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1 Informacje ogólne o dokumencie 

 Adresaci dokumentacji 1.1

 Adresatami instrukcji są użytkownicy, którzy są lub mogą być zainteresowani publikowaniem 

zasobów danych przestrzennych. 

 Zakres przedmiotowy dokumentacji 1.2

1)  Materiały szkoleniowe w części ćwiczeniowej składają się z zadań wykonywanych w 

trakcie szkolenia. Zadania te rozpoczyna, omawia i nadzoruje prowadzący, kierując 

uczestników do celu i omawiając zagadnienia niezbędne dla pełnego zrozumienia tema-

tu. Opracowany program ma również na celu przekazanie uczestnikom kompetencji i 

wiedzy, dzięki którym potrafili nie tylko samodzielnie wykorzystywać poznane narzędzia, 

ale także odnaleźć, poznać i wykorzystać inne do konkretnych celów.  

2)  Zadania do realizacji w czasie ćwiczeń, zostały przygotowane w porządku, wskazują-

cym zalecaną kolejność ich wykonania. Każde z nich oznaczone kolejnym numerem, tj. 1, 

2, … oraz tytułem, składa się z dwu części A i B. Część A w kilku zdaniach przedstawia 

problem i precyzuje zadanie do rozwiązania, stawiając wyraźny cel i określając rezultat. 

Cześć B natomiast podaje w sposób ogólny kolejne kroki, prezentujące poprawny plan 

realizacji zadania. Agenda z części B jest realizowana przez wszystkich uczestników, a 

szczegółowo omawia ją i wykonuje prowadzący. Materiał przedstawiający ćwiczenia zo-

stał również zilustrowany zrzutami ekranowymi. Ze względu na fakt, iż w aplikacji znajdu-

je się kilka miejsc, gdzie interfejs nie został w pełni przetłumaczony na język polski, w tre-

ści ćwiczeń, w nawiasach pojawiają się odpowiednie angielskie odpowiedniki nazw. 

3)  W trakcie ćwiczeń wykorzystywane są dane znajdujące się w katalogu DaneSzkole-

niowe umiejscowionym na dysku C lub na Pulpicie komputerów szkoleniowych. Wszyst-

kie niezbędne do wykonania ćwiczeń pliki danych przestrzennych w różnych formatach, 

katalogi plików, bazy danych, modele znajdują się w tej lokalizacji. 

2 Instalacja Geoserver 

A. Zadanie polega na odnalezieniu i pobraniu aplikacji, zapoznaniu się z procesami instalacji, 

możliwościami, jakie zapewniają pakiety wolnego oprogramowania w tym celu. Uczestnik ma 

pozyskać wiedzę umożliwiającą samodzielną instalację GeoServer na osobistym stanowisku 

komputerowym 

B. Kroki realizacji: 
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1) otwórz przeglądarkę i wejdź na stronę geoserver.org, 

2) zapoznaj się ze stroną internetową i przejdź do sekcji Download 

3) pobierz aplikację GeoServer  odpowiednią dla systemu komputera, 

4) uruchom instalator i postępuj zgodnie ze wskazówkami prowadzącego 

5) Ponieważ aplikacja jest już zainstalowana i gotowa do pracy na stanowiskach szkolenio-

wych, w ramach ćwiczenia nie są instalowane żadne dodatkowe pakiety. 

3 Wprowadzenie do obsługi aplikacji GeoServer – interfejs Web 
Administration Tool. 

A. Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie użytkowników z interfejsem aplikacji GeoServer, zasada-

mi organizacji pracy i architekturą narzędzi. Ćwiczenie to pozwoli uczestnikom korzystać z 

serwera ze zrozumieniem, w sposób efektywny oraz wydajną realizację kolejnych ćwiczeń. 

Web Administration Tool  jest to narzędzie administracyjne dostępne poprzez przeglądarkę in-

ternetową dostępne pod adresem http://localhost:8082/geoserver/web.  

B. Plan realizacji: 

1) Uruchomienie Geoserver  Start Geoserver 

2) Połączenie się z panelem administracyjnym aplikacji GeoServer, w tym celu należy połą-

czyć się z hostem uruchomionym na lokalnej maszynie pod adresem 

http://localhost:8080/geoserver/web. W rezultacie powinien przywitać nas Ekran powi-

talny. 

