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TREŚĆ WYKŁADU
1. Cel wykładu – wyjaśnienie, czego uczestnicy dowiedzą się na 

szkoleniu, jaką nabędą wiedzę oraz jakie znaczenie ma ono dla 
pozostałych obszarów tematycznych.

2. Inicjatywa INSPIRE – główne założenia i cele w zakresie publikacji 
danych 

3. Podstawowe pojęcia z zakresu GIS oraz IIP mające związek z 
usługami sieciowymi INSPIRE

4. Miejsce i rola usług sieciowych w koncepcji infrastruktury 
informacji przestrzennej zdefiniowanej w INSPIRE

5. Rodzaje usług sieciowych używanych w INSPIRE 

6. Ogólna definicja interfejsu usług OGC oraz szczegółowe interfejsy 
poszczególnych usług

7. Oprogramowanie serwerowe i klienckie oraz Geoportale



CEL WYKŁADU

Zaznajomienie się z problematyką usług sieciowych w 
INSPIRE w zakresie istniejących regulacji prawnych i 

rozwiązań technicznych.



KONTEKST PRAWNY

• Dyrektywa 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 2007 
r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej 
(INSPIRE) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 108/1PL z dnia 25.4.2007)

• Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie 
wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie 
metadanych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 326/12 PL z 4.12.2008)

• Rozporządzenie Komisji (WE) NR 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie 
wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług 
sieciowych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 274/9  PL z 20.10.2009)

• Ustawa z dnia 4 marca 2010 o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. Nr 76 
Poz. 489)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 
października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych 
objętych infrastrukturą informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 201 poz. 1333)



KONTEKST PRAWNY

Dyrektywa 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 
14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji 
przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

1. Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy ogólne służące 
ustanowieniu Infrastruktury informacji przestrzennej we 
Wspólnocie Europejskiej (zwanej dalej „INSPIRE”) dla celów 
polityk wspólnotowych w zakresie ochrony środowiska oraz 
polityk lub działań mogących oddziaływać na środowisko.

2. INSPIRE opiera się na infrastrukturach informacji przestrzennej 
ustanowionych i prowadzonych przez państwa członkowskie.



KONTEKST PRAWNY

Dyrektywa 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 
14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji 
przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)

(Preambuła)

(1) Polityka Wspólnoty w odniesieniu do środowiska stawia sobie za cel 
wysoki poziom ochrony, z uwzględnieniem różnorodności sytuacji w 
poszczególnych regionach Wspólnoty. Ponadto do formułowania i 
realizacji polityki w tym zakresie i innych polityk wspólnotowych, które 
zgodnie z art. 6 Traktatu muszą brać pod uwagę wymogi ochrony 
środowiska, potrzebne są informacje, w tym informacja przestrzenna. 
Dla uwzględnienia tych wymogów konieczne jest zapewnienie 
odpowiedniej koordynacji pomiędzy podmiotami dostarczającymi 
informacje i użytkownikami tych informacji, tak aby możliwe było 
połączenie informacji i wiedzy pochodzących z różnych sektorów.



KONTEKST PRAWNY

Dyrektywa 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z 
dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji 
przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)

(Preambuła)

(2) Szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska, 
przyjęty decyzją 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 22 lipca 2002 r. (3), wymaga zwrócenia pełnej uwagi 
na zapewnienie, by tworzenie wspólnotowej polityki ochrony 
środowiska odbywało się w sposób zintegrowany, z 
uwzględnieniem różnic regionalnych i lokalnych. Istnieje szereg 
problemów dotyczących możliwości uzyskania, jakości, 
organizacji, dostępności i wspólnego korzystania z informacji 
przestrzennej potrzebnej do osiągnięcia celów wyznaczonych w 
tym programie.



