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Rozdzia³ 7. Inne serwisy
7.1. Wstêp
Infrastruktury danych przestrzennych dotycz¹ udostêpniania nie
tylko danych, ale równie¿ us³ug u³atwiaj¹cych korzystanie z nich.
£¹czenie danych z us³ugami stanowi o atrakcyjnoœci infrastruk-
tur dla u¿ytkowników, którzy s¹ zainteresowani otrzymywa-
niem produktów geoinformacyjnych
w pe³ni odpowiadaj¹cych ich potrze-
bom.
W rozdzia³ach 4 i 5 przedstawiono
ju¿ niektóre rodzaje us³ug, zwanych
równie¿ serwisami, koncentruj¹c siê
na us³ugach katalogowych i serwi-
sie map w sieci WWW. Na koñcu
rozdzia³u 6 podano ogóln¹ charak-
terystykê us³ug wi¹¿¹cych siê z do-
stêpem do danych.
W podrêczniku The SDI Cookbook
rozdzia³ 7 zawiera wy³¹cznie krót-
kie informacje o specyfikacji abs-
trakcyjnej dotycz¹cej architektury
us³ug (service architecture). Od opu-
blikowania tego podrêcznika minê-
³y ju¿ niemal dwa lata, w czasie któ-
rych zaznaczy³ siê pewien postêp
w tej dziedzinie. Prace OGC oraz
ISO doprowadzi³y mianowicie do
powstania normy ISO 19119 doty-
cz¹cej us³ug (Geographic Informa-
tion – Services). Ze wzglêdu na zna-
czenie tej normy, w niniejszym roz-
dziale kompendium przedstawiony
jest zarys jej treœci.

Czêœæ IV (ostatnia) skróconej wersji polskiej podrêcznika
Developing Spatial Data Infrastructures: : : : : The SDI Cookbook

Kompendium
infrastruktur danych

przestrzennych
GSDI, wersja 1.1, 2001, pod redakcj¹     Douglasa D. Neberta

Opracowanie wersji polskiej: Jerzy GaŸdzicki, PTIP

Od kilku miesiêcy w GEODECIE publikowane s¹ kolejne
czêœci Kompendium infrastruktur danych przestrzennych.
Opracowanie to jest zwiêz³¹, uwzglêdniaj¹c¹ potrzeby pol-
skiego czytelnika i zaktualizowan¹ wersj¹ podrêcznika
The SDI Cookbook powsta³ego w wyniku dzia³alnoœci GSDI,
miêdzynarodowej organizacji wspieraj¹cej tworzenie infra-
struktur danych przestrzennych kompatybilnych w skali glo-
balnej.
„Przedstawione w The SDI Cookbook zasady tworzenia
i rozwoju infrastruktur danych przestrzennych stanowi¹ pew-
n¹ syntezê miêdzynarodowego dorobku w tej dziedzinie
i warto je braæ pod uwagê w Polsce ...” – napisa³ w przed-
mowie prof. Jerzy GaŸdzicki.
W czêœci I (GEODETA 2/2003) ukaza³y siê rozdzia³y:
1. Sposób podejœcia do tematu; 2. Rozwój danych geo-
przestrzennych – tworzenie danych dla wielu zastosowañ.
Czêœæ II (GEODETA 3/2003) objê³a: 3. Metadane – opisy-
wanie danych geoprzestrzennych; 4. Katalog danych geo-
przestrzennych – u³atwianie wyszukiwania danych.
Czêœæ III (GEODETA 4/2003) objê³a rozdzia³y: 5. Wizuali-
zacja danych geoprzestrzennych – mapy w sieci WWW;
6. Dostêp do danych geoprzestrzennych i ich dostarczanie
– otwartoœæ dostêpu.
Drukowana obecnie czêœæ IV jest, zgodnie z zamierze-
niem, czêœci¹ ostatni¹.

Redakcja

7.2. Architektura us³ug geograficznych
Norma ISO 19119 okreœla zasady tworzenia oprogramowania
s³u¿¹cego do pobierania i przetwarzania danych geograficznych
pochodz¹cych z ró¿nych Ÿróde³, korzystaj¹cego z interfejsów
i funkcjonuj¹cego w otwartym œrodowisku1 technologii informa-
cyjnej. Na pocz¹tku przedstawia siê architekturê2 us³ug geogra-
ficznych (geographic services architecture), która:

■ stanowi podstawê skoordynowa-
nego rozwoju konkretnych us³ug,
■ umo¿liwia wspó³dzia³anie us³ug
poprzez standaryzacjê interfejsów,
■ wspiera rozwój katalogów us³ug
poprzez okreœlenie metadanych
us³ug, czyli danych o us³ugach,
■ umo¿liwia oddzielenie danych od
us³ug,
■ umo¿liwia u¿ycie us³ugi dostar-
czonej przez jednego dostawcê wzglê-
dem danych od drugiego dostawcy.
W opisywanej architekturze na
szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ dwa
punkty widzenia: obliczeniowy i in-
formacyjny.

