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1 Informacje ogólne o dokumencie 

1.1 Adresaci dokumentacji 

Adresatami instrukcji są osoby, które są lub mogą być potencjalnymi użytkownikami usług sieciowych. 

1.2 Zakres przedmiotowy dokumentacji 

Dokumentacja niniejsza stanowi ogólne wprowadzenie do problematyki usług sieciowych stosowanych 

w systemach implementujących program INSPIRE. 

2 Rola usług sieciowych w koncepcji programu INSPIRE 

2.1 Podstawy prawne formułujące cel stosowania usług sieciowych 

Usługi sieciowe w ramach programu INSPIRE są postrzegane jako jedno z narzędzi służących zapewnie-

niu interoperacyjności zasobów informacji przestrzennej. Taką rolę definiuje Dyrektywa INSPIREi. 

W punkcie 3 wstępu do Dyrektywy, Parlament Europejski wskazuje motywację, dla której reguluje kwe-

stie interoperacyjności oraz wiąże rozwiązanie tego problemu m.in. z tworzeniem usług danych prze-

strzennych: „Problemy dotyczące możliwości uzyskania, jakości, organizacji, dostępności i wspólnego 

korzystania z informacji przestrzennej pojawiają się w wielu kwestiach związanych z polityką i informa-

cją i są napotykane przez organy publiczne na różnych poziomach. Rozwiązanie tych problemów wy-

maga działań nastawionych na wymianę, wspólne korzystanie, dostęp i użytkowanie interoperacyjnych 

danych przestrzennych i usług dotyczących danych przestrzennych na różnych szczeblach organów pu-

blicznych i w różnych sektorach. Należy w związku z tym utworzyć infrastrukturę informacji przestrzen-

nej we Wspólnocie”. Jak widać usługi dotyczące danych przestrzennych są jednymi z kilku fundamen-

talnych koncepcji w ramach INSPIRE. 

Dalej, w punkcie 17 wstępu, stwierdza się: Do wspólnego korzystania z danych przestrzennych na 

różnych poziomach organów publicznych we Wspólnocie niezbędne są usługi sieciowe. Usługi te po-

winny umożliwiać wyszukiwanie, przetwarzanie, przeglądanie i pobieranie danych przestrzennych oraz 

wykorzystywanie danych przestrzennych i usług świadczonych drogą elektroniczną. W celu zapewnie-

nia interoperacyjności infrastruktur utworzonych przez państwa członkowskie usługi sieciowe po-

winny funkcjonować zgodnie ze wspólnie uzgodnionymi specyfikacjami i minimalnymi kryteriami 

wydajności. Sieć usług powinna również obejmować możliwości techniczne pozwalające organom pu-

blicznym na udostępnianie ich zbiorów danych przestrzennych i usług. 

W punkcie 25 stwierdza się m.in.: 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., a w punkcie 33 : 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 ta-

kich zbiorów i usług oraz norm dotyczących specyfikacji technicznych i wymogów dla usług siecio-

wych.  
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2.2 Definicje 

Opisując zastosowanie usług sieciowych wykorzystywanych w INSPIRE, trzeba zapoznać się z ich rolą, 

z przedmiotem ich stosowania, materią na których operują oraz oczekiwanymi rezultatami. Zgodnie 

z art. 3 Dyrektywy należy przytoczyć definicje terminów, opisujących zagadnienia, które określają pod-

stawowe zagadnienia i cele programu INSPIRE, które stanowią kontekst tworzenia usług sieciowych: 

1) „infrastruktura informacji przestrzennej” oznacza metadane, zbiory danych przestrzennych 

oraz usługi danych przestrzennych; 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. 

2) „dane przestrzenne” oznaczają wszelkie dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio od-

niesione do określonego położenia lub obszaru geograficznego; 

3) „zbiór danych przestrzennych” oznacza rozpoznawalny zestaw danych przestrzennych; 

4) „usługi danych przestrzennych” oznaczają operacje, które mogą być wykonywane przez apli-

kację komputerową na danych przestrzennych zawartych w zbiorach danych przestrzennych 

lub na powiązanych z nimi metadanych; 

5) „obiekt przestrzenny” oznacza abstrakcyjną reprezentację zjawiska świata rzeczywistego 

związaną z określonym położeniem lub obszarem geograficznym; 

6) „metadane” oznaczają informacje opisujące zbiory danych przestrzennych i usługi danych 

przestrzennych oraz umożliwiające ich odnalezienie, inwentaryzację i używanie; 

7) „interoperacyjność” oznacza możliwość łączenia zbiorów danych przestrzennych oraz interak-

cji usług danych przestrzennych bez powtarzalnej interwencji manualnej, w taki sposób, aby 

wynik był spójny, a wartość dodana zbiorów i usług danych przestrzennych została zwiększona; 

8) „geoportal INSPIRE” oznacza witrynę internetową lub jej odpowiednik, zapewniającą dostęp 

do usług wymienionych w art. 11 ust. 1. 

Szczególną rolę w organizacji dostępu do danych przestrzennych zajmują „metadane”, czyli zasoby opi-

sujące inne zasoby przestrzenne: zarówno zbiory i serie danych, jak również usługi służące ich udostęp-

nianiu. Dla udostępniania metadanych przewidziano utworzenie wyspecjalizowanych usług, które od-

dają specyfikę ich organizacji oraz ich szczególną rolę w całym systemie. Struktura i organizacja meta-

danych nie jest przedmiotem niniejszego wykładu, a problematyka ta pojawia się wyłącznie w kontek-

ście dedykowanych dla tych zasobów usług sieciowych. Przepisy wykonawcze regulujące wykonanie 

Dyrektywy w zakresie metadanych zawiera odpowiednie Rozporządzenie Komisji Europejskiejii. 

Jednocześnie sposób wykonania Dyrektywy w zakresie usług sieciowych reguluje drugie z Rozporzą-

dzeń związanych z tym aktemiii. 

Transpozycja Dyrektywy INSPIRE do prawa Rzeczypospolitej Polski dokonuje ustawa z dnia 4 marca 

2010 o infrastrukturze informacji przestrzennejiv. 
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2.3 Typy usług sieciowych  

Zgodnie z art. 11  ust. 1. Dyrektywy Państwa członkowskie tworzą i obsługują sieć obejmującą usługi 

danych przestrzennych. Wyodrębniono tutaj następujące usługi sieciowe: 

a) usługi wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na 

podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości 

metadanych; 

b) usługi przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i po-

mniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zbiorów danych przestrzennych oraz wyświetlanie 

informacji z legendy i wszelkiej istotnej zawartości metadanych; 

c) usługi pobierania, umożliwiające pobieranie kopii całych zbiorów danych przestrzennych lub części 

takich zbiorów oraz, gdy jest to wykonalne, dostęp bezpośredni; 

d) usługi przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów danych przestrzennych w celu osią-

gnięcia interoperacyjności; 

e) usługi umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych. 

Dla usług wyszukiwania, które wiążą się z udostępnianiem metadanych dodatkowo określono kryteria 

wg których powinno się dokonywać selekcji interesujących zasobów: 

a) słowa kluczowe; 

b) klasyfikacja danych przestrzennych oraz usług danych przestrzennych; 

c) jakość i ważność zbiorów danych przestrzennych; 

d) stopień zgodności z przepisami wykonawczymi, o których mowa w art. 7 ust. 1; 

e) położenie geograficzne; 

f) warunki dostępu i korzystania ze zbiorów oraz usług danych przestrzennych; 

g) organy publiczne odpowiedzialne za tworzenie, administrowanie, utrzymywanie i dystrybuowanie 

zbiorów oraz usług danych przestrzennych. 

Usługi są podstawowym środkiem pozwalającym na współdzielenie danych w ramach sieci, o której 

mowa w art. 11 ust. 1 dyrektywy. Metadane służą w niej do identyfikacji zasobów, dostarczając pod-

stawowego mechanizmu wyszukiwania danych przestrzennych oraz opisu ich jakości, warunków eks-

ploracji i przetwarzania. 

Artykuł 14 dyrektywy określa, że państwa członkowskie zapewniają nieodpłatny publiczny dostęp do 

usług, o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. a) i b), czyli usług wyszukiwania i przeglądania. 

Ustawa z dnia 4 marca 2010 o infrastrukturze informacji przestrzennej wiernie przenosi te definicje do 

krajowych regulacji prawnych, określających zasady tworzenia infrastruktury udostępniającej dane 

przestrzennej zgodnie z koncepcją INSPIRE (art. 9 Ustawy).  
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2.4 Standardy regulujące techniczną implementację usług sieciowych 

Art. 7 ust. 1 Dyrektywy stwierdza, że 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 ko-

rzyści.  

I dalej stwierdza się: 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 przepi-

sach wykonawczych, o których mowa w niniejszym ustępie, oraz należy odwołać się do istniejących 

środków technicznych. 

Takimi międzynarodowymi standardami są specyfikacje opracowane przez organizację Open Geospa-

tial Consortium. (OpenGIS® lub OGC® - http://www.opengeospatial.org/). Najważniejsze specyfikacje 

opracowane przez tę organizację zostały formalnie zatwierdzone, w toku stosownej procedury, przez 

Międzynarodową Organizację Normalizacyjna, ISO (ang. International Organization for Standardization 

ISO - http://www.iso.org/iso/home.html), jako międzynarodowe normy z zakresu geoinformatyki. 

Normy te, którymi zarządza komitet ISO/TC 211 Geographic information / Geomatics 

(http://www.isotc211.org/), tworzą grupę regulacji z zakresu ISO 19100 (191xx). Pod takimi numerami 

są one przeniesione przez Polski Komitet Normalizacyjny do systemu polskich norm. 