USŁUGI SIECIOWE W INSPIRE

Usługi jako narzędzie służące osiągnięciu interoperacyjności w INSPIRE

Dyrektywa 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 marca 
2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie 
Europejskiej (INSPIRE)

(Preambuła)

(3) Problemy dotyczące możliwości uzyskania, jakości, organizacji,
dostępności i wspólnego korzystania z informacji przestrzennej pojawiają się
w wielu kwestiach związanych z polityką i informacją i są napotykane przez
organy publiczne na różnych poziomach. Rozwiązanie tych problemów
wymaga działań nastawionych na wymianę, wspólne korzystanie, dostęp i
użytkowanie interoperacyjnych danych przestrzennych i usług dotyczących
danych przestrzennych na różnych szczeblach organów publicznych i w
różnych sektorach. Należy w związku z tym utworzyć infrastrukturę
informacji przestrzennej we Wspólnocie



USŁUGI SIECIOWE W INSPIRE

Usługi jako narzędzie służące osiągnięciu interoperacyjności w INSPIRE

Dyrektywa 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 
14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji 
przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)

(Preambuła)

(17) Do wspólnego korzystania z danych przestrzennych na różnych
poziomach organów publicznych we Wspólnocie niezbędne są usługi
sieciowe. Usługi te powinny umożliwiać wyszukiwanie, przetwarzanie,
przeglądanie i pobieranie danych przestrzennych oraz
wykorzystywanie danych przestrzennych i usług świadczonych drogą
elektroniczną.



USŁUGI SIECIOWE W INSPIRE

• 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 (pkt 25 preambuły)

• 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 takich zbiorów i usług oraz norm 
dotyczących specyfikacji technicznych i wymogów dla 
usług sieciowych (pkt 33 preambuły)



Dyrektywa INSPIRE:
Artykuł 11
1. Państwa członkowskie tworzą i obsługują sieć obejmującą następujące 
usługi danych przestrzennych oraz usługi, dla których metadane zostały 
utworzone zgodnie z niniejszą dyrektywą:

a) usługi wyszukiwania, […],
b) usługi przeglądania, […],
c) usługi pobierania, […],
d) usługi przekształcania, […],
e) usługi umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych.

Artykuł 14
1. Państwa członkowskie zapewniają nieodpłatny publiczny dostęp do usług, o 
których mowa w art. 11 ust. 1 lit. a) i b).

USŁUGI SIECIOWE W INSPIRE…



…I W USTAWIE O INFRASTRUKTURZE 
INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej:
R o z d z i a ł  4

U s ł u g i  d a n y c h  p r z e s t r z e n n y c h
Art. 9. 
1. Organy administracji prowadzące rejestry publiczne, które zawierają zbiory związane 
z wymienionymi w załączniku do ustawy tematami danych przestrzennych, tworzą i 
obsługują, w zakresie swojej właściwości, sieć usług dotyczących zbiorów i usług danych 
przestrzennych, do których zalicza się usługi:

1) wyszukiwania, […]
2) przeglądania, […]
3) pobierania, […]
4) przekształcania, […]
5) umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych.

Art. 12. 1. Dostęp do usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2, jest powszechny 
i nieodpłatny



ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie 
wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie usług  

sieciowych

A r t y k u ł   4

D o s t ę p  d o  u s ł u g  s i e c i o w y c h

1. Nie później niż dnia 9 maja 2011 r. państwa członkowskie zapewniają początkową 
zdolność operacyjną usług wyszukiwania i przeglądania.

2. Nie później niż dnia 9 listopada 2011 r. państwa członkowskie zapewniają świadczenie 
usług wyszukiwania i przeglądania zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

PRZEPISY WYKONAWCZE
TERMINY



PRZEPISY WYKONAWCZE
TERMINY

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1088/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 976/2009 w zakresie usług pobierania i 

usług przekształcania

3) w art. 4 dodaje się ust. 3–6 w brzmieniu: 

3. Nie później niż dnia 28 czerwca 2012 r. państwa członkowskie zapewniają 
świadczenie usług pobierania w zakresie początkowej zdolności operacyjnej. 

4. Nie później niż dnia 28 grudnia 2012 r. państwa członkowskie zapewniają 
świadczenie usług pobierania zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

5. Nie później niż dnia 28 czerwca 2012 r. państwa członkowskie zapewniają 
świadczenie usług przekształcania w zakresie początkowej zdolności operacyjnej. 

6. Nie później niż dnia 28 grudnia 2012 r. państwa członkowskie zapewniają 
świadczenie usług przekształcania zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.”; 



PRZEPISY WYKONAWCZE

„początkowa zdolność operacyjna” oznacza możliwość
wykonania usługi sieciowej w pełnym zakresie jej
funkcjonalności bez gwarancji jakości zgodnej z zasadami
określonymi w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, a
także bez gwarancji dostępu do usługi dla wszystkich
użytkowników geoportalu INSPIRE

(art.2 Rozporządzenia w zakresie usług sieciowych)



DEFINICJE

• „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, pro-cesy i procedury ustanowione, 
stosowane lub udostępniane zgodnie z niniejszą 
dyrektywą.