7.3. Obliczeniowy punkt widzenia
Obliczeniowy punkt widzenia (com-
putational viewpoint) umo¿liwia
okreœlenie:
■ podstawowych pojêæ stosowanych
w normie, np. us³ugi, interfejsu i ope-
racji, a tak¿e relacji miêdzy nimi;
■ fizycznego rozmieszczenia us³ug
z uwzglêdnieniem architektury wie-
lowarstwowej;
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■ modelu ³¹czenia (chaining) us³ug dla wykonywania z³o¿onych
zadañ;
■ modelu metadanych opisuj¹cych us³ugi.
Szczegó³owo opisane s¹  trzy sposoby ³¹czenia us³ug:
■ okreœlone przez u¿ytkownika, czyli przezroczyste (transparent)
– u¿ytkownik kieruje procesem wykonywania kolejnych us³ug;
■ sterowane przez us³ugê przep³ywu pracy (Workflow Service),
czyli pó³przezroczyste (translucent) – rola u¿ytkownika jest ogra-
niczona do wywo³ania i œledzenia procesu;
■ sterowane przez us³ugê zagregowan¹ (Aggregate Service), czyli
nieprzezroczyst¹ (opaque) – rola u¿ytkownika jest ograniczona do
wywo³ania us³ugi zagregowanej; proces przebiega automatycznie,
bez udzia³u u¿ytkownika.

7.4. Informacyjny punkt widzenia
Zgodnie z informacyjnym punktem widzenia (information view-
point), aby dwa systemy mog³y ze sob¹ wspó³dzia³aæ, musz¹ byæ
interoperowalne pod wzglêdem modelu informacyjnego (infor-
mation model interoperable), co oznacza, ¿e musz¹ byæ syntak-
tycznie i semantycznie interoperowalne. Terminy te s¹ objaœnia-
ne, jak nastêpuje:
■ dwa systemy s¹ syntaktycznie interoperowalne (syntactically
interoperable), jeœli stosuje siê w nich tê sam¹ strukturê dla infor-
macji, które s¹ w tych systemach przesy³ane i przetwarzane,
■ dwa systemy s¹ semantycznie interoperowalne (semantically inte-
roperable), jeœli w obydwu przypisuje siê to samo znaczenie infor-
macjom, które s¹ w tych systemach przesy³ane i przetwarzane.
Przyk³adem mog¹ byæ dwie bazy danych topograficznych. Aby
by³y one interoperowalne, czyli zdolne do wspó³dzia³ania, powin-
ny operowaæ obiektami o tych samych strukturach (aspekt syntak-
tyczny) i tych samych definicjach (aspekt semantyczny).
Norma przyjmuje ogóln¹ klasyfikacjê us³ug geograficznych przed-

stawion¹ w ramce poni¿ej. Wprowadzono szeœæ klas us³ug, z do-
datkowym podzia³em us³ug przetwarzania na podklasy (podane
w klasach us³ugi s¹ tylko przyk³adami, które nie wyczerpuj¹
wszystkich mo¿liwoœci). Klasy us³ug 1, 2 i 4 znajduj¹ swoje od-
zwierciedlenie w normach ISO serii 19100 oraz specyfikacjach
OGC, pozosta³e klasy nie s¹ nimi objête. Przyk³adem stosowania
serwisu map w sieci WWW3 jest ilustracja na stronie obok.