Usługi sieciowe i związane z nimi formaty objęte są następującymi między innymi następującymi spe-

cyfikacjami OGC: 

 OGC Web Service Common Implementation Specification 

 OpenGIS Geography Markup Language (GML) Encoding Standard 

 OGC Geography Markup Language (GML) — Extended schemas and encoding rules 

 OpenGIS Catalogue Service Implementation Specification 

 OpenGIS Coordinate Transformation Service Implementation Specification 

 OpenGIS Styled Layer Descriptor Profile of the Web Map Service Implementation Specification 

 OGC WCS 2.0 Interface Standard – Core 

 Web Coverage Service (WCS) - Transaction operation extension 

 Web Coverage Service (WCS) Implementation Standard 

 OpenGIS Web Coverage Processing Service (WCPS) Language Interface Standard 

 OpenGIS Web Feature Service (WFS) Implementation Specification 

 OpenGIS Web Feature Service (WFS) Implementation Specification (Transactional) 

 OpenGIS Web Feature Service 2.0 Interface Standard (also ISO 19142) 

 OpenGIS Web Map Context Implementation Specification 

 OpenGIS Web Map Service (WMS) Implementation Specification 

 OpenGIS Web Map Tile Service Implementation Standard 

 Web Processing Service 

 

  

http://www.opengeospatial.org/
http://www.iso.org/iso/home.html
http://www.isotc211.org/
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Specyfikacje te zostały przejęte przez ISO w normach: 

19119:2005 - Services (under revision), 19119/Amd. 1 

19119 - Services (revision) 

OGC definiuje wiele usług, w tym wiele wyspecjalizowanych. Z punktu widzenia INSPIRE istotne są te, 

które pozwalają realizować usługi wymienione w art. 11 ust. 1 Dyrektywy INSPIRE (art. 9 ust. Ustawy o 

infrastrukturze informacji przestrzennej). Są to następujące usługi OGC przypisane do odpowiednich 

usług INSPIRE: 

1) usługi wyszukiwania: Catalogue Service for Web (CSW); 

2) usługi przeglądania:  

a) Web Map Service (WMS) – usługa przeglądania (wyświetlania) danych w postaci dyna-

micznie generowanych obrazów map z możliwością uzyskania informacji o obrazowanym 

obiekcie; pliki obrazów: rastrowe: JPG, PNG, GIF, wektorowe: SVG, KML 

b) Web Map Tile Service (WMTS) – usługa przeglądania danych w postaci obrazów podzielo-

nych na pre-renderowane georeferowane sekcje (tiles, kafelki).  

3) usługi pobierania:  

a) Web Feature Service (WFS) – usługa pozwalająca na pobieranie całych zbiorów lub ich 

części, w formie ustrukturyzowanych obiektowych danych wektorowo-opisowych (głów-

nie w formacie GML),  

b) Web Feature Service - Transactional (WFS-T) – usługa wzbogacająca funkcjonalność WFS 

o edycję danych w zasobie, zapewniająca transakcyjną procedurę zmian (CRUD),  

c) Web Feature Service Simple (WFS Simple) – uproszczona wersja WFS,  

d) Web Coverage Service (WCS) – usługa pozwalająca na pobieranie całych zbiorów lub ich 

części, w formie ustrukturyzowanych danych o charakterze gridu (głównie w formacie 

GML), 

e) Web Coverage Service – Transactional (WCS-T); 

4) usługi przekształcania:  

a) OGC Coordinate Transformation Service (CT), Web Coordinate Transformation Service 

(WCTS) – usługi przekształcania współrzędnych układów odniesienia przestrzennego,  

b) INSPIRE Transformation Network Services (TNS), obejmujący również Schema Transfor-

mation Network Service;  

c) Web Map Context (WMC) - usługa pozwalająca skomponować mapę z różnych źródeł 

usług WMS/WFS nadając jej stylizację zgodnie ze zdefiniowanym w dokumencie WMC 

przepisem. 

d) w tej grupie można również umieścić niektóre implementacje Web Processing Service 

(WPS), które służą przekształcaniu i integracji danych przestrzennych; 

5) usługi umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych: mogą to być usługi wyko-

rzystujące Web Processing Service (WPS), Web Processing Service – Simple (WPS Simple) lub 

inne rozwiązania (WSDL). 
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Oprócz standardów OGC istnieje również szereg standardów W3C oraz innych organizacji, które rów-

nież pozwalają na udostępnianie danych przestrzennych w postaci usług sieciowych. Nie będą one 

przedmiotem niniejszego wykładu, ale ponieważ mogą być udostępniane równolegle, uzupełniając 

funkcjonalność usług OGC, warto wspomnieć o paru z nich: Syndication RSS / GeoRSS (RSS / GeoRSS - 

http://www.georss.org/), Syndication Atom / GeoRSS (Atom / GeoRSS http://www.georss.org/), które 

mogą być traktowane jako uproszczony zamiennik usług z rodziny WFS lub OSGeo Tile Map Service, 

prosty odpowiednik OGC WMTS.  

3 Ogólna architektura usług OGC  

Organizacja OGC opracowując standard usług sieciowych dla informacji geoprzestrzennej zbudowała 

hierarchię komponentów, które współdzielą wspólny interfejs ogólnego poziomu. Specyfikacja defi-

niująca wspólne operacje dla wszystkich usług nosi nazwę OGC Web Service (OWS)(Rysunek 1). 

3.1 Struktura interfejsu usług OGC 

Usługi sieciowe OGC tworzą rodzinę pokrewnych serwisów posiadających zbudowany wg tej samej 

logiki interfejs. Wspólną częścią interfejsu dla wszystkich usług jest zbiór operacji zawarty w specyfika-

cji ogólnej usługi OGC, zwanej OGC Web Service (OWS). OWS dostarcza dwóch operacji GetCapabilities 

oraz GetResourceById – wszystkie usługi specjalizowane (CSW, WMS, WFS, WCS, WPS) muszą również 

obsłużyć te operacje (Rysunek 1).  

 

  

Rysunek 1 Ogólna architektura usług OGC 

 

3.1.1 Operacje OWS – wspólne elementy interfejsu 
Operacją kluczową dla wszystkich usług, zapewniającą dostarczenie użytkownikowi („aplikacji klienc-

kiej”) wyjściowych informacji o usłudze, niezbędnych dla sformułowania dalszych żądań, jest operacja 

GetCapabilities.  

  

http://www.georss.org/
http://www.georss.org/
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Przykładowe użycie tej operacji dla poszczególnych usług: 

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStartup?SERVICE=CSW&REQU-

EST=GetCapabilities 

Odpowiedzią na to pytanie jest dokument XML zawierający właściwości (możliwości / capabilities) opi-

sujące daną usługę. Powyższe zapytanie zwróci odpowiedź jak na Rysunek 2. 

 

Rysunek 2 Odpowiedź na zapytanie GetCapabilities do usługi CSW 
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Analogicznie można zażądać możliwości każdej innej usługi zgodnej z OWS, np. WMS: 

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIKINSP/guest/services/G2_PRGAD_WMS/Map-

Server/WMSServer?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities 

 

Rysunek 3 Odpowiedź na zapytanie GetCapabilities do usługi WMS 

 

Odpowiedź na to żądanie prezentuje Rysunek 3. 

Odpowiedź na wspólną operację GetCapabilities będzie różniła się dla każdej z usług i jest dostosowana 

do specyficznych cech każdej z nich. Dlatego żądanie dla tej operacji musi zawierać parametr określa-

jący, jakiego typu jest odpytywana usługa. Zawartość pliku odpowiedzi będzie zawierała zestaw infor-

macji, które pozwolą efektywnie wykorzystać dostępne dane zgodnie z charakterem tej, konkretnej 

usługi, inne w przypadku CSW, inne dla WMS, WFS, WCS, WPS itd. 
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4 Usługa wyszukiwania OGC CSW 

Usługa CSW (Catalog Service for the Web) umożliwia wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych prze-

strzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwia wyświetlanie 

zawartości metadanych.  

 GetCapabilities – zwraca właściwości dla żądań akceptowane przez daną usługę,  

 DescribeRecord – zwraca informację o schemacie poszczególnych rekordów, 

 GetDomain (opcjonalny) – zwraca dla danego pola rekordu zakres dopuszczalnych wartości, 

 GetRecords – wyszukuje rekordy zwracając ich identyfikatory,  

 GetRecordsById – zwraca rekordy dla danego identyfikatora (ID), 

 Harvest (opcjonalny) – tworzy / aktualizuje  metadane poprzez odpytanie serwera zewnętrz-

nego i zaciągnięcia („pull”) całych zestawów rekordów, 

 Transaction (opcjonalny) – tworzenie / edycja metadanych poprzez załadowanie („push”) me-

tadanych na serwer. 

4.1 CSW – GetCapabilities 

Odpowiedź na wspólną operację GetCapabilities w przypadku usługi CSW będzie opisywała zakres in-

formacyjny metadanych oraz udostępniane operacje umożliwiające pobranie listy rekordów, opis za-

wartości poszczególnych rekordów , przejrzenie treści wybranego rekordu. 

 Capabilities – korzeń dokumentu zwracanego przez operację, 

 ServiceIdentification – zawiera metadane dotyczące całości usługi: nazwę, tytuł, opis, słowa 

kluczowe i inne, 

 ServiceProvider - informacje kontaktowe na temat dostawcy usługi, 

 OperationsMetadata – informacje o dostępnych operacjach w ramach usługi, 

 Filter_Capabilities – informacje o dostępnych funkcjach filtrowania rekordów na właściwo-

ściach przestrzennych (operatory geometryczne i przestrzenne), skalarnych (odnoszące się do 

atrybutów: operatory logiczne i porównania) oraz odnoszące się do identyfikatorów. 

4.2 CSW – DescribeRecord  

Zwraca informację o schemacie poszczególnych rekordów.  

4.3 CSW – GetDomain (opcjonalny) 

Zwraca dla danego pola rekordu zakres dopuszczalnych wartości. 

4.4 CSW – GetRecords 

Wyszukuje rekordy zwracając ich identyfikatory. 

4.5 CSW – GetRecordsById 

Zwraca rekordy dla danego identyfikatora (ID). 
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5 Usługa przeglądania OGC WMS 

Usługa WMS (Web Map Service) służy do udostępniania za pośrednictwem interfejsu HTTP map w po-

staci obrazów. Format mapy może mieć być typu rastrowego (JPEG, TIFF, PNG, GIF, BMP) lub w formie 

wektorowej kodowanej w postaci XML zgodnej ze standardem SVG. Usługa ta zachowuje informację 

o georeferencji obrazów map, dzięki czemu tak pozyskane obrazy można integrować z mapami i da-

nymi przestrzennymi pozyskanymi z innych źródeł.  