• „dane przestrzenne” oznaczają wszelkie dane odnoszące 
się bezpośrednio lub pośrednio odnie-sione do 
określonego położenia lub obszaru geograficznego;

• „zbiór danych przestrzennych” oznacza rozpoznawalny 
zestaw danych przestrzennych;



DEFINICJE

• „usługi danych przestrzennych” oznaczają operacje, 
które mogą być wykonywane przez aplikację 
komputerową na danych przestrzennych zawartych 
w zbiorach danych przestrzennych lub na 
powiązanych z nimi metadanych;

• „geoportal INSPIRE” oznacza witrynę internetową lub 
jej odpowiednik, zapewniającą dostęp do usług 
wymienionych w art. 11 ust. 1.



DEFINICJE

• „obiekt przestrzenny” oznacza abstrakcyjną reprezentację 
zjawiska świata rzeczywistego związaną z określonym 
położeniem lub obszarem geograficznym;

• „metadane” oznaczają informacje opisujące zbiory 
danych przestrzennych i usługi danych przestrzennych 
oraz umożliwiające ich odnalezienie, inwentaryzację i 
używanie;

• „interoperacyjność” oznacza możliwość łączenia zbiorów 
danych przestrzennych oraz interakcji usług danych 
przestrzennych bez powtarzalnej interwencji manualnej, 
w taki sposób, aby wynik był spójny, a wartość dodana 
zbiorów i usług danych przestrzennych została 
zwiększona;



DEFINICJE

Zgodnie z art. 11  ust. 1. Dyrektywy Państwa członkowskie tworzą i obsługują 
sieć obejmującą usługi danych przestrzennych. Wyodrębniono tutaj 
następujące usługi sieciowe:

• usługi wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług 
danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im 
metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych;

• usługi przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, 
nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie 
na siebie zbiorów danych przestrzennych oraz wyświetlanie informacji z 
legendy i wszelkiej istotnej zawartości metadanych;

• usługi pobierania, umożliwiające pobieranie kopii całych zbiorów danych 
przestrzennych lub części takich zbiorów oraz, gdy jest to wykonalne, 
dostęp bezpośredni;

• usługi przekształcania, umożliwiające przekształcenie zbiorów danych 
przestrzennych w celu osiągnięcia interoperacyjności;

• usługi umożliwiające uruchamianie usług danych przestrzennych.



DANE – INFORMACJA
DANE / INFORMACJA PRZESTRZENNA

Dane a informacja

• Dane (ang. data, łac. datum): 
• wszystko co jest/może być przetwarzane umysłowo lub komputerowo 

(Adam Maria Gadomski – TOGA)
• wg dziedzin: dane statystyczne (demograficzne, ekonomiczne), dane 

przestrzenne, dane techniczne, dane osobowe, 
• wg typów: dane alfanumeryczne (znakowe), tekstowe, liczbowe 

(numeryczne: całkowite, zmiennoprzecinkowe)

• Informacja (łac. informatio – przedstawienie, wizerunek; informare –
kształtować, przedstawiać):
• zestaw właściwości pewnych obiektów, odniesiony do innych 

obiektów lub z uwzględnieniem relacji pomiędzy obiektami w 
określonym zbiorze albo rozpoznanie stanu układu odróżnialnego od 
innego stanu (informacja obiektywna) lub właściwości obiektów 
określone w oparciu o ich znaczenie dla użytkownika (informacja 
subiektywna) – na podstawie Wikipedii.



DANE – INFORMACJA
DANE / INFORMACJA PRZESTRZENNA

Dane a informacja

• Dane (ang. data, łac. datum): 
• wszystko co jest/może być przetwarzane umysłowo lub komputerowo 

(Adam Maria Gadomski – TOGA)
• wg dziedzin: dane statystyczne (demograficzne, ekonomiczne), dane 

przestrzenne, dane techniczne, dane osobowe, 
• wg typów: dane alfanumeryczne (znakowe), tekstowe, liczbowe 

(numeryczne: całkowite, zmiennoprzecinkowe)

• Informacja (łac. informatio – przedstawienie, wizerunek; informare –
kształtować, przedstawiać):
• zestaw właściwości pewnych obiektów, odniesiony do innych 

obiektów lub z uwzględnieniem relacji pomiędzy obiektami w 
określonym zbiorze albo rozpoznanie stanu układu odróżnialnego od 
innego stanu (informacja obiektywna) lub właściwości obiektów 
określone w oparciu o ich znaczenie dla użytkownika (informacja 
subiektywna) – na podstawie Wikipedii.