 

Rysunek 1 Ekran powitalny GeoServer. 

 

http://localhost:8082/geoserver/web
http://localhost:8080/geoserver/web
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1) W celu uzyskania pełni praw administracyjnych należy zalogować się do panelu aplikacji 

w celu uzyskania autoryzacji. Panel ten znajduje się w prawym górnym rogu.  Domyślna 

nazwa użytkownika oraz hasło to ‘admin’ oraz ‘geoserver’. Informacje na temat danych 

użytkowników zapisane są w pliku security/users.properties w katalogu gdzie została za-

instalowana aplikacja. Po zalogowaniu powinniśmy zobaczyć szczegółowy panel admini-

stracyjny. 

 

Rysunek 2 - Panel logowania GeoServer. 

4 Proces przygotowania danych przestrzennych oraz ich publikacja w 
formacie zgodnym z INSPIRE. 

 Publikacja plików SHP za pomocą usługi WMS w GeoServer 1.3

A. Ćwiczenie ma za cel zapoznanie użytkownika z procesem publikacji danych w postaci usługi 

WMS. Jest do usługa zgodna z INSPIRE. Publikacji podlegać będą pliki w formacie Esri Shape-

File. 

B. Plan realizacji: 

1) W przeglądarce przejść pod adres http://localhost:8082/geoserver/web. 

2) Przejść do zakładki w menu ‘Workspaces’ w celu utworzenia nowej przestrzeni robo-

czej. Opcja ta znajduje się w panelu ‘Data’. 

 

Rysunek 3 Okno 'Workspaces' 

  

http://localhost:8082/geoserver/web
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3) Tworzenie nowej przestrzeni roboczej. Uzu-

pełnić należy dwa parametry ‘Name’ oraz 

‘Namespace URI’. Dla celów szkoleniowych 

wartości te mogą być dowolne. ‘Name’ nale-

ży traktować jako identyfikator projektu. Na-

zwa nie może zawierać białych oraz polski 

znaków. Namespace jest to adres URL skoja-

rzony z danym projektem. 

 

4) Kolejnym krokiem, aby 

zasilić nasz nowo utworzony zbiór PRG 

jest założenie nowego ‘Data Store’. W 

tym celu należy wybrać opcję ‘Add new 

store’. Wybór tej opcji przeniesie nas do 

spisu wszystkich wspieranych typów 

danych – zarówno wektorowych, jak i 

rastrowych. W celu podłączenia katalo-

gu plików *.shp należy wybrać Directory 

of spatial files (shapefiles). W przypad-

ku, gdy użytkownik chce podłączyć tylko 

jeden plik shp należy wybrać opcję ‘Shapefile.’ 

5) Ukazuje się nam formularz do uzupełnienia pt. ‘Nowe źródło danych wektorowych’. 

Uzupełnić należy pola dotyczące zarówno obszaru roboczego (Basic Store Info), jak i 

połączenia ze źródłem danych (Connection Parameters). Konfigurację rozpoczynamy 

od uzupełnienia Basic Store Info 

– jako obszar roboczy ustawiamy 

wcześniej utworzony przez nas 

Workspace – ‘prg’.  Pozostałe pa-

rametry uzupełniamy zgodnie z 

zamieszczonym zrzutem ekrano-

wym.  

Rysunek 5- Wybór ścieżki do plików projektowych. 

Rysunek 4 Tworzenie nowej przestrzeni 

roboczej 
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Rysunek 6 Tworzenie nowego źródła dla danych wektorowych 

 

6) Przechodzimy automatycznie do panelu wyboru warstw. Widzimy dostępne dane w 

wybranym repozytorium. Należy wybrać warstwę do publikacji. Klikając na przycisk 

Action -> Publish w celu ustawienia opcji konfiguracyjnych. 

 

Rysunek 7- Wybór warstwy do publikacji. 

7) Okno opcji konfiguracyjnych zawiera informację dotyczące : 

a) Danych: podstawowe informacje o zasobie, słowach kluczowych, linkach do me-

tadanych, granice zakresu przestrzennego (obliczane na podstawie natywnych 

granic), tabela z atrybutami obiektów. 