Poza samym udostępnianiem usługa potencjalnie pozwala na uzyskanie informacji o wskazanym, re-

prezentowanym na obrazie mapy obiekcie przestrzennym.  

Usługa standardowo dostarcza następujących operacji: 

 GetCapabilities – zwraca metadane - opis zawartości serwera, dostępnych wartości parame-

trów (np. dostępnych warstwach, odwzorowaniach / układach geograficznych) 

 GetMap – zwraca  mapę (obraz w jednym z formatów rastrowych lub SVG) 

Opcjonalnie może być udostępniona operacja GetFeatureInfo – zapytanie o dane dotyczące konkret-

nego punktu na mapie - zwraca informacje o atrybutach obiektów znajdujących się w danym punkcie. 

Jeżeli usługa WMS powiązana jest z systemem stylizacji wykorzystującym SLD można również wykorzy-

stać dodatkowe operacje 

 DescribeLayer – zwraca informację o źródłowym serwisie WFS, 

 GetLegendGraphic – zwraca obraz odzwierciedlających oznaczenia graficzne wynikające z SLD, 

 GetStyles – pozwala na pobranie definicji stylów danej warstwy w postaci dokumentu SLD, 

 PutStyles – pozwala na zaaplikowanie dla danej warstwy definicji stylów w postaci dokumentu 

SLD. 

5.1 WMS – GetCapabilities 

Odpowiedź na wspólną operację GetCapabilities w przypadku usługi WMS będzie opisywała zakres in-

formacyjny zasobów udostępnianych w ramach tej usługi, warstwy obejmujące odrębne dane ra-

strowe w ramach tej samej usługi, formaty zwracanych rastrów, zasięgi przestrzenne, układy odniesie-

nia przestrzennego itd. 

Podstawowe elementy dokumentu XML otrzymywane w ramach tej operacji dla usługi WMS: 

 Service – zawiera metadane dotyczące całości usługi: nazwę, tytuł, opis, słowa kluczowe, in-

formacje kontaktowe i inne, 

 Capability – metadane o konkretnych usługach, zwłaszcza udostępnianych warstwach i stylach: 

o Request – opis dostępnych operacji w ramach usługi oraz zasady ich implementacji 

(GetCapabilities, GetMap oraz potencjalnie GetFeature), 

o Exception – sposób odpowiedzi w przypadku błędów wykonania operacji na usłudze, 

o Layer – metadane o warstwach, niektóre z nich są konieczne przy tworzeniu zapytania 

GetMap; zawiera między innymi: 

 Name – nazwa warstwy lub kompozycji warstw, 

 Title – tytuł (widoczny dla użytkownika), 

 Abstract – czytelny dla człowieka opis warstwy, 

 KeywordList – lista słów kluczowych,  
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 Style – styl warstwy zdefiniowany np. w postaci pliku SLD, 

 CRS – (wersja 1.3.0) układy odniesienia przestrzennego (w tym układy współ-

rzędnych) w jakich jest dostępna warstwa opisane przy pomocy kodu EPSG 

(w wersjach 1.0.0, 1.1.0 i 1.1.1 odpowiadający parametr to SRS), 

 BoundingBox – zasięg warstwy zdefiniowany przez prostokąt ograniczający, 

 Queryable – parametr opisujący, czy usługa WMS udostępnia dla tej warstwy 

operację GetFeatureInfo. 

 

Przykładowe zapytania GetCapabilities: 

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_GO_WMS/MapServer/WMSSe-

rver?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities 

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIKINSP/guest/services/G2_PRGJT_WMS/Map-

Server/WMSServer?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities 

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIKINSP/guest/services/G2_PRGAD_WMS/Map-

Server/WMSServer?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities 

 

5.2 WMS – GetMap 

Operacja GetMap, jest kluczową operacją w usłudze. To ona pozwala na pobranie mapy w określonym 

formacie oraz układzie odniesienia. Poniżej prezentowane są żądania udostępnienia obrazu map w for-

macie rastrowym (tutaj PNG) oraz w formacie wektorowym SVG.  

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_GO_WMS/MapServer/WMSSe-

rver?SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.1&WIDTH=1280&HE-

IGHT=890&SRS=EPSG:2180&LAYERS=Dzialki,NumeryDzialek&for-

mat=image/png&BBOX=444146.111795,772390.845478,445840.587498,773178.070648&sty-

les=Default,Default 

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_GO_WMS/MapServer/WMSSe-

rver?SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&VERSION=1.1.1&WIDTH=1280&HE-

IGHT=890&SRS=EPSG:2180&LAYERS=Dzialki,NumeryDzialek&for-

mat=image/svg+xml&BBOX=444146.111795,772390.845478,445840.587498,773178.070648&sty-

les=Default,Default 

Wersja 1.3.0 w odróżnieniu od 1.1.1 do określenia układ odniesienia przestrzennego w miejsce SRS 

używa parametru CRS.  

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_GO_WMS/MapServer/WMSSe-

rver?SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&VERSION=1.3.0&WIDTH=1280&HE-

IGHT=890&CRS=EPSG:2180&LAYERS=Dzialki,NumeryDzialek&for-

mat=image/png&BBOX=772390.845478,444146.111795,773178.070648,445840.587498&sty-

les=Default,Default 

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_GO_WMS/MapServer/WMSSe-

rver?SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&VERSION=1.3.0&WIDTH=1280&HE-

IGHT=890&CRS=EPSG:2180&LAYERS=Dzialki,NumeryDzialek&for-

mat=image/svg+xml&BBOX=772390.845478,444146.111795,773178.070648,445840.587498&sty-

les=Default,Default 
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Dodatkowo wersja 1.3.0 w porównaniu do 1.1.x posiada inną kolejność osi współrzędnych w układach 

odniesienia. Wersja 1.3.0 odzwierciedla fakt, że systemy współrzędnych w bazie EPSG wymuszają po-

rządek osi latitude/longitude lub y/x. W poprzedniej wersji było przeciwnie longitude/latitude lub x/y. 

To powoduje, że porządek współrzędnych w definicji BBox musiał zostać odwrócony.  

Przykład pobrania mapy i wyświetlenia jej w standardowej przeglądarce korzystając z żądania przyto-

czonego w ostatnim z wyżej zamieszczonych przykładów prezentuje Rysunek 4. Użyto tu formatu SVG, 

co bardzo poprawia jakość wyświetlania, zarówno geometrii jak i etykiet.  

 

Rysunek 4 Przykład pobrania i wyświetlenia mapy (w formacie SVG)  

 

5.3 WMS – GetFeatureInfo 

Operacja GetFeatureInfo, jeżeli jest dostępna w usłudze (będzie to opisane w Capabilities), pozwala na 

otrzymanie informacji na temat własności obiektu przestrzennego. Dostęp do tych danych odbywa się 

w kontekście wyświetlonej w aplikacji klienckiej mapy, poprzez wskazanie punktu na wyświetlanej ma-

pie (są one reprezentowane przez pozycję piksela pobranej mapy X=598&Y=427). Usługa przelicza 

współrzędne w pikselach na odpowiednie współrzędne użytego układu odniesienia (SRS lub CRS) i po-

biera z odpowiedniego źródła danych atrybuty obiektu przestrzennego. Odpowiedź może być zwró-

cona w różnych formatach (XML, HTML, TXT).  
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http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_GO_WMS/MapServer/WMSSe-

rver?SERVICE=WMS&REQUEST=GetFeatureInfo&WIDTH=1280&SRS=EPSG:2180&LAYERS=Dzialki,Nu-

meryDzialek&HEIGHT=890&X=598&Y=427&VER-

SION=1.1.1&BBOX=444146.111795,772390.845478,445840.587498,773178.070648&QUERY_LAY-

ERS=Dzialki,NumeryDzialek&INFO_FORMAT=text/plain 

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_GO_WMS/MapServer/WMSSe-

rver?SERVICE=WMS&REQUEST=GetFeatureInfo&WIDTH=1280&SRS=EPSG:2180&LAYERS=Dzialki,Nu-

meryDzialek&HEIGHT=890&X=598&Y=427&VER-

SION=1.1.1&BBOX=444146.111795,772390.845478,445840.587498,773178.070648&QUERY_LAY-

ERS=Dzialki,NumeryDzialek&INFO_FORMAT=text/html 

Wersja 1.3.0 w odróżnieniu od 1.1.1 do określenia układ odniesienia przestrzennego w miejsce SRS 

używa parametru CRS. Jednocześnie współrzędne piksela X,Y są oznaczone I,J. 

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_GO_WMS/MapServer/WMSSe-

rver?SERVICE=WMS&REQUEST=GetFeatureInfo&WIDTH=1280&CRS=EPSG:2180&LAYERS=Dzialki,Nu-

meryDzialek&HEIGHT=890&I=598&J=427&VER-

SION=1.3.0&BBOX=772390.845478,444146.111795,773178.070648,445840.587498&QUERY_LAY-

ERS=Dzialki,NumeryDzialek&INFO_FORMAT=text/plain 

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_GO_WMS/MapServer/WMSSe-

rver?SERVICE=WMS&REQUEST=GetFeatureInfo&WIDTH=1280&CRS=EPSG:2180&LAYERS=Dzialki,Nu-

meryDzialek&HEIGHT=890&I=598&J=427&VER-

SION=1.3.0&BBOX=772390.845478,444146.111795,773178.070648,445840.587498&QUERY_LAY-

ERS=Dzialki,NumeryDzialek&INFO_FORMAT=text/html 

Dodatkowo wersja 1.3.0 w porównaniu do 1.1.x posiada inną kolejność osi współrzędnych w układach 

odniesienia. Wersja 1.3.0 odzwierciedla fakt, że systemy współrzędnych w bazie EPSG wymuszają po-

rządek osi latitude/longitude lub y/x. W poprzedniej wersji było przeciwnie longitude/latitude lub x/y. 

To powoduje, że porządek współrzędnych w definicji BBox musiał zostać odwrócony.  