DANE – INFORMACJA
DANE / INFORMACJA PRZESTRZENNA

Dane a informacja

• dane – wszelkie wyodrębnione, jednostkowe treści (fakty, sygnały, symbole) na temat badanego zjawiska, które 
można przetwarzać myślowo lub komputerowo,

• informacja – podzbiór treści i forma ich użycia dla opisu faktów, 
• udostępnienie uporządkowanej treści (o faktach), dzięki któremu możliwa będzie interpretacja zjawiska lub 

zjawisk (zaprezentowanie danych o zjawisku w badanym kontekście, w którym ono zachodzi; 
• przedstawienie relacji pomiędzy danymi opisującymi różne cechy danego zjawiska, tak, że pozwalają one 

uzyskać odpowiedź na zadane pytanie, 
• informacja stanowi efekt celowego przetwarzania danych; 
• Tak więc informacja to zbiór danych z opisem ich struktury, odpowiedni do rozwiązywanego problemu.

• wiedza – zdolność do wykorzystania zawartych w teorii lub doświadczeniu kryteriów i procedur, do interpretacji 
informacji o zjawiskach; wiedza pozwala na podstawie informacji przewidzieć konsekwencje zjawisk, odkryć nowe 
fakty o badanych zjawiskach lub je sklasyfikować właściwie do badanego problemu, 

• wiedza opisuje problemy określonej dziedziny (np. w postaci reguł),
• wiedza opisuje zasoby danych i pozwala wydobyć ze zbioru danych informację odpowiadającą na określony 

problem.
• wiedza obejmuje definicję złożonych problemów (np. definicję kryteriów decyzyjnych, w postaci reguł lub 

definicji klas stanowiących kategorie wynikowe procesu decyzyjnego),
• wiedza obejmuje definicje 

• mądrość – umiejętność stosowania wiedzy w działaniu, tak aby osiągać cele, przewidywać nie opisane w 
informacjach konsekwencje, konstruować rozwiązania, który nie definiują bezpośrednio kryteria lub procedury.



DANE – INFORMACJA
DANE / INFORMACJA PRZESTRZENNA

Dane a informacja

• baza danych – repozytorium danych gromadzonych w 
uporządkowanej, jawnie zdefiniowanej strukturze 
(schemacie),

• przepływ informacji –strumień danych w strukturze 
odpowiadającej sformułowanemu problemowi (nie istnieje 
coś takiego baza informacji). Natomiast jak zadać właściwe 
zapytanie, by uzyskać właściwą informację, wynika z bazy 
wiedzy.

• baza wiedzy – repozytorium zawierające uporządkowany zbiór 
informacji, jako zagadnień (problemów) i treści je opisujących 
(odpowiedzi na nie), otrzymanych w toku przetwarzania 
danych oraz  środki do ich organizowania, interpretacji 
(kryteria) i stosowania (procedury);



ARCHITEKTURA SYSTEMÓW GIS

Aspekt:
• Funkcjonalny (ramy funkcjonalne systemu )
• Logiczny (główne komponenty systemu i powiązania

między nimi)
• Fizyczny (fizyczne rozmieszczenie węzłów sprzętowych)

DESKTOP

Oprogramowanie GIS
Dane przestrzenne



ARCHITEKTURA KLIENT-SERWER

• Obiektowy model danych
• Analizy przestrzenne i

atrybutowe (SQL)

Serwer bazy danych
Dane graficzne i

opisowe

Oprogramowanie
GIS

Oprogramowanie
GIS

Oprogramowanie
GIS

Oprogramowanie
GIS



ARCHITEKTURA 2-WARSTWOWA (2-TIER)

• Obiektowy model danych
• Analizy przestrzenne i

atrybutowe (SQL)