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

 

 
str. 8 

 

 

Rysunek 8 Informacje podstawowe o zasobie. 

 

 

Rysunek 9 Informacje dotyczące układu współrzędnych oraz zakresu przestrzennego 

 

b) Publishing: zawiera informacje dotyczące ustawień http, ustawień WMS (wybieral-

ność, przezroczystość, style wyświetlania), identyfikatorów warstwy, dodatkowych 

atrybutów usługi WMS, konfiguracji formatu KML – gdyż możliwy jest publikacja w 

postaci KML. Gdy zakończymy konfigurację należy zatwierdzić parametry wybierając 

‘Save’. 
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8) Podgląd warstw. W celu weryfikacji poprawności ustawień wybieramy z panelu ‘Da-

ne’, zakładkę ‘Podgląd warstw’. Ze spisu zarejestrowanych w aplikacji warstw wybie-

ramy przed chwilą utworzoną warstwę ‘prg:mazowieckie’. Pozostaje wybrać odpo-

wiedni dla nas format, lub skorzystać z domyślnego (OpenLayers oraz KML). 

 

Rysunek 10 Dostępne formaty danych 

 

Rysunek 11- Opublikowany WMS zgodny z  OpenLayers. 
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 Publikacja usługi WMS  za pomocą aplikacji GeoServer na podstawie danych po-1.4
chodzących z bazy danych PostgreSQL. 

A. Ćwiczenie ma za cel zapoznanie użytkownika z procesem publikacji danych w postaci usługi 

WMS. Proces będzie przebiegać analogicznie do opisanego w punkcie poprzednim, z różnicą, 

że publikacji podlegać będą dane pochodzące z bazy PostgreSQL. 

B. Realizacja: 

1) Przejść do zakładki w menu ‘Workspaces’ w celu utworzenia nowej przestrzeni roboczej. 

Opcja ta znajduje się w panelu ‘Data’. Tworzenie nowej przestrzeni roboczej. Uzupełnić na-

leży dwa parametry ‘Name’ 

oraz ‘Namespace URI’. Dla 

celów szkoleniowych warto-

ści te mogą być dowolne. 

‘Name’ należy traktować ja-

ko identyfikator projektu. 

Nazwa nie może zawierać 

polskich znaków. Namespace 

jest to adres URL skojarzony z 

danym projektem. 

2) Kolejnym krokiem aby zasilić nasz nowo utworzony zbiór bdo jest założenie nowego ‘Data 

Store’. W tym celu należy wybrać opcję ‘Add new store’. W celu nawiązania połączenia z 

bazą PostgreSQL należy wybrać opcję ‘PostGIS – PostGIS Database’. Jest to semantycznie 

tożsame, gdyż PostGIS jest nakładką na bazę PostgreSQL, rozszerzającą ją o funkcje i typy 

przestrzenne.  

3) Należy uzupełnić szereg parametrów konfiguracyjnych. 

a) Basic Store Info: standardowe informacje o obszarze roboczym – jakiego obszaru ro-

boczego dotyczy, jak nazwać źródło danych, krótki opis tego źródła. 

b) Parametry połączenia z bazą danych – element KLUCZOWY. Należy uzupełnić zgodnie z 

zrzutem ekranowym zamieszczonym poniżej. 

Rysunek 12- Nowa przestrzeń robocza dla danych BDO. 
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Rysunek 13- Parametry dostępu do bazy danych. 

Parametry połączenia z bazą szkoleniową są następujące host: localhost, Port: 5432, Baza da-

nych: BDO_Szkolenia_Ms, Użytkownik: user, Hasło: user 

4) Przechodzimy automatycznie do panelu wyboru warstw. Widzimy dostępne dane w wy-

branym repozytorium. Należy wybrać warstwę do publikacji. Klikając na przycisk Action -> 

Publish w celu ustawienia opcji konfiguracyjnych. 

 

 

Rysunek 14- Dostępne warstwy z bazy PostgreSQL. 
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5) Uzupełnienie danych: podstawowe informacje o zasobie, słowach kluczowych, linkach do 

metadanych, granice zakresu przestrzennego (obliczane na podstawie natywnych granic), 

tabela z atrybutami obiektów. Publishing: zawiera informacje dotyczące ustawień http, 

ustawień WMS (wybieralność, przezroczystość, style wyświetlania), identyfikatorów war-

stwy, dodatkowych atrybutów usługi WMS, konfiguracji formatu KML – gdyż możliwy jest 

publikacja w postaci KML. 

