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CELE BUDOWY INSPIRE

Cel główny: stworzenie zdolności współdziałania

(interoperacyjności) w zakresie informacji przestrzennej w

Europie.

Sposobem na realizację i osiągnięcie powyższego celu jest

harmonizacja – działania o charakterze technicznym,

organizacyjnym i prawnym, mające na celu doprowadzenie

do wzajemnej spójności zbiorów danych przestrzennych i usług

geoinformacyjnych.



WPROWADZENIE
KLUCZOWE POJĘCIA

Dyrektywa INSPIRE

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

Specyfikacja danych

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



WPROWADZENIE
KLUCZOWE POJĘCIA

Interoperacyjność

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

Integracja danych

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



WPROWADZENIE
KLUCZOWE POJĘCIA

Harmonizacja danych

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

Mapowanie

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



ZNACZENIE I TREŚCI SPECYFIKACJI

Specyfikacje techniczne dzielą 

się na dwie podstawowe grupy:

• Dokumenty ramowe, dotyczące 

ogólnego schematu budowy 

danych INSPIRE oraz 

szczegółowo objaśniające 

sposób konstrukcji klas i 

atrybutów podstawowych.

• Szczegółowe specyfikacje dla 

specjalistycznych tematów

zebranych w załączniki.

Wszystkie specyfikacje techniczne znajdują się na stronie www: https://inspire.ec.europa.eu/Themes/Data%20Specifications/2892



ZNACZENIE I TREŚCI SPECYFIKACJI

SPECYFIKACJE PODSTAWOWE

Do czego służą specyfikacje podstawowe?

• Ogólne omówienie modelu danych INSPIRE i przełożenie go

na język maszynowy.

• Pełnią rolę nadrzędną wobec specyfikacji specjalistycznych

(dla konkretnych tematów).

• Zawierają szczegółowe opisanie typów danych i sposobu ich

harmonizacji dla tych klas i atrybutów, które powtarzają się

w wielu tematach. 



ZNACZENIE I TREŚCI SPECYFIKACJI

SPECYFIKACJE PODSTAWOWE

Czego dotyczą specyfikacje podstawowe?

• Definicje Tematów INSPIRE

• Ogólny model danych

• Metodologia tworzenia specyfikacji

• Kodowanie danych przestrzennych

• Model danych Observations & Measurements

• Model podstawowy Coverage Types

• Model podstawowy Activity Complex



ZNACZENIE I TREŚCI SPECYFIKACJI

SPECYFIKACJE TEMATYCZNE

Załączniki i tematy INSPIRE:

Annex I:
• Adresy

• Jedn. Administracyjne

• Działki

• Nazwy Geograficzne

• Hydrografia

• Obszary chronione

• Sieć transportowa

Annex II*:
• Ukształtowanie 

terenu

• Użytkowanie 

terenu

• Ortoobrazy

• Geologia

Annex III*:
• Budynki

• Obiekty produkcyjne          

i przemysłowe

• Zasoby naturalne

• Warunki atmosferyczne            

i meteorologiczno-

geograficzne

• Warunki 

oceanograficzno –

geograficzne

• Regiony morskie

• Gleba

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



ZNACZENIE I TREŚCI SPECYFIKACJI

ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI INSPIRE

1. Ogólne wytyczne dotyczące harmonizacji danych (wspólne dla wszystkich 

tematów)

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

metadanych, charakterystyka potencjalnych zbiorów źródłowych oraz 

sposób udostępniania w postaci usługi zebrane w rozdziałach:

a) Scope

b) Overview

c) Specification scopes

d) Identification information

e) Data content and structure

f) Reference systems,  unit of measure and grids

g) Data quality

h) Dataset-level metadata

i) Delivery

j) Data capture

k) Portrayal

3. Dodatkowe informacje w postaci załączników do specyfikacji.



Ogólne wytyczne dotyczące harmonizacji danych (wspólne dla 

wszystkich tematów)

Są to wszystkie części specyfikacji przedstawione na 

szarym tle, mogą występować we wszystkich rozdziałach, 

a także w załącznikach. Zawierają najbardziej 

podstawowe informacje, takie jak: odwołania do aktów 
prawnych, specyfikacji podstawowych oraz definicje 

niektórych pojęć, a także reguły harmonizacji i integracji 

danych, które powinny spełniać zbiory źródłowe i 

zharmonizowane.