Serwer bazy danych
Dane graficzne i

opisowe

Oprogramowanie
GIS

Oprogramowanie
GIS

Oprogramowanie
GIS

Oprogramowanie
GIS



Przeglądarka www Przeglądarka www Przeglądarka www Przeglądarka www

Serwer aplikacyjny

Serwer bazy danych

Serwer bazy danych

ARCHITEKTURA 3-WARSTWOWA (3-TIER)
(MULTITIER, N-TIER)



Przeglądarka www Przeglądarka www Przeglądarka www Przeglądarka www

Broker
geoportal Serwer usług

WMSSerwer usług
Autoryzacja

Serwer usług
Transformacja

Serwer usług
WFS

SOA – ARCHITEKTURA ZORIENTOWANA NA 
USŁUGI



SOA

Service Oriented Architecture (SOA) to paradygmat
programowania, w którym patrzy się na system informatyczny
jako zbiór luźno powiązanych usług, które komunikują się między
sobą. Podstawową zaletą takiej architektury jest pokonanie
złożoności współczesnych systemów informatycznych, lepsze
wykorzystanie możliwości, jakie dają sieci komputerowe oraz
pozwala na łatwe powtórne użycie kodu.
W. Bielski

 niezależne usługi (el. oprogramowania) o zdefiniowanym interfejsie 
 zdefiniowane usługi dla realizacji potrzeb użytkownika 
 dostarczenie konkretnych funkcji
 nieistotne (dla klienta) szczegóły implementacyjne są ukryte 
 wspólne dla wszystkich usług medium komunikacyjne 



ARCHITEKTURA INSPIRE



PROBLEM INTEGRACJI DANYCH

Rozproszone źródła danych wymaganych w procedurach administracyjnych i planistycznych



PROBLEM INTEGRACJI DANYCH

Przetwarzanie i integracja danych przestrzennych oraz tworzenie nowego zasobu



PROBLEM INTEGRACJI DANYCH

Architektura INSPIRE i miejsce usług sieciowych



INSPIRE A GIS
DEFINICJE

• GIS – Geographic Information System:

• SIP – System Informacji Przestrzennej (Geograficznej),

• SDI – Spatial Data Infrastructure

• Infrastruktura Danych Przestrzennych,

• INSPIRE – Infrastructure for Spatial Information in the
European Community (INSPIRE)

• Infrastruktura Informacji Przestrzennej we
Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).

• KIIP – [Krajowa] Infrastruktura Informacji Przestrzennej.



INSPIRE A GIS
DEFINICJE

• SYSTEM (stgr. σύστημα systema – rzecz złożona)
• obiekt fizyczny lub abstrakcyjny, w którym można wyodrębnić zespół lub

zespoły elementów wzajemnie powiązanych w układy, realizujących jako
całość nadrzędną funkcjonalność lub funkcjonalności (Wikipedia)

• zespoły elementów (zbiory, podzbiory, elementy)
• struktura (budowa, sposób ich powiązania – relacje między zbiorami, podzbiorami,

elementami)

• System informacji (informacyjny)
• System, którego elementami są informacje i układy służące do zarządzania

nimi

• System Informacji Przestrzennej (Geograficznej) SIP / GIS – Geographic Information
System
• System informacyjny, którego elementy opisują przestrzeń lub odnoszą się do

przestrzeni.
• System, który opisuje obiekty geograficzne i odnosi określone zbiory

informacji do położenia geograficznego.



INSPIRE A GIS
DEFINICJE

Obiekt przestrzenny

• obiekt przestrzenny –

oznacza abstrakcyjną reprezentację zjawiska świata
rzeczywistego związaną z określonym położeniem
lub obszarem geograficznym (Dyrektywa INSPIRE)



INSPIRE A GIS
DEFINICJE

Obiekt przestrzenny i jego atrybuty



INSPIRE A GIS
DEFINICJE

Obiekt przestrzenny i jego atrybuty



INSPIRE A GIS
DEFINICJE

Obiekt przestrzenny i jego atrybuty



INSPIRE A GIS
DEFINICJE

Serie, zbiory (warstwy), obiekty



INSPIRE A GIS
DEFINICJE

Serie, zbiory (warstwy), obiekty



INSPIRE A GIS
DEFINICJE

Obiekt przestrzenny i jego atrybuty



INSPIRE A GIS
DEFINICJE

Obiekt przestrzenny i jego atrybuty



INSPIRE A GIS
DEFINICJE

Obiekt przestrzenny i jego atrybuty



INSPIRE A GIS
DEFINICJE

Obiekt przestrzenny i jego atrybuty



STANDARDY

• 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 korzyści (Art. 7
ust.1 Dyrektywy INSPIRE)

• 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 przepisach wykonawczych, o których
mowa w niniejszym ustępie, oraz należy odwołać się do
istniejących środków technicznych.