6) Podgląd warstw. W celu weryfikacji poprawności ustawień wybieramy z panelu ‘Dane’, za-

kładkę ‘Podgląd warstw’. Ze spisu zarejestrowanych w aplikacji warstw wybieramy przed 

chwilą utworzoną warstwę ‘bdo:obsz_chr’. Pozostaje wybrać odpowiedni dla nas format, 

lub skorzystać z domyślnego (OpenLayers oraz KML). 

 

Rysunek 15 - Opublikowany WMS na podstawie danych pochodzących z PostgreSQL. 

a) Podczytanie opublikowanych warstw do oprogramowania Quantum GIS jako warstwy 

WMS 

Zadanie dodatkowe (do samodzielnego wykonania): 

Utworzenie kompozycji mapowej na wybrany temat (np. ochrona środowiska, lokalizacja 

zabudowy) przy pomocy usług WMS oraz własnoręcznie opublikowanych w Geoserverze. 
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5 Stylizacja usług za pomocą SLD (Styled Layer Descriptor). 

GeoServer używa języka SLD (Styled Layer Descriptor) w celu wizualizacji danych przestrzennych. SLD 

jest standardem bazującym na XML, który został stworzony przez Open Geospatial Consortium 

(OGC). Więcej informacji i specyfikacja znajdują się na stronie: 

http://www.opengeospatial.org/standards/sld 

Standard SLD posiada dwie specyfikacje: Symbology Encoding (SE) umożliwiający zarządzanie grafiką i 

przypisanie reguł do danych oraz Filter Encoding, pozwalający na wybór obiektów spełniających okre-

ślone warunki – atrybutowe jak i przestrzenne. 

Struktura pliku SLD: 

 Header  

o FeatureTypeStyles  

Rules  

Symbolizers 

Header (Nagłówek) SLD zawiera przestrzenie nazw i jest zwykle identyczny w różnych plikach SLD. 

Element FeatureTypeStyle jest grupą reguł (FeatureType to inaczej warstwa). 

Porządek renderowania poszczególnych warstw zależy od kolejności definiowania styli 

poszczególnych warstw. 

Rule (Reguła) stanowi element określający sposób reprezentacji danych, minimalnej  i maksymalnej 

skali wyświetlania, możliwość dodawania tytułu legendy i elementów objaśniających sposób 

wizualizacji warstwy. Może odnosić się do całej warstwy lub tylko do założonego filtra np. na atrybuty 

danej warstwy. 

Element Symbolizer określa sposób wyświetlania obiektów – kształt, kolor, przezroczystość. Typy 

elementu Symbolizer: 

 PointSymbolizer – styl punktów 

 LineSymbolizer – styl linii 

 PolygonSymbolizer – styl wielokątów 

 RasterSymbolizer – sty rastra 

 TextSymbolizer – styl tekstu 

http://www.opengeospatial.org/standards/sld
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 Tworzenie stylizacji dla warstwy punktowej „Point Symbolizer”. 1.5

A. Celem ćwiczenia jest zapoznanie uczestników z procesem opracowywania stylizacji w forma-

cie SLD dla obiektów punktowych. 

B. Realizacja: 

 

Rysunek 16  Zrzut z dokumentacji dotyczący symbolizacji punktów. 
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Rysunek 17 Zrzut z dokumentacji dotyczący symbolizacji punktów. 

 

1) Analogicznie jak w ćwiczeniach powyżej dodaj warstwy pochodzące z Bazy Danych Ogólno-

geograficznych oraz opublikuj je: 

a. miejsc_point.shp – nazwa warstwy: miejscowosci 

b. drogi_polaczone.shp – nazwa warstwy: drogi 

c. admin_region_teryt_pow_polygon.shp – nazwa warstwy: powiaty 

2) W Layer Preview wybierz warstwę miejscowosci z listy warstw. 

3) Przejdź do zakładki Layers i wybierz ponownie tą warstwę. 

4) Przejdź do zakładki Publishing i sprawdź styl warstwy. 