ZNACZENIE I TREŚCI SPECYFIKACJI

ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI INSPIRE



ZNACZENIE I TREŚCI SPECYFIKACJI

ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI INSPIRE



ZNACZENIE UML DLA 
HARMONIZACJI

Struktura danych INSPIRE jest w specyfikacjach przedstawiana 

zarówno w formie katalogów obiektów…



ZNACZENIE UML DLA HARMONIZACJI

… jak i diagramów UML:



UPROSZCZONY PROCES HARMONIZACJI

Źródłowy model 

danych

Schemat aplikacyjny 

INSPIRE (UML)

ZBIORY DANYCH

„INSPIRE”
ŹRÓDŁOWE 

ZBIORY DANYCH

Narzędzie 
transformacji

Tabela 

mapowań

Dane źródłowe

reguły 

transformacji

Dane docelowe



ETAPY HARMONIZACJI

1. Identyfikacja zbiorów danych przestrzennych, która polega na
wyborze zasobów danych przestrzennych, które powinny
podlegać procesowi harmonizacji zgodnie z wytycznymi INSPIRE.
Na tym etapie istotna jest analiza istniejących zbiorów danych, w
tym struktury danych i zakresu informacyjnego danych
źródłowych pod kątem spełnienia wymagań specyfikacji INSPIRE
dla określonego tematu.

2. Przekształcenie danych. Etap który polega na dostosowaniu
wybranych danych źródłowych do wymagań wynikających z
dyrektywy INSPIRE. Obejmuje zadania mające na celu
przemodelowanie danych ze struktur stosowanych w
schematach implementacyjnych danych źródłowych do struktur
wymaganych przez model wymiany danych zgodnie ze
specyfikacją. Składa się z następujących etapów:

a) przygotowanie danych do transformacji, obejmujące
stworzenie tabeli mapowań pomiędzy schematem
źródłowym a schematem docelowym INSPIRE,



ETAPY HARMONIZACJI

b) transformacja danych ze schematu źródłowego do
schematu docelowego INSPIRE,

c) transformacja danych z lokalnego układu współrzędnych do
układu wspólnego dla danych publikowanych w INSPIRE,

d) pozyskanie dodatkowych informacji, które nie są dostępne w
zbiorze źródłowym, a konieczne są do spełnienia wymogów
narzuconych w specyfikacji dla konkretnego tematu.
Spełnienie wymagań dla określonego tematu INSPIRE może
wymagać przetworzenia danych pochodzących z wielu
zbiorów danych przestrzennych. W takich przypadkach w
procesie harmonizacji można podejmować działania na
rzecz integracji tych zbiorów. Integracja ma celu wówczas
uzyskanie możliwe kompletnego zbioru danych
zharmonizowanych (zgodnie ze specyfikacją INSPIRE dla
określonego tematu).



ETAPY HARMONIZACJI

3. Publikacja danych poprzez usługi sieciowe obejmuje prace
polegające na opublikowania zharmonizowanych danych za
pomocą geoinformacyjnych usług sieciowych, w szczególności usług
pobierania i przeglądania. Jednym z zadań realizowanych w ramach
tego etapu jest opracowanie metadanych, które opisują
zharmonizowane dane i warunki korzystania z tych danych.
Metadane powinny być opublikowane w katalogu tak, by możliwe
było wyszukanie informacji o zharmonizowanych zbiorach w krajowej
infrastrukturze informacji przestrzennej za pomocą dostępnych usług
wyszukiwania.



• Harmonizacja danych zaczyna się już na etapie podjęcia decyzji.

• Rozpoznania tematu dokonujemy poprzez zapoznanie się z
kluczowymi informacjami zawartymi w specyfikacji i konfrontację
ich z własnym doświadczeniem.

• Wiedza o tym, co chcemy otrzymać na wyjściu może być kluczowa
dla odpowiedniego dobrania danych wejściowych:

• Należy podjąć decyzję, pozyskanie których danych jest
obligatoryjne dla stworzenia satysfakcjonującego zbioru danych
zharmonizowanych

• Istotnym czynnikiem jest ocena czasochłonności pracy związanej z
integracją danych z potencjalnie wielu źródeł

• Mając świadomość tego, co chcemy uzyskać, możemy zacząć
szukać danych do harmonizacji (zbiorów źródłowych)

DROGA DO HARMONIZACJI
ROZPOZNANIE TEMATU



DROGA DO HARMONIZACJI
MAPOWANIE

• Mapowanie to „tłumaczenie” jednego modelu danych na
drugi

• Nie wszystko można przetłumaczyć

• Wykonanie poprawnego mapowania jest kluczowym
etapem, który warunkuje sukces całego procesu
harmonizacji danych

• Podczas tworzenia mapowania warto bazować na zbiorach
dostępnych (najlepiej będących w dyspozycji organizacji),
nie zapominając, że ich kolejne wersje mogą zawierać
więcej informacji (zgodnych z modelem danych
źródłowych)



• Transformacja danych źródłowych do modelu INSPIRE 

powinna być jedynie zwieńczeniem całego procesu –

przełożeniem dobrego mapowania na język maszynowy.