OGC (The Open Geospatial Consortium) – międzynarodowe
stowarzyszenie niespełna 500 firm, agencji rządowych i uczelni, które
opracowuje dostępne publicznie, otwarte, interoperacyjne
specyfikacje i standardy, dla geoprzestrzennych zastosowań
sieciowych.

Web Map Service (WMS)

Web Feature Service (WFS)

Catalogue Service for Web (CSW)

Web Coverage Service (WCS)

STANDARDY



SPECYFIKACJE OGC

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

• OpenGIS Web Map Tile Service Implementation Standard

• Web Processing Service



SPECYFIKACJE OGC CD.

• 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



Web Map Service (WMS)

Web Feature Service (WFS)

ATOM

Web Feature Service - Transactional (WFS-T)

Web Feature Service Simple (WFS Simple) 

Web Coverage Service (WCS)

Web Coverage Service – Transactional (WCS-T)

Catalogue Service for Web (CSW)

Artykuł 11
1. Państwa członkowskie tworzą 

i obsługują sieć obejmującą 

następujące usługi danych 

przestrzennych […]

a) usługi wyszukiwania […],

b) usługi przeglądania […],

c) usługi pobierania, […],

Dyrektywa INSPIRE:

OGC A INSPIRE

Web Map Tile Service (WMTS)



OGC A INSPIRE

OGC Coordinate Transformation

Service (CT)

Web Coordinate Transformation

Service (WCTS) 

Web Map Context (WMC) 

Usługi wykorzystujące Web 

Processing Service (WPS), Web 

Processing Service – Simple 

(WPS Simple) lub inne

rozwiązania (WSDL)

d) usługi przekształcania, […],

e) usługi umożliwiające 

uruchamianie usług danych 

przestrzennych, […].



INTERFEJSY USŁUG OGC



USŁUGA KATALOGOWA CSW



DEFINICJA INSPIRE
CSW

Artykuł 11

[…]

a) usługi wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie 
zbiorów oraz usług danych przestrzennych na 
podstawie zawartości odpowiadających im 
metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie 
zawartości metadanych;



USŁUGA KATALOGOWA CSW

Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej cd.:

R o z d z i a ł  4

U s ł u g i  d a n y c h  p r z e s t r z e n n y c h
Art. 9. 
[…]

2. Usługi, o których mowa w ust. 1, są powszechnie dostępne za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej.

3. Usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, umożliwiają wyszukiwanie zbiorów i usług danych 
przestrzennych co najmniej według następujących kryteriów lub ich kombinacji:
1) słowa kluczowe;
2) klasyfikacja danych przestrzennych oraz usług danych przestrzennych;
3) jakość i ważność zbiorów;

4) stopień zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi interoperacyjności zbiorów 
i usług danych przestrzennych;

5) położenie geograficzne;
6) warunki dostępu i korzystania ze zbiorów oraz usług danych przestrzennych;
7) organy administracji odpowiedzialne za tworzenie, aktualizację i udostępnianie zbiorów 

oraz usług danych przestrzennych.



USŁUGA KATALOGOWA

źródło: http://www.geoportal.gov.pl



USŁUGA KATALOGOWA CSW

W ramach Geoportal 2 funkcjonują dwie usługi katalogowe 
CSW:

1. Katalog Metadanych - krajowy

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSW/guest/CSWStart
up

2. Katalog Metadanych - INSPIRE

http://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/CSWINSP/guest/CSW
Startup/



KLIENT USŁUGI KATALOGOWEJ –
GEOPORTAL.GOV.PL



PRZEPŁYW ZAPYTAŃ-ODPOWIEDZI PRZY 
WYSZUKIWANIU METADANYCH

HTTP

GetCapabilites

OPERACJE

opis możliwości serwera CSW

DescribeRecords

opis  struktury rekordów

GetRecords

żądane rekordy

GetRecordsById

Harvest

pozyskanie z odległej lokalizacji  rekordy  i  ich zapis w bazie
danych

żądane (wg unikatowego identyfikatora)
rekordy

S

E

R

W

E

R

K

A

T
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L

O

G

O

W

Y



USŁUGA PRZEGLĄDANIA OGC
WMS



DEFINICJA INSPIRE
WMS

Artykuł 11

[…]

b) usługi przeglądania, umożliwiające co najmniej: 
wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i 
pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie 
zbiorów danych przestrzennych oraz wyświetlanie 
informacji z legendy i wszelkiej istotnej zawartości 
metadanych;