Rozdzia³ 8. Pomoc i kszta³cenie
8.1. Wprowadzenie
Warunki tworzenia infrastruktur danych przestrzennych (SDI) za-
le¿¹ w istotny sposób od ogólnego poziomu rozwoju cywilizacyj-
nego danego kraju. W krajach s³abiej rozwiniêtych istniej¹c¹ sy-
tuacjê mo¿na scharakteryzowaæ nastêpuj¹co:
■ Œwiadomoœæ wartoœci geoinformacji oraz jej u¿ytecznoœci zwiêk-
sza siê szybko zarówno w sektorze publicznym, jak te¿ prywat-
nym. W rezultacie roœnie liczba systemów informacji przestrzennej
i powiêkszaj¹ siê nak³ady zwi¹zane z ich tworzeniem i utrzyma-
niem. Odczuwa siê brak technicznego powi¹zania systemów, co
utrudnia nale¿yte wykorzystanie zasobów informacyjnych w skali
ca³ego spo³eczeñstwa.
■ Wspó³praca i koordynacja w sektorze publicznym nie jest wy-
starczaj¹ca. Systemy nie s¹ zdolne do wspó³dzia³ania; nie ma
pañstwowej infrastruktury danych przestrzennych, ani te¿ wiod¹-
cego urzêdu, który móg³by doprowadziæ do jej utworzenia. Wiele
z istniej¹cych systemów jest ci¹gle w fazie instalacji lub wstêpne-
go u¿ytkowania, nie przynosz¹c oczekiwanych korzyœci. Organi-
zacje odpowiedzialne za systemy nie maj¹ klarownie okreœlonej
polityki udostêpniania zgromadzonych zasobów informacyjnych.
■ Rozwój i wdra¿anie systemów s¹ ukierunkowane na potrzeby
wewnêtrzne organizacji z pominiêciem wspó³dzia³ania miêdzysyste-
mowego. Bazy danych przestrzennych budowane s¹ wed³ug indy-

1) Us³ugi interakcji cz³owieka
■ Przegl¹darka (viewer) katalogowa – do
interakcji z katalogiem zawieraj¹cym meta-
dane dotycz¹ce danych i us³ug
■ Przegl¹darka geograficzna – do wyœwie-
tlania kolekcji obiektów lub pokryæ oraz ope-
rowania nimi, np. w serwisie map (rozdz. 5)
■ Przegl¹darka animacyjna – do wyœwietla-
nia sekwencji widoków tego samego miejs-
ca i pokazania zmiennoœci w czasie
■ Przegl¹darka perspektywiczna – do wy-
œwietlania obrazu perspektywicznego przy
zadawanym przez u¿ytkownika po³o¿eniu
punktu widzenia
■ Edytor us³ug – do operowania us³ugami
geograficznymi
■ Edytor obiektów – do operowania danymi
o obiektach
■ Edytor symboli – do operowania symbola-
mi kartograficznymi
■ Edytor generalizacji – do generalizacji kar-
tograficznej
2) Us³ugi zarz¹dzania modelem/informacj¹
■ Us³uga dostêpu do obiektu – do operowa-
nia obiektami w sk³adzie obiektów
■ Us³uga dostêpu do mapy – do uzyskania
dostêpu do graficznego obrazu danych geo-

graficznych, np. w serwisie map (rozdzia³ 5)
■ Us³ugi katalogowe – do zarz¹dzania sk³a-
dem metadanych dotycz¹cych danych i us³ug
oraz korzystania z tych metadanych (rozdzia-
³y 3 i 4)
3) Us³ugi zarz¹dzania zadaniem/organiza-
cj¹ pracy
■ Us³uga ³¹czenia us³ug – do definiowania
³añcucha us³ug
4) Us³ugi przetwarzania
a. przestrzenne
■ Us³uga konwersji wspó³rzêdnych – do prze-
liczenia wspó³rzêdnych wed³ug wzorów o zna-
nych wartoœciach parametrów
■ Us³uga transformacji wspó³rzêdnych – do
przeliczenia wspó³rzêdnych wed³ug wzorów
o empirycznie okreœlanych wspó³czynnikach
■ Us³uga konwersji schematu przestrzenne-
go – do przejœcia od schematu pokrycia (ISO
19123) do schematu obiektów dyskretnych
(ISO 19107)  i odwrotnie
■ Us³uga ortorektyfikacyjna – do przetworze-
nia obrazu w celu usuniêcia jego zniekszta³-
ceñ powodowanych przez rzeŸbê terenu oraz
nachylenie zdjêcia
■ Us³uga okreœlenia trasy – do znalezienia
optymalnej drogi miêdzy dwoma punktami

b. tematyczne
■ Us³uga klasyfikacji tematycznej – do po-
dzia³u obszaru na regiony wynikaj¹ce z kla-
syfikacji na podstawie atrybutów tematycz-
nych
■ Us³uga przetwarzania obrazów – do zmia-
ny wartoœci atrybutów obrazu przez zastoso-
wanie funkcji matematycznej
■ Us³uga wykrycia obiektu – do wykrycia na
obrazie obiektu œwiata realnego
■ Us³uga geokodowania – do uzupe³nienia
informacji tekstowej wspó³rzêdnymi lub in-
nym odniesieniem identyfikatorem prze-
strzennym
c. czasowe
■ Us³uga transformacji uk³adu odniesienia
czasowego – do przeliczeñ na skutek zmia-
ny uk³adu
d. metadanych
■ Us³uga obliczeñ statystycznych – do obli-
czenia statystyk zbioru danych
5) Us³ugi komunikacyjne
■ Us³uga konwersji formatu – do konwersji
z jednego formatu do drugiego
■ Us³uga kompresji – do konwersji do lub
z zapisu o zmniejszonej objêtoœci
6) Us³ugi zarz¹dzania systemem