Przykład pobrania informacji o obiekcie i wyświetlenie jej w standardowej przeglądarce korzystając z 

żądania przytoczonego w ostatnim z wyżej zamieszczonych przykładów prezentuje Rysunek 5. 
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Rysunek 5 Przykład pobrania informacji o obiekcie i wyświetlenie jej w standardowej przeglądarce 

 

5.4 WMS – DescribeLayer 

Operacja DescribeLayer, jeżeli jest dostępna w usłudze (będzie to opisane w Capabilities), pozwala na 

otrzymanie informacji na temat warstwy i źródła danych do jej generowania. Zwracany jest dokument 

XML (lub alternatywnie GML 2, JSON, JSONP). Sposób przygotowania żądania prezentowany jest poni-

żej.  

http://gm-krokowa.st6.pl/sdi/krokowa_sdi_2180/wms?SERVICE=WMS&VER-

SION=1.1.1&output_format=text/xml&REQUEST=DescribeLayer&LAYERS=granice_opis_sdi 

 

Przykład wynikowego dokumentu operacji DescribeLayer Rysunek 6. 

 

Rysunek 6 Przykład wynikowego dokumentu operacji DescribeLayer 
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5.5 WMS – GetLegendGraphic 

Operacja GetLegendGraphic jest dostępna gdy usługa WMS powiązana jest z systemem stylizacji SLD. 

Pozwala to na otrzymanie obrazu oznaczeń (legendy). Sposób przygotowania żądania prezentowany 

jest poniżej.  

http://gm-krokowa.st6.pl/sdi/krokowa_sdi_2180/wms?SERVICE=WMS&REQUEST=GetLegendGra-

phic&VERSION=1.3.0&FORMAT=image/png&WIDTH=20&HEIGHT=20&LAYER=tereny_jadm_ra-

zem_opis_sdi 

 

Przykład wyniku operacji GetLegendGraphic Rysunek 7. 

 

Rysunek 7 Przykład wyniku operacji GetLegendGraphic 

 

5.6 WMS – GetStyles 

Operacja GetStyles, jeżeli jest dostępna w usłudze, pozwala na pobranie dokumentu SLD opisującego 

stylizację warstwy. Sposób przygotowania żądania prezentowany jest poniżej.  

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_GO_WMS/MapServer/WMSSe-

rver?SERVICE=WMS&REQUEST=GetStyles&VERSION=1.3.0&LAYERS=Dzialki 
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Przykład wynikowego dokumentu operacji GetStyles Rysunek 8. 

 

Rysunek 8 Przykład wynikowego dokumentu operacji GetStyles 

6 Usługa pobierania OGC WFS 

Usługa WFS (Web Feature Service) służy pobieraniu zbiorów danych w postaci obiektów przestrzen-

nych oraz poszczególnych obiektów przestrzennych, składających się komponentu geometrycznego 

oraz atrybutów opisowych. Formatem służącym do przekazywania danych przestrzennych jest Geogra-

phy Markup Language (GML), dialekt języka XML o modelu przystosowanym do kodowania zagadnień 

geograficznych, w którego schemacie zdefiniowano m.in. konstrukcje służące przechowywaniu geo-

metrii. Dostępne są również inne formaty wynikowe (w zależności od wersji, jak również konkretnego 

serwera), np.: JSON (GeoJSON), CSV (plik tekstowy comma-seperated-value), pliki ESRI SHP (Shapefile 

– SHAPE/ZIP: kompresowany plik SHP). 

Podobnie jak w przypadku WMS, kolejne wersje WFS (1.0.0, 1.1.0 i 2.0.0) różnią się nieco funkcjonal-

nością. Wersje 1.1.0 i 2.0.0 obsługują GML3, jako format zwracanych zasobów (wersja 1.0.0 GML2), 

reprojekcję układów odniesienia. Dodatkowo WFS 2.0.0 wprowadza możliwości złączeń klas obiektów, 

składowane zapytania oraz SOAP zgodny ze specyfikacją OGC. 

 GetCapabilities – generuje dokument metadanych, opisujących właściwości usługi, w tym ak-

ceptowane żądań (operacji i parametrów), 

 DescribeFeatureType– zwraca informację o schemacie opisującym klasę obiektów, 

 GetFeature – zwraca wszystkie (uwzględniając ograniczenia serwisu) lub poszczególne obiekty 

przestrzenne, wybierane poprzez ID lub z użyciem odpowiedniego filtra, 

 LockFeature – zapobiega edycji obiektów przez założenie trwałej blokady, 

 Transaction – tworzenie / edycja / usuwanie danych / obiektów danej klasy, 

 GetPropertyValue – zwraca wartość atrybutu / właściwości obiektu lub część wartości atrybutu 

złożonego, z repozytorium danych dla zestawu obiektów selekcjonowanych przez wyrażenie 

zapytania [tylko wersja 2.0.0], 

 GetFeatureWithLock – zwraca selekcję obiektów wraz z założeniem blokady na nich (przeciw-

działanie tzw. „brudnemu odczytowi”) [tylko wersja 2.0.0], 

 CreateStoredQuery – utworzenie „składowanego zapytania” (pewna analogia do „procedur 

składowanych w bazach danych) [tylko wersja 2.0.0], 

 DropStoredQuery – usunięcie „składowanego zapytania” [tylko wersja 2.0.0], 
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 ListStoredQueries – zwrócenie listy „składowanych zapytań” aktualnie dostępnych w danej 

usłudze [tylko wersja 2.0.0], 

 DescribeStoredQueries – zwraca metadane opisujące „składowane zapytania” dostępne w da-

nej usłudze [tylko wersja 2.0.0], 

 GetGMLObject – zwraca obiekty i elementy GML poprzez ID z dostępnej usługi WFS [tylko wer-

sja 1.1.0]. 

6.1 WFS – GetCapabilities 

Odpowiedź na wspólną operację GetCapabilities w przypadku usługi WFS będzie opisywała zakres in-

formacyjny danych przestrzennych oraz udostępniane operacje umożliwiające pobranie listy rekor-

dów, opis zawartości poszczególnych rekordów , przejrzenie treści wybranego rekordu. 

 Capabilities – korzeń dokumentu zwracanego przez operację, 

 ServiceIdentification – zawiera metadane dotyczące całości usługi: nazwę (ServiceType), tytuł 

(Title), opis, słowa kluczowe i inne. ServiceType wskazuje, która wersja (które wersje) WFS są 

obsługiwane, 

 ServiceProvider - informacje kontaktowe na temat dostawcy usługi, 

 OperationsMetadata – informacje o dostępnych operacjach w ramach usługi WFS, 

 FeatureTypeList – lista klas obiektów (typów obiektów) publikowanych w tej usłudze WFS; typy 

obiektów są wyszczególniane w postaci namespace:featuretype, wraz z odwzorowaniem prze-

strzennym oraz zasięgiem przestrzennym (bounding box) zakodowanym w danym odwzoro-

waniu, 

 Filter_Capabilities – informacje o dostępnych filtrach i wyrażeniach służących tworzeniu pre-

dykatów w zapytaniach, w celu selekcjonowania obiektów. Mogą one obejmować operatory 

określające warunki na właściwościach przestrzennych (operatory geometryczne i prze-

strzenne), skalarnych (odnoszące się do atrybutów: operatory logiczne i porównania) oraz od-

noszące się do identyfikatorów. Służą one do określania warunków przestrzennych (SpatialO-

perators takich jak Equals, Touches) lub porównania atrybutów (ComparisonOperators np. 

LessThan, GreaterThan). 

Sposób przygotowania żądania prezentowany jest poniżej.  

http://adm.st6.pl/geoserver/krokowa_sdi_2180/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities 

 

6.2 WFS – DescribeFeatureType  

Zwraca informację o schemacie poszczególnych klas obiektów. Sposób przygotowania żądania prezen-

towany jest poniżej.  

http://adm.st6.pl/geoserver/krokowa_sdi_2180/ows?service=WFS&version=1.1.0&request=Describe-

FeatureType&typeName=krokowa_sdi_2180:tereny_jadm_razem_opis_sdi 

Rezultatem zapytania jest plik XML Schema (XSD) opisujący schemat aplikacyjny klas obiektów w po-

staci definicji typów oraz elementów je tworzących. Przykład wynikowego dokumentu tej operacji pre-

zentuje Rysunek 9. 
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Rysunek 9 Przykład wynikowego dokumentu operacji DescribeFeatureType 

 

6.3 WFS – GetFeature 

Jest to podstawowa operacja usługi WFS. Zwraca ona dokument GML zawierający obiekty należące do 

wskazanej klasy. Wynik w zależności od wersji WFS może być w wersji GML2 lub GML3.  

Składnia najbardziej ogólnego żądania prezentowana jest poniżej.  

http://adm.st6.pl/geoserver/krokowa_sdi_2180/ows?service=WFS&version=1.1.0&request=GetFea-

ture&typeName=krokowa_sdi_2180:tereny_jadm_razem_opis_sdi 

Rezultatem zapytania będzie dokument GML (dla WFS 1.1.0 domyślnie jest to GML3). Powyższe zapy-

tanie zwróci „wszystkie” dostępne obiekty – praktycznie liczba obiektów będzie zależała od konfigura-

cji serwera WFS, która zazwyczaj wprowadza pewne ograniczenia w tym zakresie.  

Powyższe zapytanie generuje dokument GML. Można je wprowadzić w dowolnej przeglądarce, która 

potraktuje to żądanie jako start pobierania pliku. Można również zapisać ten plik bezpośrednio na 

dysku korzystając z jednego z programów do pobierania plików z WWW, np. GNU Wget.  

wget -O tereny_jadm_razem_opis_sdi.gml \ 

'http://adm.st6.pl/geoserver/krokowa_sdi_2180/ows?service=WFS&version=1.1.0&request=GetFea-

ture&typeName=krokowa_sdi_2180:tereny_jadm_razem_opis_sdi' 

Plik tereny_jadm_razem_opis_sdi.gml zostanie zapisany w lokalnym katalogu i można go otworzyć 

przy pomocy dowolnego programu GIS, np. QGIS. 