• Koniecznym elementem transformacji jest uwzględnienie 

formatu danych wejściowych, który determinuje dobór 

narzędzi.

• Narzędzia użyte do harmonizacji powinny zostać dobrane w 

sposób optymalny, tak, by transformacja danych nie była 

zbyt czasochłonna, ale zakończyła się uzyskaniem w pełni 

zharmonizowanego zbioru.

DROGA DO HARMONIZACJI
TRANSFORMACJA DANYCH



ETL: TRANSFORMACJA DANYCH

Przykłady transformacji danych:

➢ tłumaczenie kodowanych wartości,

➢ transformacja współrzędnych,

➢ filtrowanie, sortowanie, agregacja,

Transformacja danych to zbiór funkcji oraz reguł, które 

pozwalają dane źródłowe przekształcić do postaci zgodnej 

ze strukturami oczekiwanymi docelowymi.

➢ selekcja, łączenie,

➢ mapowanie list kodowych.



JAKI POZIOM HARMONIZACJI JEST WŁAŚCIWY?

• Utrata informacji

• Mało korzyści z 

wykorzystania 

informacji

• Trudności w 

implementacji

• Wysokie koszty

• Proces iteracyjny

• Konieczne dobrze określone założenia

• Zrozumienie danych poddawanych 

procesowi harmonizacji

• Testowanie



WPROWADZENIE DO HALE

Źródłowy 

schemat(XSD, 

CSV, SHP)

Docelowy 

schemat(XSD, 

GML)

Dane źródłowe 

(XML, GML, CSV, 

SHP)

HALE

Mapowanie

Transformacje 

danych



WPROWADZENIE DO HALE

• HALE zapewnia rozbudowany graficzny interfejs przystosowany 

do potrzeb specjalistów GIS, dzięki czemu proces mapowania 

oraz samej transformacji jest czytelniejszy, a co za tym idzie 

łatwiejszy do zrozumienia, niż w przypadku transformacji XSL.

• Dodatkowo zapewniany jest bezpośredni podgląd na rezultaty 

transformacji zapewniający porównanie pomiędzy danymi 

wejściowymi, a wyjściowymi.

• Oprogramowanie rozwijane z myślą o przeprowadzaniu 

harmonizacji danych przestrzennych INSPIRE.



HALE - WORKFLOW

1. Import danych źródłowych wraz z ich schematem.

2. Import docelowego schematu danych.

3. Identyfikacja odpowiadających sobie klas obiektów 

oraz typów danych.



HALE - WORKFLOW

4. Identyfikacja oraz dodanie w pliku projektowym powiązań oraz 

relacji pomiędzy źródłowymi, a docelowymi typami danych.

▪ Jakie informacje są dostępne w źródłowym zbiorze 

danych?

▪ Jakie informacje są niezbędne dla zasilenia zbioru 

docelowego?

▪ W jaki sposób zasilić zbiór docelowy ze źródła?



5. Po każdej zmianie wprowadzonej w mapowaniu powinna 

nastąpić weryfikacja czy wyniki transformacji są 

zadawalające. Należy proces powtarzać iteracyjnie, aż 

rezultat będzie zadawalający.

6. Zapis przetransformowanych danych do pliku. Istnieje 

możliwość zdefiniowania samego mapowania, w celu 

późniejszego przetworzenia zbioru danych.

HALE - WORKFLOW



HALE – OKNO PROGRAMU

1) okno schematu źródłowego

2) okno schematu docelowego

3) okno transformacji

4) rejestr błędów/ właściwości

5) wydarzenia

1 2

3

4 5



HALE – OKNO MAPY

1) mapa z danymi źródłowymi

2) Mapa z danymi po 

transformacji

3) Okno pomocy

4)  Przykład danych wejściowych

5)  Przykład danych wyjściowych



HALE – SCHEMAT DANYCH – PODSTAWOWE 
ELEMENTY

Typ danych

Abstrakcyjny typ danych

Obiekt przestrzenny

Abstrakcyjny obiekt przestrzenny

Typy

Atrybuty

Tekstowy

Numeryczny

Geometria

Złożony