5) Przejdź do zakładki Styles i wybierz point 

Poniżej znajduje się zapis w SLD stylu point: 
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Rysunek 18 - Styl dla punktu - zapis w SLD. 

Wiersze od 1 do 7 wskazują na przestrzenie nazw XML. Wiersz 22 wskazuje na to, iż styl określany 

jest dla obiektu punktowego. Wiersz 25 określa kształt obiektu – kwadrat. W wierszach 26-28 zdefi-

niowany jest kolor obiektu #FF0000 w kodzie RGB. Wiersz 30 określa wielkość, czyli 6 pikseli. Reszta 

elementów stanowi metadane dla pliku SLD – Tytuł/Abstrakt/Nazwa. 

6) Przejdź do zakładki Styles i dodaj nowy styl „Nowy_styl_punktu” 

7) Skopiuj styl ze stylu „point” i zmień zgodnie z poniższym zapisem: 

Zapis Nowego stylu punktu (z obwiednią) w SLD: 

<FeatureTypeStyle> 

        <Rule> 

          <PointSymbolizer> 

            <Graphic> 

              <Mark> 

                <WellKnownName>circle</WellKnownName> 

                <Fill> 

                  <CssParameter name="fill">#FF0000</CssParameter> 

                </Fill> 

                <Stroke> 

                  <CssParameter name="stroke">#000000</CssParameter> 

                  <CssParameter name="stroke-width">2</CssParameter> 

                </Stroke> 

              </Mark> 

              <Size>6</Size> 

            </Graphic> 

          </PointSymbolizer> 

        </Rule> 

      </FeatureTypeStyle> 

 

8) Przejdź do zakładki Layers, wybierz warstwę miejscowości i zmień styl na nowo utworzony. 
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9) Wyświetl ponownie, przechodząc do Layer Preview, warstwę miejscowości 

 

Rysunek 19 Uzyskany efekt dla powyższego kodu. 

10) Analogicznie zdefiniuj poniższe style bazując na poprzednio utworzonych. 

Przykład ćwiczeniowy I: 

 

 

Rysunek 20 Uzyskany efekt dla poniższego kodu. 

<FeatureTypeStyle> 

        <Rule> 

          <PointSymbolizer> 

            <Graphic> 

              <Mark> 

                <WellKnownName>square</WellKnownName> 

                <Fill> 

                  <CssParameter name="fill">#009900</CssParameter> 

                </Fill> 

              </Mark> 

              <Size>12</Size> 

              <Rotation>45</Rotation> 
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            </Graphic> 

          </PointSymbolizer> 

        </Rule> 

      </FeatureTypeStyle> 

 

Przykład ćwiczeniowy II: 

 

Rysunek 21 Uzyskany efekt dla poniższego kodu. 

<FeatureTypeStyle> 

        <Rule> 

          <PointSymbolizer> 

            <Graphic> 

              <Mark> 

                <WellKnownName>triangle</WellKnownName> 

                <Fill> 

                  <CssParameter name="fill">#009900</CssParameter> 

                  <CssParameter name="fill-opacity">0.2</CssParameter> 

                </Fill> 

                <Stroke> 

                  <CssParameter name="stroke">#000000</CssParameter> 

                  <CssParameter name="stroke-width">2</CssParameter> 

                </Stroke> 

              </Mark> 

              <Size>12</Size> 

            </Graphic> 

          </PointSymbolizer> 

        </Rule> 

      </FeatureTypeStyle> 

 

Przykład ćwiczeniowy III: 
 

<FeatureTypeStyle> 

        <Rule> 

          <PointSymbolizer> 

            <Graphic> 

              <Mark> 

                <WellKnownName>circle</WellKnownName> 

                <Fill> 

                  <CssParameter name="fill">#FF0000</CssParameter> 

                </Fill> 

              </Mark> 

              <Size>6</Size> 

            </Graphic> 
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          </PointSymbolizer> 

          <TextSymbolizer> 

            <Label> 

              <ogc:PropertyName>NAZ</ogc:PropertyName> 

            </Label> 

            <Font /> 

            <Fill> 

              <CssParameter name="fill">#000000</CssParameter> 

            </Fill> 

          </TextSymbolizer> 

        </Rule> 

      </FeatureTypeStyle> 

 