Aby kontrolować liczbę obiektów można określić ich liczbę. Z punktu widzenia użytkownika będzie to 

przypadkowy zestaw kolejnych obiektów, sortowanych wg polityki określonej przez dostawcę: 

http://adm.st6.pl/geoserver/krokowa_sdi_2180/ows?service=WFS&version=1.1.0&request=GetFea-

ture&typeName=krokowa_sdi_2180:tereny_jadm_razem_opis_sdi&maxFeatures=5 
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W celu zapewnienia kontroli, które kolejne obiekty będą ładowane, jest możliwe określenie atrybutu, 

wg którego będą sortowane obiekty. Można tutaj określić również kierunek kolejności sortowania. 

W drugim przykładzie poniżej dodanie sekwencji ‘+D’ powoduje ustalenie kolejności malejącej (De-

scending): 

http://adm.st6.pl/geoserver/krokowa_sdi_2180/ows?service=WFS&version=1.1.0&request=GetFea-

ture&typeName=krokowa_sdi_2180:tereny_jadm_razem_opis_sdi&maxFeatures=3&sortBy=kro-

kowa_sdi_2180:obr_nazwa 

http://adm.st6.pl/geoserver/krokowa_sdi_2180/ows?service=WFS&version=1.1.0&request=GetFea-

ture&typeName=krokowa_sdi_2180:tereny_jadm_razem_opis_sdi&maxFeatures=3&sortBy=kro-

kowa_sdi_2180:obr_nazwa+D 

Powyższe metody pozyskiwania obiektów są trochę działaniem na „ślepo”. Lepszym sposobem jest 

wskazanie obszaru, z którego będą pobierane obiekty – użyć do tego należy prostokąta zasięgu prze-

strzennego (bounding box): 

http://adm.st6.pl/geoserver/krokowa_sdi_2180/ows?service=WFS&version=1.1.0&request=GetFea-

ture&typeName=krokowa_sdi_2180:tereny_jadm_ra-

zem_opis_sdi&srsName=EPSG:2180&BBOX=757900.956622,424936.44551,776003.605378,459249.57849 

Bardziej zaawansowaną metodą jest filtrowanie obiektów poprzez ustalenie warunków na atrybutach: 

http://adm.st6.pl/geoserver/krokowa_sdi_2180/ows?service=WFS&version=1.1.0&request=GetFea-

ture&typeName=krokowa_sdi_2180:tereny_jadm_razem_opis_sdi&FILTER=<Filter><PropertyIsEqu-

alTo><PropertyName>idpk</PropertyName><Literal>288</Literal></PropertyIsEqualTo></Filter> 

Odrębną kwestią jest kontrolowanie atrybutów, które chcemy pozyskać. Oto przykład projekcji, która 

ogranicza liczbę zwracanych atrybutów. 

http://adm.st6.pl/geoserver/krokowa_sdi_2180/ows?service=WFS&version=1.1.0&requ-

est=GetFeature&typeName=krokowa_sdi_2180:tereny_jadm_razem_opis_sdi&property-

Name=krokowa_sdi_2180:obr_nazwa,krokowa_sdi_2180:ter_etykt,krokowa_sdi_2180:idpk 

 

6.4 WFS pozostałe operacje 

Spośród wymienionych we wstępie operacji wyżej opisane są najistotniejsze. Operacje LockFeature, 

Transaction dotyczą tylko serwisów, które pracują w trybie WFS-T. Pozostałe poza GetGMLObject, są 

dostępne dopiero w wersji 2.0.0, dlatego jeszcze nie są rozpowszechnione. 

 

7 Narzędzia i procedury korzystania z usług OGC 

Usługi OGC, ze względu na ulokowanie ich w architekturze SOA oraz ze względu na swój sformalizo-

wany interfejs mogą być wykorzystywane na wiele sposobów. Mogą być traktowane jako zewnętrzne 

zasoby dostępne w różnych lokalizacjach, które są integrowane lokalnie przez użytkownika. Dzięki 

temu, że są one zdefiniowane ponad standardowym protokołem HTTP i korzystają z metod GET i POST, 

stanowią one neutralny technologicznie system udostępniania danych.  

Specyfikacja interfejsu pozwala na pisanie aplikacji, które będą umożliwiały dostęp do wielu zewnętrz-

nych źródeł, a dzięki zestandaryzowanym układom odniesienia przestrzennego istnieją możliwości ła-

twej transformacji pozyskiwanych danych przestrzennych i sprowadzanie ich do jednolitego układu 

współrzędnych. 



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

 

 

str. 23 
 

 
 

 

Spośród narzędzi, które pozwalają wykorzystać usługi OGC można wymienić: aplikacje sieciowe, bę-

dące prostymi systemami wbudowywania map z wielu źródeł oraz obsługiwania operacji OWS, w tym 

również bardziej złożone „kombajny”, które obsługują wiele rodzajów usług i potrafią je integrować 

oraz na samym końcu aplikacje „biurkowe” GIS (Desktop GIS). Wśród aplikacji sieciowych, szczególnie 

tych złożonych, szczególną rolę mają geoportale – systemy udostępniania i integrowania danych prze-

strzennych z wielu źródeł, wyposażone w bogatą funkcjonalność wyszukiwania, przeglądania, pobiera-

nia, przekształcania oraz analizowania danych. 

7.1 Geoportale 

Prezentacje narzędzi służących eksploracji zasobów danych przestrzennych udostępnianych w formie 

usług sieciowych rozpoczniemy od prezentacji geoportali. Ich możliwości zostaną omówione na przy-

kładzie Geoportalu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (http://geoportal.gov.pl/) Rysunek 10. 

Zgodnie z deklaracją na stronie powitalnej Geoportalu „Nadrzędnym celem niniejszego projektu jest 

zapewnienie obywatelom, przedstawicielom biznesu oraz instytucjom państwowym dostępu do zbio-

rów oraz usług danych przestrzennych”.  

 

Rysunek 10 Strona powitalna geoportal.gov.pl  

http://geoportal.gov.pl/
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Usługi sieciowe generalnie są niezależne od docelowego miejsca ich użycia. Geoportal jednak pozwala 

na przeglądanie zarejestrowanych standardowo usług oraz udostępnia wykaz różnych publicznych za-

sobów danych przestrzennych.  

 

Geoportal prezentuje wykaz usług CSW, WMS, WMTS, WFS, WFS, ATOM (prosta usługa pobierania dla 

predefiniowanych zbiorów bez możliwości ich dzielenia, reprojekcji i transformacji) Rysunek 11, WCS, 

WCTS i API (biblioteka javascript do wbudowywania usług infrastruktury informacji przestrzennej 

w strony internetowe HTML).  

 

 

Geoportal zawiera również wykaz dostępnych (na określonych warunkach) zasobów danych prze-

strzennych Rysunek 12. Większość z nich nie jest dostępnych publicznie, a ich pozyskanie wymaga wy-

stąpienia z wnioskiem do odpowiednich organów (GUGiK, WODGiK, PODGiK) i wiąże się z opłatami. 

 

Rysunek 11 Usługi dostępne w geoportal.gov.pl 
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Wykorzystanie Geoportalu do przeglądania zasobów oraz uzyskiwania informacji o dostępnych usłu-

gach zostanie zaprezentowane na przykładzie usługi WMS oraz aplikacji sieciowej udostępniającej 

mapę generowaną z usług sieciowych dla tematyki danych o charakterze katastralnym. 

Wykaz usług WMS jest dostępny po przejściu przez zakładkę rozwijanego menu „Usługi”, pozycja 

„Usługa przeglądania WMS”. Po przejściu do tej podstrony otrzymujemy listę usług (ich tytuły) wraz 

z adresami odpowiednich usług sieciowych WMS (URI usługi) Rysunek 13.  

 

Rysunek 12 Dane dostępne w geoportal.gov.pl 
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Wiele z tych usług dostarcza istotne dane przestrzenne, które są podstawowe dla różnych zasobów 

dziedzinowych lub dla użytkowników publicznych, korporacyjnych i prywatnych. Usługi te udostępniają 

zbiory zasobów referencyjnych. Jednym z takich zasobów są dane o charakterze katastralnym Rysunek 

14. Są to dane pozyskane w związkiem tworzenia Systemu Identyfikacji Działek Rolnych LPIS. Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępnia dane o charakterze katastralnym w postaci usługi 

WMS dla obszaru Polski, z wyłączeniem niektórych większych miast np. Warszawa, Kraków (ok. 99% 

powierzchni kraju). Dane te nie aktualne ale obejmują niemal cały kraj.  

Dużo lepszym źródłem danych byłyby dane ewidencyjne, które pochodzą z rejestrów ewidencji grun-

tów i budynków prowadzonych przez Powiatowe Ośrodki Geodezji i Kartografii (PODGiK). Są one 

w miarę aktualne, ale niestety jeszcze nie pokrywają całej powierzchni kraju. 

 

Rysunek 13 wykaz usług przeglądania WMS geoportal.gov.pl 
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Aby przetestować wykorzystanie usług sieciowych WMS oraz sposoby integracji ich z innymi danymi 

przetestujemy ich działanie na aplikacji mapowej udostępniającej dane o charakterze katastralnym 

wraz z innymi danym referencyjnymi (mapy topograficzne, w tym BDOT, ortofotomapy i inne zasoby).  

Aplikacja prezentująca usługi sieciowe wraz ze stylizacją w formie mapy jest ładowana z serwera Geo-

portalu do przeglądarki WWW. Po uruchomieniu prezentowany jest widok mapy topograficznej dla 

całej Polski. 

  

Rysunek 14 informacja o danych o charakterze katastralnym geoportal.gov.pl 
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W celu przeprowadzenia określonych działań należy przybliżyć mapę w oknie (zoom) do obszaru, który 

jest przedmiotem naszego zainteresowania Rysunek 15. 

 

  

Rysunek 15 widok fragmentu przybliżonego fragmentu mapy geoportal.gov.pl 
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Gdy przekroczymy pewną wartość skali, pojawiają się dane katastralne Rysunek 16, czyli granice dzia-

łek ewidencyjnych (czerwone linie). Te dane są dostępne za pośrednictwem usługi WMS pod URI: 

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_GO_WMS/MapServer/WMSServer.  