HTTP

GetCapabilites

OPERACJE

opis możliwości serwera WMS (metadane)

GetMap

mapa rastrowa o wybranych parametrach

GetFeatureInfo

informacja o atrybutach obiektu przestrzennego

S

E

R

W

E

R

W

M

S

WMS. PRZEPŁYW ZAPYTAŃ-
ODPOWIEDZI



WMS. PRZYKŁADOWE DANE



USŁUGA POBIERANIA WFS



DEFINICJA INSPIRE
WFS

Artykuł 11

[…]

c) usługi pobierania, umożliwiające pobieranie kopii 
całych zbiorów danych przestrzennych lub części 
takich zbiorów oraz, gdy jest to wykonalne, dostęp 
bezpośredni;



Metoda, która generuje opis  schematu 

rekordów właściwy dla wybranej implementacji 

usługi WFS (jaka będzie struktura instancji danych 

na wyjściu?)

Metoda, która pozwala pozyskać obiekty 

przestrzenne z usługi sieciowej, w wybranym 

formacie (pobranie danych o ustalonych 

parametrach)

Metoda, która pozwala pozyskać obiekty 

przestrzenne z usługi sieciowej, dodatkowo 

blokując wybrane instancje (pobranie danych 

oraz ich blokada)

Metoda, stosowana do opisu transformacji 

danych, która ma zostać wykonana na 

obiektach przestrzennych (danych) dostępnych 

przez usługę (przetwarzanie danych)

Metoda, stosowana do długotrwałego 

blokowania danych (wybranych obiektów) 

dostępnych przez usługę, np. dla potrzeb 

aktualizacji

INTERFEJS USŁUGI WFS
- USŁUGI POBIERANIA



WFS. PRZYKŁADOWE DANE



USŁUGA POBIERANIA WCS



USŁUGA POBIERANIA WCS

Metoda, która pozwala pozyskać dane rastrowe 

z usługi sieciowej



USŁUGA WCS
- PRZYKŁAD DANYCH



USŁUGA PRZEKSZTAŁCANIA WPS



USŁUGA PRZEKSZTAŁCANIA WPS

Metoda, która pozwala uzyskanie 

szczegółowych informacji o jednym lub wielu 

procesach, które mogą być wywołane 

przez operację Execute obejmujące również 

specyfikację parametrów wejściowych i 

wyjściowych

Metoda, która pozwala na wykonanie procesu 

opisanego przez WPS z podaniem parametrów 

wejściowych i wyjściowych



PRZYKŁAD

Jaka jest całkowita 

długość dróg 

znajdujących się na 

obszarach chronionych?

(w zakreskowanym 

obszarze)



SERWERY USŁUG

Przeglądarka internetowa

Komponent mapowy

Warstwa pośrednia

Serwer TMS 

(Map Tile

Server)

Serwer 

webowy

Baza danych

Oprogramowanie 

Desktop GIS



SERWERY USŁUG

Wolne i komercyjne:

• GeoServer

• Mapserver

• QGIS Server

• MapServer

• MapGuide

• ArcIMS

• ArcGIS Server

• GeoMedia WebMap



QUANTUM GIS JAKO KLIENT 
GEOPRZESTRZENNYCH USŁUG 

SIECIOWYCH



GetCapabilities

GetMap

HTTP

JAK TO DZIAŁA? 



WMS

QUANTUM GIS JAKO KLIENT 
GEOPRZESTRZENNYCH USŁUG 

SIECIOWYCH



ARCHITEKTURA INSPIRE



USŁUGI NA GEOPORTAL.GOV.PL



USŁUGI W GEOPORTALU 
WROCŁAWIA



USŁUGI W GEOPORTALU GDOŚ



ŹRÓDŁA ADRESÓW USŁUG

• Usługi katalogowe…

• …lub geoforum.pl 
(zakładka Geodane)



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