Przykład ćwiczeniowy IV: 
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Rysunek 22 Wyświetlanie etykiet w różnych skalach 

<FeatureTypeStyle> 

           <Rule> 

           <MaxScaleDenominator>1000000</MaxScaleDenominator> 

          <PointSymbolizer> 

            <Graphic> 

              <Mark> 

                <WellKnownName>circle</WellKnownName> 

                <Fill> 

                  <CssParameter name="fill">#FF0000</CssParameter> 

                </Fill> 

              </Mark> 

              <Size>4</Size> 

            </Graphic> 

                </PointSymbolizer> 

                   <TextSymbolizer> 

            <Label> 

              <ogc:PropertyName>NAZ</ogc:PropertyName> 

            </Label> 

            <Font /> 

            <Fill> 

              <CssParameter name="fill">#000000</CssParameter> 

            </Fill> 

          </TextSymbolizer> 

        </Rule> 

         <Rule> 

           <MinScaleDenominator>1000000</MinScaleDenominator> 

           <MaxScaleDenominator>5000000</MaxScaleDenominator> 

          <PointSymbolizer> 

            <Graphic> 

              <Mark> 

                <WellKnownName>circle</WellKnownName> 

                <Fill> 

                  <CssParameter name="fill">#FF0000</CssParameter> 

                </Fill> 

              </Mark> 

              <Size>4</Size> 

            </Graphic> 

          </PointSymbolizer> 

        </Rule> 

        <Rule> 

           <MinScaleDenominator>5000000</MinScaleDenominator> 

          <PointSymbolizer> 



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

 

 
str. 21 

 

            <Graphic> 

              <Mark> 

                <WellKnownName>circle</WellKnownName> 

                <Fill> 

                  <CssParameter name="fill">#FF0000</CssParameter> 

                </Fill> 

              </Mark> 

              <Size>4</Size> 

            </Graphic> 

          </PointSymbolizer> 

        </Rule> 

</FeatureTypeStyle> 

 

11) Zdefiniuj styl: 

Reguła Typ reguły – liczba 

ludności 

Kolor Wielkość znaku 

1 1 do 100 000 #0033CC (niebieski) 3 

2 100 000 do 500 000 #006633 (zielony) 9 

3 Wiecej niż 500 000 #cc0066(czerwony) 15 

 

Rysunek 23 Wyświetlanie danych na podstawie reguł klasyfikacyjnych 

Odpowiedź: 

<FeatureTypeStyle> 

        <Rule> 

          <Name>Liczba ludnosci do 100 000 </Name> 

          <Title>1 to 100000</Title> 

          <ogc:Filter> 

            <ogc:PropertyIsLessThan> 

              <ogc:PropertyName>POP</ogc:PropertyName> 

              <ogc:Literal>100000</ogc:Literal> 

            </ogc:PropertyIsLessThan> 

          </ogc:Filter> 

          <PointSymbolizer> 

            <Graphic> 

              <Mark> 

                <WellKnownName>circle</WellKnownName> 

                <Fill> 
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                  <CssParameter name="fill">#0033CC</CssParameter> 