 

  

Rysunek 16 Dane katastralne na tle ortofotomapy 

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/G2_GO_WMS/MapServer/WMSServer
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Ponieważ dane o charakterze katastralnym są dostępne w pełnej usłudze WMS możliwe są wszystkie 

operacje w tym GetFeatureInfo. Aplikacja sieciowa dostarcza również narzędzi do rejestrowania ze-

wnętrznych usług i ich obsługi. 

Po pierwsze można uzyskać wykaz serwisów predefiniowanych Rysunek 17. Rozwijając drzewo wykazu 

otrzymujemy listę dostępnych serwisów, razem z ich URI (analogicznie, jak było to prezentowane w li-

ście usług. 

 

 

  

Rysunek 17 Wykaz serwisów predefiniowanych geoportal.gov.pl 
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W zakładce dodaj nowy serwis, dostępne jest okno dialogowe, które pozwala dodać URI zewnętrznej 

usługi WMS Rysunek 18.  

 

 

  

Rysunek 18 Zakładka Dodaj nowy serwis WMS/WMTS geoportal.gov.pl 
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Rozpatrzmy teraz zewnętrzne w stosunku do Geoportalu źródło usług sieciowych. Często jest ono po-

wiązane z jakąś aplikacją sieciową umożliwiającą ich przeglądanie.  

 

Przykładowa aplikacja dostarcza kilka map wbudowanych w stronę aplikacji, które są skonstruowane 

jako kompozycja kilku zastylizowanych warstw WMS Rysunek 19. Prezentowana tutaj aplikacja wyko-

rzystuje bibliotekę Javascript OpenLayers, do podłączania usług OGC i obsługi ich operacji. 

 

Rysunek 19 Geoportal gminy Krokowa 
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W oknie mapy wyświetlane są warstwy WMS generowane z obiektów przechowywanych w bazie da-

nych PostgreSQL z nakładką PostGIS Rysunek 20. Do stylizacji warstwy stosownie do atrybutów wyko-

rzystywany jest plik SLD.  

Rysunek 20 Wyświetlone warstwy WMS 
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Oparcie aplikacji na bibliotece OpenLayers, która obsługuje funkcjonalność WMS, powoduje, że jest 

możliwe wykonanie operacji GetFeatureInfo dla zarejestrowanych usług Rysunek 21. W aplikacji są 

również dostępne predefiniowane usługi zewnętrzne – np. dane o charakterze katastralnym.  

 

  

Rysunek 21 Informacja o obiekcie po wykonaniu operacji GetFeatureInfo 
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Aplikacja dzięki obsłudze odwzorowań przestrzennych pozwala składać warstwy z różnych usług, za-

chowując topologiczną zgodność położenia Rysunek 22. Jednocześnie możliwe jest nawigowanie po 

tak prezentowanej mapie (zoom in, zoom-out, pan). 

 

  

Rysunek 22 Wyświetlanie warstw z różnych usług 



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

 

 

str. 36 
 

 
 

 

Dostępna jest, podobnie jak dla lokalnych usług, również dla usług zewnętrznych operacja GetFeatu-

reInfo Rysunek 23. 

 

 

  

Rysunek 23 Informacja o obiekcie z warstwy referencyjnej z zewnętrznej usługi 
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Aplikacja zawiera również wykaz dostępnych usług WMS i WFS z ich adresami URI. Po skopiowaniu 

adresu (Rysunek 24) jest możliwe zarejestrowanie serwisu w dowolnej aplikacji, która akceptuje inter-

fejs określonych usług OGC (w tym przypadku WMS lub WFS).  

 

 

  

Rysunek 24 Kopiowanie adresu wybranej usługi WMS 
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Dzięki URI można dodać nowy serwis WMS w Geoportalu GUGiK, używając udostępnionych w nim na-

rzędzi WMS Rysunek 25.  

 

 

Rysunek 25 Dodawanie nowego serwisu WMS w geoportal.gov.pl 
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Po dodaniu usługi pojawia się jej oryginalny tytuł oraz metadane Rysunek 26. Można ustawić również 

parametry wyświetlania. Przed dodaniem jest możliwe przyjrzenie się zasobowi w podglądzie w oknie 

rejestracji usługi Rysunek 27. 

Rysunek 26 Właściwości serwisu WMS 



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

 

 

str. 40 
 

 
 

 

 

  

Rysunek 27 Podgląd dołączanego zasobu 
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Po zarejestrowaniu usługi, dzięki operacji GetLegendGraphic jest możliwe zapoznanie się z oznacze-

niami zdefiniowanymi w pliku SLD Rysunek 28. 

 

 

 

  

Rysunek 28 Legenda przyłączonej mapy 



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

 

 

str. 42 
 

 
 

 

Ponieważ udostępnianie mapy wykorzystuje WMS również w Geoportalu jest możliwe otrzymanie in-

formacji o obiektach przechowywanych w bazie danych stanowiących back-end usługi, przy pomocy 

operacji GetFeatureInfo Rysunek 29. 

 

 

  

Rysunek 29 Informacje na temat obiektów z przyłączonej usługi 



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

 

 

str. 43 
 

 
 

 

Działanie usług można prześledzić wykorzystując dostarczane z większością przeglądarek narzędzia dla 

programistów. Przykładem jest przeglądarka Google Chrome Rysunek 30, Rysunek 31.  

 

 

Rysunek 30 Uruchamianie narzędzia do śledzenia działania usług w przeglądarce Google Chrome 
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Rysunek 31 Informacje na temat działania usług w przeglądarce Google Chrome 
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Gdy rozpoczynamy proces rejestrowania zewnętrznej usługi w narzędziu Geoportalu, po połączeniu 

i pobraniu metadanych usługi, w narzędziu Network, widoczny jest sposób dowiązania do adresu URI 

rejestrowanej usługi Rysunek 32. Wykonywane jest żądanie GetCapabilities, w celu pobrania metada-

nych określenia parametrów usługi WMS. 

 

 

 

  

Rysunek 32 Informacje na temat sposobu dowiązania do adresu URI rejestrowanej usługi 
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Wykorzystanie adresu URI poprzez przeglądarkę, (po wstawieniu do pasku adresu) wyświetli nam 

pełną treść dokumentu metadanych usługi pobranych poprzez operację GetCapabilities Rysunek 33. 

 

 

  

Rysunek 33 Treść dokumentu metadanych usługi pobranych poprzez operację GetCapabilities 
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Po wciśnięciu przycisku „Dodaj” wysyłane jest żądanie GetMap, które jest widoczne w oknie narzędzi 

w zakładce Network Rysunek 34. Efektem wysłania żądania jest przesłanie mapy rastrowej i wyświe-

tlenie jej w oknie mapy. 

 

  

Rysunek 34 Efekt wysłania żądania GetMap 
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Jeżeli skopiujemy widoczny adres URI z żądaniem zawierającym operację GetMap i wprowadzimy go 

w pasku adresu dowolnej przeglądarki, pobierzemy bezpośrednio do jej okna głównego obraz rastrowy 

z warstwą wskazaną w zapytaniu przesłanym z URI. 

 

 

Rysunek 35 Pobrany bezpośrednio do okna przeglądarki obraz rastrowy na podstawie adresu URI 

 

  



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

 

 

str. 49 
 

 
 

 

Analogicznie można przeanalizować wykorzystanie operacji GetFeatureInfo. Wykonanie czynności wy-

boru obiektu na mapie uruchamia zdarzenie, które wysyła żądanie do zarejestrowanej usługi z tą me-

todą. 

URI tego zapytania jest widoczne w oknie „narzędzi” w zakładce Network Rysunek 36. Gdy skopiujemy 

to URI i umieścimy w pasku adresu przeglądarki otrzymamy treść opisu obiektu, zgodnie z atrybutami, 

które tworzą schemat tej klasy Rysunek 37 Treść opisu obiektu uzyskana na podstawie adresu URI. 

Odpowiedź będzie taka sama co do treści, jak w aplikacji Geoportalu. 

 

Rysunek 37 Treść opisu obiektu uzyskana na podstawie adresu URI 

 

Rysunek 36 Informacje w oknie „narzędzia” po wyborze obiektu na mapie 
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7.2 Aplikacje Desktop GIS 

Dostęp do usług sieciowych może być osiągnięty również za pomocą aplikacji instalowanych lokalnie 

na stacjach roboczych. Takie aplikacje, z tego powodu nazywane są „biurkowymi”, czyli zainstalowa-

nymi na lokalnej maszynie. Przykładem takich aplikacji są otwarte programy takie jak QGIS, gvSIG, Ko-

smo, OpenJump lub narzędzia własnościowe takiej jak ArcGIS, MapInfo, GeoMedia.  

W tym przykładzie zostanie zaprezentowane wykorzystanie programu QGIS. Program ten obsługuje 

wiele formatów danych przestrzennych zarówno rastrowych, jak i wektorowych, przechowywanych w 

plikach oraz bazach danych. Te typy danych są również dostępne za pomocą usług sieciowych OGC. Są 

to usługi WMS, WFS, WCS.  

 

Rysunek 38 Interfejs programu QGIS 

 

Po uruchomieniu QGIS pojawia się podstawowe okno Rysunek 38. Aby właściwie operować na danych 

z różnych źródeł, które mogą być w różnych układach odniesienia dobrze jest założyć nowy projekt, a 

następnie należy skonfigurować domyślne układy odniesienia przestrzennego oraz wybrać reprojekcję 

w locie., która zapewni, że wszelkie georeferowane dane będą się wyświetlały na mapie na właściwej 

pozycji.  
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Rysunek 39 Konfiguracja domyślnego układu odniesienia w QGIS 

 

7.2.1 Obsługa serwisu WMS 
Po dodaniu (lub nie) wybranych lokalnych danych wektorowych można dodać warstwy z usług siecio-

wych. Na stronie Geoportalu GUGiK znajdujemy adres interesującej nas usługi i kopiujemy URI do 

schowka Rysunek 40. 

 

Rysunek 40 Kopiowanie adresu URI wybranej usługi 



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

 

 

str. 52 
 

 
 

 

Następnie rejestrujemy usługę w QGIS. Używamy do tego celu funkcji „Dodaj warstwę WMS/WMTS”, 

z panelu bocznego lub z menu głównego Rysunek 41.  