                </Fill> 

              </Mark> 

              <Size>3</Size> 

            </Graphic> 

          </PointSymbolizer> 

        </Rule> 

        <Rule> 

          <Name>Liczba ludnosci od 500 000 do 1000 000</Name> 

          <Title>500000 do 1000000</Title> 

          <ogc:Filter> 

            <ogc:And> 

              <ogc:PropertyIsGreaterThanOrEqualTo> 

                <ogc:PropertyName>POP</ogc:PropertyName> 

                <ogc:Literal>100000</ogc:Literal> 

              </ogc:PropertyIsGreaterThanOrEqualTo> 

              <ogc:PropertyIsLessThan> 

                <ogc:PropertyName>POP</ogc:PropertyName> 

                <ogc:Literal>500000</ogc:Literal> 

              </ogc:PropertyIsLessThan> 

            </ogc:And> 

          </ogc:Filter> 

          <PointSymbolizer> 

            <Graphic> 

              <Mark> 

                <WellKnownName>circle</WellKnownName> 

                <Fill> 

                  <CssParameter name="fill">#006633</CssParameter> 

                </Fill> 

              </Mark> 

              <Size>9</Size> 

            </Graphic> 

          </PointSymbolizer> 

        </Rule> 

        <Rule> 

          <Name>LargePop</Name> 

          <Title>Liczba ludnosci wieksza niz 500000</Title> 

          <ogc:Filter> 

            <ogc:PropertyIsGreaterThanOrEqualTo> 

              <ogc:PropertyName>POP</ogc:PropertyName> 

              <ogc:Literal>500000</ogc:Literal> 

            </ogc:PropertyIsGreaterThanOrEqualTo> 

          </ogc:Filter> 

          <PointSymbolizer> 

            <Graphic> 

              <Mark> 

                <WellKnownName>circle</WellKnownName> 

                <Fill> 

                  <CssParameter name="fill">#cc0066</CssParameter> 

                </Fill> 

              </Mark> 

              <Size>15</Size> 

            </Graphic> 

          </PointSymbolizer> 

        </Rule> 

      </FeatureTypeStyle> 

 

 Tworzenie stylizacji dla warstwy liniowej – “Line Symbolizer” (nieobowiązkowe). 1.6

A. Celem ćwiczenia jest zapoznanie uczestników z procesem opracowywania stylizacji w forma-

cie SLD dla obiektów liniowych. 

B. Realizacja: 
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Rysunek 24 Zrzut z dokumentacji dotyczący symbolizacji linii. 
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1) Wybierz warstwę drogi i zdefiniuj style poniżej. 

 

Przykład szkoleniowy I: 

 

Rysunek 25 Uzyskany efekt dla poniższego kodu. 

<FeatureTypeStyle> 

        <Rule> 

          <LineSymbolizer> 

            <Stroke> 

              <CssParameter name="stroke">#000000</CssParameter> 

              <CssParameter name="stroke-width">3</CssParameter>     

            </Stroke> 

          </LineSymbolizer> 

        </Rule> 

      </FeatureTypeStyle> 

 

Przykład szkoleniowy II: 

 

Rysunek 26 Uzyskany efekt dla poniższego kodu. 

<FeatureTypeStyle> 

         <Rule> 

          <LineSymbolizer> 

            <Stroke> 

              <CssParameter name="stroke">#333333</CssParameter>                            

              <CssParameter name="stroke-width">5</CssParameter>     
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              <CssParameter name="stroke-linecap">round</CssParameter>     

            </Stroke>  

          </LineSymbolizer> 

        </Rule> 

      </FeatureTypeStyle> 

      <FeatureTypeStyle> 

         <Rule> 

          <LineSymbolizer> 

          <Stroke> 

              <CssParameter name="stroke">#6699FF</CssParameter>                            

              <CssParameter name="stroke-width">3</CssParameter>  

              <CssParameter name="stroke-linecap">round</CssParameter>   

            </Stroke> 

          </LineSymbolizer>                                           

         </Rule> 

      </FeatureTypeStyle> 

 

Przykład szkoleniowy III: 

 

Rysunek 27 Uzyskany efekt dla poniższego kodu. 

<FeatureTypeStyle> 

        <Rule> 

          <LineSymbolizer> 

            <Stroke> 

              <CssParameter name="stroke">#0000FF</CssParameter> 

              <CssParameter name="stroke-width">3</CssParameter> 

              <CssParameter name="stroke-dasharray">5 2</CssParameter> 

            </Stroke> 

          </LineSymbolizer> 

        </Rule> 

      </FeatureTypeStyle> 

 

 Tworzenie stylizacji dla warstwy powierzchniowej – “Polygon Symbolizer” (nieo-1.7
bowiązkowe). 

A. Celem ćwiczenia jest zapoznanie uczestników z procesem opracowywania stylizacji w forma-

cie SLD dla obiektów powierzchniowych. 

B. Realizacja: 
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Rysunek 28 Zrzut z dokumentacji dotyczący symbolizacji obiektów powierzchniowych. 
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1) Zdefiniuj poniższe style: 

Przykład szkoleniowy I: 

 

Rysunek 29 Uzyskany efekt dla poniższego kodu. 