 

Rysunek 41 Rejestracja usługi WMS/WMTS w QGIS 

Pojawia się okno dialogowe, w którym wprowadzamy lokalną nazwę usługi, pod którą będzie widoczna 

w zdefiniowanych połączeniach oraz dodajemy URI w przeznaczonym na ten cel pasku. Przy okazji 

omówione zostaną problemy odmiennego zachowania się różnych wersji usługi WMS (wersje 1.1.1 i 

wcześniejsze oraz wersja 1.3.) 

Jak już napisano przy omawianiu usługi WMS, pomiędzy wersjami 1.1.1 i 1.3.0 zmienił się porządek osi 

współrzędnych służących do kodowania odniesień przestrzennych i geometrii. W wersjach 1.1.1 kolej-

ność była longitude/latitude (x/y), a w 1.3.0 latitude/longitude (y/x). Większość serwerów obecnie jako 

domyślną udostępnia usługę w wersji 1.3.0. Jednocześnie niektóre programy, np. QGIS, domyślnie czy-

tają dane przestrzenne w kolejności longitude/latitude (x/y). Stąd pojawiają się problemy przy reje-

stracji usługi. 

Start procedury rejestracji jest niezmienny. Pokazują to poniższe ilustracje. Po wybraniu opcji „Dodaj 

warstwę WMS”, pojawia się okno dialogowe posiadające rozwijalną listę zdefiniowanych usług WMS 

Rysunek 42. Można z nich wybrać oczekiwaną usługę. Jeżeli taką znajdziemy wybieramy ją i łączymy 

się z nią naciskając przycisk „Połącz” zlokalizowany z prawej strony pod listą usług. 

Jeżeli lista jest pusta, albo żadna z usług nie jest dla nas w danej sytuacji odpowiednia trzeba zdefinio-

wać nową usługę. Służy do tego przycisk „Nowy”. 
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Rysunek 42 Okno dialogowe Dodaj warstwę WMS 

Po zatwierdzeniu rozpoczęcia definicji nowego połączenia z usługą pojawia się poniższe okno dialo-

gowe Rysunek 43. Wypełniamy je wprowadzając nazwę lokalną dla usługi, pod którą będzie widoczna 

ona w liście zdefiniowanych połączeń oraz wprowadzając adres URI. Tutaj jest wprowadzany adres, np. 

pobrany ze strony Geoportal GUGiK. Ponieważ dane te są dostępne publicznie nie musimy określać 

użytkownika ani hasła dostępu do usługi. Występujące poniżej pól tekstowych pola wyboru zosta-

wiamy puste.  

 

Rysunek 43 Okno dialogowe dodawania nowego połączenia z usługą WMS 
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Po zatwierdzeniu powyższego dialogu w na liście rozwijalnej usług pojawia się nasze nowe połączenie. 

Użycie przycisku połącz powoduje wysłanie żądania GetCapabilities, które zwraca informację o usłu-

dze, w tym listę dostępnych warstw, które są wyświetlane wraz z opisami w oknie metadanych usługi 

Rysunek 44. 

 

Rysunek 44 Lista dostępnych warstw w usłudze 

Dokonujemy wyboru warstw i dodajemy do projektu Rysunek 45. 

 

Rysunek 45 Dodawanie warstw do projektu 
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Jak widać poniże efekt budzi wątpliwości Rysunek 46. 

 

Rysunek 46 Wyświetlone warstwy 

Gdy porównamy to z posiadanymi danymi wektorowymi (pozyskanymi np. z SWDE) Rysunek 47, to jest 

widoczna niezgodność z treścią warstwy z usługi. Wynika to stąd, że usługa dostępna pod tym adresem 

jest domyślnie w wersji 1.3.0, ale QGIS domyślnie czyta współrzędne w kolejności longitude/latitude 

(x/y). 

 

Rysunek 47 Nałożenie tych samych danych wektorowych z różnych źródeł 
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Aby naprawić ten problem mamy do wyboru 2 możliwości. Albo zażądać usługi WMS w wersji 1.1.1, 

albo odwrócić współrzędne. 

Aby dokonać poprawki w definicji połączenia z usługą wybieramy przycisk „Edytuj”. W wyświetlonym 

oknie dialogowym poprawiamy adres URI dodając po znaku „?”, a więc w części URN, parametr „ver-

sion=1.1.1” Rysunek 48.  

 

Rysunek 48 Edycja URI połączenia WMS 

 

Po zatwierdzeniu i powtórzeniu czynności połączenia, wyboru warstw i dodaniu w oknie mapy pojawi 

się warstwa WMS. Porównując z danymi wektorowymi widzimy pewną niezgodność, która wiąże się 

z tym, że dane LPIS często są nieaktualne, a dane ewidencji gruntów i budynków były często w między-

czasie aktualizowane, korygowane lub pośrednio modyfikowane na przykład w związku z korektą 

osnów geodezyjnych. Jednak w niektórych fragmentach, szczególnie tych „świeższych” granice niemal 

idealnie się pokrywają Rysunek 49. 
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Rysunek 49 Nałożenie tych samych danych wektorowych z różnych źródeł po edycji adresu URI 

 

Druga metoda zapewnienia poprawnego wyświetlania warstw WMS w wersji 1.3.0 polega na odwró-

ceniu kolejności osi używanych we współrzędnych geometrii. Używamy do tego pola wyboru „Odwróć 

orientację osi” Rysunek 50. Zarejestrowanie usługi w ten sposób da ten sam efekt w oknie mapy, co 

wywołanie usługi w wersji 1.1.1. Jednak połączenie usługi w zdefiniowanej w wersji 1.3.0 zapewnia 

wszystkie funkcje, które są określone w specyfikacji WMS w najnowszej wersji. 

 

Rysunek 50 Odwrócenie orientacji osi w oknie dialogowym Szczegóły połączenia 
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QGIS obsługuje większość operacji WMS, w tym GetFeatureInfo. Używa do tego trybu identyfikacji 

obiektów. 

 
Rysunek 51 Informacje na temat wybranego obiektu 

Wybieramy ten tryb z paska narzędzi lub menu oraz wskazujemy interesujący nas obiekt na mapie. Po 

najechaniu i kursorem i kliknięciu obiektu, zostaje wyzwolone zdarzenie, które jest zamieniane na żą-

danie GetFeatureInfo. Efektem jest dokument opisujący atrybuty obiektu, który jest przekształcany i 

wyświetlany w oknie informacyjnym QGIS Rysunek 51. Niektóre programy zdarzenie zwrócenia infor-

macji zamieniają na uruchomienie domyślnej przeglądarki WWW i wyświetlenie tam informacji o 

obiekcie. 

QGIS pozwala podłączać usługi z wielu źródeł i wykonywać na nich podstawowe operacje WMS. 

 
Rysunek 52 Podłączanie kolejnej usługi do QGIS 
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7.2.2 Obsługa serwisu WFS 
Obsługa serwisu WFS jest rzadsza wśród aplikacji Desktop GIS. Zapewnia ją jednak większość otwartych 

programów: QGIS, Kosmo, gvSIG.  

W przypadku QGIS służą temu dedykowane funkcje: „Dodaj warstwę WFS”. Jest ona dostępna na pasku 

bocznym lub w menu aplikacji. 

 

Rysunek 53 Rejestracja usługi WFS w QGIS 

Otwiera się podobne okno dialogowe, jak w przypadku usług WMS. W liście rozwijanej są zdefiniowane 

połącznie do usług WFS (serwery WFS). Gdy brak takich na liście lub potrzebna jest kolejna, definiujemy 

połącznie używając przycisku „Nowy”. Pojawia się okno dialogowe do zdefiniowania nazwy i wskazania 

adresu usługi Rysunek 54. 

 



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

 

 

str. 60 
 

 
 

 

 

Rysunek 54 Okno dialogowe dodawania nowego połączenia z usługą WFS 

 

Po zatwierdzeniu usługa zostaje dodana do listy serwerów. Wówczas można ustanowić połączenie przy 

użyciu przycisku „Połącz” Rysunek 55. 

 

Rysunek 55 Ustanawianie nowego połączenia z usługą WFS 
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W oknie pod listą pojawia się lista klas (typów) danych dostępnych w tej usłudze. Na powyższej ilustra-

cji widać, że zdefiniowana usługa posiada tylko jedną klasę obiektów przestrzennych.  

Dodanie klasy spowoduje pojawienie się w oknie mapy nowej warstwy wektorowej. Warstwa ta nie 

ma stylizacji, tak jak w przypadku usługi WMS, która ma charakter obrazu rastrowego. Usługa WFS 

pobiera dane wektorowe, które są stylizowane tak jak każda warstwa wektorowa Rysunek 56. 

 

Rysunek 56 Wyświetlona warstwa wektorowa z usługi WFS 

 

Na warstwie pozyskanej poprzez WFS można pracować, tak jak na typowej warstwie wektorowej. 

Mamy dostęp do tabeli atrybutów oraz do właściwości każdego z obiektów. Dostęp ten realizowany 

jest lokalnie, gdyż warstwa taka jest buforowana lokalnie, jako klasa obiektów ze wszystkimi danymi 

opisowymi. Nie jest więc potrzebne uruchamianie usługi do pobierania danych o obiektach. 

Stylizacja warstwy odbywa się na poziomie projektu QGIS, tak jak każdej warstwy wektorowej, którą 

pozyskujemy ze źródeł GML, SHP, czy przestrzennej bazy danych, takiej jak na przykład PostgreSQL/Po-

stGIS. Stylizację warstwy można zdefiniować indywidualnie, przy pomocy odpowiednich narzędzi QGIS. 

Można też zaciągnąć definicję stylów z jakiegokolwiek pliku SLD, który odpowiada schematowi tej klasy 

obiektów.  
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8 Serwer usług - GeoServer 

Serwery usług mapowych stanowią warstwę pośrednią (middle tier, middleware) między aplikacjami 

gromadzącymi dane przestrzenne (bazami danych, repozytoriami, rejestrami) a oprogramowaniem 

klienckim. 

Istnieje szereg produktów, które pełnią rolę serwerów mapowych. 

Serwery usług mapowych Wolne i komercyjne: 

 FLOSS 

o GeoServer 

o Mapserver 

o QGIS Server 

o MapServer 

o MapGuide Open Source 

 Własnościowe 

o MapGuide 

o ArcIMS  

o ArcGIS Server 

o GeoMedia WebMap 

 

GeoServer jest aplikacją rozwijaną przez społeczność na otwartej licencji GNU General Public Licence 

Version 2.0 (GPL 2.0). Stanowi on jeden z wielu otwartoźródłowych komponentów systemów informa-

cji przestrzennej. Na ich bazie można zbudować kompletne rozwiązanie informatyczne, w całości 

oparte na otwartym oprogramowaniu. 
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GeoServer jest aplikacją serwerową opartą na technologii Java. Uruchamiana jest w kontenerze apli-

kacji webowych (web container, servlet container) pracującej w środowisku uruchomieniowym Java 

(JRE). Może to być jeden z wielu kontenerów lub serwerów aplikacji (Apache Tomcat, Jetty, GlassFish, 

JBoss). Najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest uruchamianie GeoServera na serwerze Tomcat lub 

Jetty. 

Po uruchomieniu kontenera serwletów (np. Tomcata) oraz rozwinięciu (deployment) aplikacji GeoSe-

rver (np. z pliku WAR) w katalogu webapps serwer powinien być dostępny lokalnie pod adresem:  

http://localhost:8080/geoserver . 

Pod tym adresem wyświetli się strona powitalna GeoServera z polem logowania do panelu administra-

cyjnego. Bez logowania dostępny jest „Podgląd warstw”. Jednak wszelkie działania konfiguracyjne wy-

magają pracy jako administrator serwera. 

W systemie operacyjnym Windows instalacja i uruchomienie GeoServera może opierać się na gotowym 

pakiecie instalacyjnym (Windows Installer). Jedną z opcji jest zainstalowanie serwera jako tzw. usługi 

systemowej (uruchamianej razem ze startem systemu). 

GeoServer przy pierwszym uruchomieniu posiada ustawione domyślnego użytkownika i domyślne ha-

sło – te ustawienia, jeżeli serwer ma być dostępny na zewnątrz należy oczywiście zmienić. Domyślne 

dane dostępowe 

 Login: admin 

 Hasło: geoserver. 

http://localhost:8080/geoserver
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Po zalogowaniu się dostępne stają się funkcje administracyjne serwera. Obejmują one następujące 

sekcje: Zarządzanie obszarami roboczymi, zarządzania źródłami danych, konfiguracja warstw, kompo-

zycje warstw, konfiguracja stylów, konfiguracja usług WMS, WFS, WCS. 

 

Pierwszym krokiem jest utworzenie obszaru roboczego (Workspace). Obszar ten stanowi kontener in-

tegrujący różnorodne źródła danych oraz warstwy, które na ich bazie zostały zdefiniowane (zarówno 

proste warstwy, odpowiadające pojedynczej klasie obiektów, jak i te, które, stanowią ich kompozycję, 
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łączące w jednej prezentacji różne klasy). Obszar roboczy stanowi z jednej strony przestrzeń nazw (war-

stwy i źródła danych w ramach obszaru są unikatowe), z drugiej jest jednostką organizującą na tych 

samych źródłach i zdefiniowanych warstwach różne usługi (np. WMS i WFS).  

 

Konfiguracja usług sieciowych odbywa się w następujących krokach: 
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W pierwszym rzędzie zakładamy obszar roboczy. Będzie on wyróżniony niepowtarzalnym w ramach 

tego serwera URI. Do tego URI będzie przypisany prefix (nazwa obszaru roboczeogo), która będzie wi-

doczna jako w adresie URI usługi.  

 

Obszary robocze są prezentowane w sekcji „Workspaces”. W tej sekcji dostępna jest lista obszarów 

oraz dostępne są funkcje dodania, usunięcia lub przejścia do edycji istniejącego obszaru. Konfiguracja 

obszaru roboczego oprócz URI i nazwy obejmuje zapis zestawu metadanych. W tym miejscu ustala się, 

jakie usługi mapowe będą związane z tym obszarem roboczym. 
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Kolejnym etapem jest zdefiniowanie źródeł danych. Odbywa się to sekcji „Stores”. W tej sekcji do-

stępna jest lista źródeł danych oraz dostępne są funkcje dodania, usunięcia lub przejścia do edycji ist-

niejącego źródła. W trybie dodawania danych są do dyspozycji następujące rodzaje danych przestrzen-

nych: dane wektorowe (pliki Shapefile, pojedyncze i w katalogach, dane PostGIS, zewnętrzny serwer 

WFS, Java Properties dla GeoTools, GML, jako wtyczka, inne źródła bazodanowe, jako wtyczki) oraz 



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

 

 

str. 68 
 

 
 

 

dane rastrowe (GeoTIFF, ArcGRID, Gtopo30, ImageMosaic, WordImage), w tym zewnętrzne usługi 

WMS. 

 

Konfiguracja samego źródła jest zależna od jego typu, czy są to dane plikowe (Shapefile), czy z relacyj-

nej bazy danych takiej jak PostgreSQL/PostGIS.  

Geoserver posiada sekcję definiowania stylów. Można to zrobić w edytorze tworząc lub modyfikując 

plik SLD na serwerze. Można też załadować (upload) plik z komputera lokalnego. W sekcji tej jest też 

walidator, który sprawdza poprawność SLD ze schematem XSD. Po przygotowaniu pliku może on zostać 

wysłany do usługi, dzięki czemu stanie się dostępny, gdy będą konfigurowane warstwy WMS. 
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Konfiguracja warstw odbywa się w sekcji „Warstwy”. W tej sekcji dostępna jest lista istniejących 

warstw (zasobów – feature types) oraz dostępne są funkcje dodania, usunięcia lub przejścia do edycji 

istniejącego zasobu.  

Dodanie nowej warstwy otwiera tryb konfiguracji. Tworzenie nowej warstwy / klasy (feature type) od-

bywa się zawsze w określonym kontekście obszar roboczy: źródło danych. Po wybraniu kontekstu wy-

świetla się lista potencjalnych zasobów (zawartych w tabelach PostGIS, plikach Shapefile, itp.), które 

mogą zostać opublikowane jako warstwy (feature types). Wybranie opcji „Publish” dla danego zasobu 

uruchamia procedurę konfiguracji warstwy.  

Do konfiguracji warstwy można również przejść z listy warstw w sekcji „Warstwy”. 
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Gdy włącza się tryb konfiguracji należy wykonać cztery kroki przygotowujące publikację. Pierwszy przy-

gotowuje same dane: są tutaj nazwa warstwy (ta, która będzie widoczna w adresie w parametrze LAY-

ERS), metadane warstwy w tym Tytuł, Abstrakt, słowa kluczowe. Tutaj również ustala się układ odnie-

sienia przestrzennego określone kodem EPSG (zarówno źródłowy, jak i docelowy, w tym wymóg repro-

jekcji warstwy do układu docelowego) oraz zasięg (bounding box) we współrzędnych geograficznych i 

współrzędnych wymuszonego układu odniesienia przestrzennego. W tym kroku określa się też listę 

widocznych atrybutów.  
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W drugim kroku ustala się sposób prezentacji warstwy, w tym jej stylizację (styl domyślny i alterna-

tywne. Trzeci krok służy konfiguracji reprezentacji wymiarów, w szczególności, gdy reprezentacja da-

nych źródłowych jest 3-wymiarowa (XYZ) lub 4-wymiarowa (XYZM). Czwarty krok służy konfiguracji 

kafelków (WMTS).  

Po zatwierdzeniu ustawień warstwy pojawia się ona w podglądzie warstw. Z tej listy można uzyskać 

podgląd (bezpośrednio w WMS/OpenLayers, lub pośrednio poprzez KML, PDF) lub pobrać dane w for-

macie GML, GeoJSON, Shapefile, CSV. 
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Wybranie OpenLayers otwiera warstwę w lekkim oknie HTML z wyświetloną mapą z paroma kontrol-

kami służącymi nawigacji i przeszukiwaniu mapy. Jest też dostępna operacja GetFeatureInfo. 

Jeżeli posiadamy zdefiniowane warstwy / feature types, to istnieje możliwość skomponowania z nich 

warstw złożonych. Będą one integrowały kilka klas (feature types), ale dostęp do nich będzie jak do 

pojedynczej warstwy w usłudze WMS. 

 

Podgląd takiej kompozycji warstwy ujawnia jej heterogeniczność, ale jednocześnie interfejs traktuje ją 

jako jedną warstwę. 
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Na koniec należy skonfigurować usługi OGC (WMS, WFS, WCS). Konfigurajca ta obejmuje opis metada-

nymi oraz ustalenie podstawowych parametrów udostępniania danych. Dla usługi WMS opcje render-

ingu rastra, zarezerwowanie pamięci dla renderingu, określenie maksymalnego czasu renderingu, kon-

figuracja znaku wodnego, opcje PNG i JPG i inne. Dla WFS są to ustawienia dotyczące maksymalnej 

liczby obiektów udostępnianych na jednorazowe żądanie, opcje GML2 i GML3, poziom usługi (podsta-

wowy, transakcyjny, pełny), opcje SHP itd.  
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Jeżeli usługi zostały zdefiniowane, to ostateczna weryfikacja jest możliwa w zewnętrznej aplikacji, jaką 

jest na przykład QGIS.  

 

Sposób podłączenia usług WMS i WFS jest dokładnie taki sam, jak w rozdziale poświęconym aplikacjom 

Destop GIS (QGIS). W tym przypadku mamy do czynienia z usługami udostępnionymi lokalnie (adres 

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

 

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

Zakres informacyjny warsztatu powinien potwierdzić przydatność i uniwersalność usług sieciowych dla 

udostępniania danych przestrzennych. Usługi sieciowe dzięki standardowemu interfejsowi stanowią 

dogodne źródło danych, którego obsługa może być łatwo implementowana w sieciowych i desktopo-

wych aplikacjach GIS. 
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