<FeatureTypeStyle> 

        <Rule> 

          <PolygonSymbolizer> 

            <Fill> 

              <CssParameter name="fill">#000080</CssParameter> 

            </Fill> 

          </PolygonSymbolizer> 

        </Rule> 

      </FeatureTypeStyle> 

Przykład szkoleniowy II: 

 

Rysunek 30 Uzyskany efekt dla poniższego kodu. 
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<FeatureTypeStyle> 

        <Rule> 

          <PolygonSymbolizer> 

            <Fill> 

              <CssParameter name="fill">#000080</CssParameter> 

            </Fill> 

            <Stroke> 

              <CssParameter name="stroke">#FFFFFF</CssParameter> 

              <CssParameter name="stroke-width">2</CssParameter> 

            </Stroke> 

          </PolygonSymbolizer> 

        </Rule> 

      </FeatureTypeStyle> 

Przykład szkoleniowy III: 

 

Rysunek 31 Uzyskany efekt dla poniższego kodu. 

<FeatureTypeStyle> 

        <Rule> 

          <PolygonSymbolizer> 

            <Fill> 

              <CssParameter name="fill">#000080</CssParameter> 

              <CssParameter name="fill-opacity">0.5</CssParameter> 

            </Fill> 

            <Stroke> 

              <CssParameter name="stroke">#FFFFFF</CssParameter> 

              <CssParameter name="stroke-width">2</CssParameter> 

            </Stroke> 

          </PolygonSymbolizer> 

        </Rule> 

      </FeatureTypeStyle> 
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Przykład szkoleniowy IV: 

 

Rysunek 32 Uzyskany efekt dla poniższego kodu. 

<FeatureTypeStyle> 

        <Rule> 

          <PolygonSymbolizer> 

            <Fill> 

              <CssParameter name="fill">#40FF40</CssParameter> 

            </Fill> 

            <Stroke> 

              <CssParameter name="stroke">#FFFFFF</CssParameter> 

              <CssParameter name="stroke-width">2</CssParameter> 

            </Stroke> 

          </PolygonSymbolizer>         

          <TextSymbolizer> 

            <Label> 

              <ogc:PropertyName>NAZ</ogc:PropertyName> 

            </Label>             

          </TextSymbolizer> 

        </Rule> 

      </FeatureTypeStyle> 

 

6 Praca z Geoserver w oprogramowaniu QGIS 

A. Ćwiczenie ma za cel zapoznanie użytkownika z możliwościami publikowania i zarządzania da-

nymi przestrzennymi w Geoserver z poziomu aplikacji QuantumGIS. 

B. Plan realizacji: 

1) Otworzyć zakładkę OpenGeoExplorer we wtyczce OpenGeo (jest to wtyczka, która 

służy do publikowania i zarządzania danymi w Geoserver i PostGIS) 
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Rysunek 33 Okno wtyczki OpenGeo Explorer 

2) Utworzyć nowy katalog w ‘Geoserver catalogs’ zgodnie z parametrami na poniższym 

obrazku 

 

Rysunek 34 Definicja katalogu danych w Geoserver 

3) Wyszukaj w zakładce GeoServer Layers warstwę powiaty 
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Rysunek 35 Lista warstw w Geoserver 

4) Otwórz w warstwę wektorową admin_region_teryt_pow_polygon i zmień styl wy-

świetlania, klasyfikując powiaty według nazwy 

 

Rysunek 36 Klasyfikacja powiatów wg. nazw 
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Rysunek 37 Wynik klasyfikacji 

5) W OpenGeo Explorer odszukaj zakładkę Geoserver Styles i wybierz ‘New style from 

QGIS layer’, a następnie wpisz nazwę dla nowego stylu ‘powiat_styl’ 

 

 

Rysunek 38 Tworzenie nowego stylu na podstawie istniejącej warstwy wektorowej 

 

6) Przejdź do zakładki Geoserver Layers i klikając prawym przyciskiem myszy wybierz 

opcję Add style to layer, a następnie wybierz nowoutworzony styl dla powiatów i za-

znacz jako styl domyślny (‘Add as default style’)  
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Rysunek 39 Definiowanie stylu na publikowanej warstwy w Geoserver 

7) Wyświetl usługę WMS powiatów ze zdefiniowanym nowym stylem w Geoserver lub 

QuantumGIS 