K l a s y f i k a c j a  u s ³ u g  g e o g r a f i c z n y c h
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widualnie przyjêtych koncepcji, modeli, platform i oprogramowa-
nia. Wprowadzane rozwi¹zania techniczne s¹ na ogó³ narzucone
przez technologiê zwi¹zan¹ z konkretnym producentem lub po-
œrednio zwi¹zane z instytucj¹ udzielaj¹c¹ pomocy. Zamiast wspó³-
pracy obserwuje siê czasem wspó³zawodnictwo, najczêœciej – obo-
jêtnoœæ.
■ Inicjatywy zmierzaj¹ce do miêdzyresortowej i interdyscyplinar-
nej wspó³pracy s¹ nieliczne i nie spotykaj¹ siê z przychylnym przy-
jêciem. Operacyjne powi¹zania miêdzysystemowe nale¿¹ do rzad-
koœci. Ka¿da organizacja pozyskuje dane cyfrowe i utrzymuje je
w bazach danych na swój w³asny sposób, stosuj¹c w³asne standar-
dy i procedury.
■ Hierarchiczne i scentralizowane struktury bran¿owe o rozbudo-
wanej administracji zajmuj¹ siê swoimi wewnêtrznymi problema-
mi, unikaj¹c wspó³pracy z organizacjami zewnêtrznymi. Zarz¹dza-
nie informacj¹ ma charakter polityczny, a korzystanie z niej jest
przywilejem.
■ Dostêp do informacji jest utrudniony przez brak przejrzystoœci
przepisów, wadliw¹ politykê w zakresie praw producentów da-
nych, niedostateczn¹ motywacjê dysponentów informacji oraz prze-
szkody natury technicznej. Bywa tak, ¿e nie mo¿na ustaliæ, co jest
dostêpne, gdzie i na jakich warunkach. Bez ogólnej, realistycznej
koncepcji w skali pañstwa, bez jasnego okreœlenia kompetencji,
zadañ i odpowiedzialnoœci, bez wspólnych standardów i jednolitej
dokumentacji zasobów danych przestrzennych w postaci metada-
nych, uzyskanie dostêpu do informacji jest trudne i mo¿e zale¿eæ
od ró¿nych czynników, np. od dobrych kontaktów osobistych.
■ U podstaw wymienionych wy¿ej trudnoœci le¿y czêsto wystêpu-
j¹ca niechêæ do dzielenia siê informacj¹ z innymi. S¹ organizacje
i s¹ osoby, które zachowuj¹ informacjê do swego wy³¹cznego
u¿ytku, upatruj¹c w tym Ÿród³o w³adzy, pieniêdzy i wp³ywów.
Przedstawiony powy¿ej stan obecny nale¿y porównywaæ ze sta-
nem docelowym, w którym funkcjonuje infrastruktura danych prze-
strzennych  o podanych ni¿ej cechach4.
■ Istnieje wspólny zasób podstawowych danych geoprzestrzen-
nych (patrz rozdzia³ 2) tworz¹cych ustalone warstwy pokrywaj¹ce
w sposób ci¹g³y rozpatrywane terytorium i stanowi¹ce odniesienie
dla danych tematycznych.
■ Dane podstawowe mog¹ byæ uzyskiwane bezp³atnie lub po
niskich cenach ze Ÿróde³ zapewniaj¹cych ³atwoœæ dostêpu, aby
nale¿ycie zaspokajaæ potrzeby publiczne i zapewniaæ zgodnoœæ
tych danych z innymi danymi geoprzestrzennymi.
■ Zarówno dane podstawowe, jak te¿ inne dane geoprzestrzenne
s¹ aktualizowane zgodnie ze standardami przyjêtymi przez produ-
centów i u¿ytkowników danych.
■ Dane tematyczne i tabelaryczne s¹ udostêpniane na podo-
bnych warunkach, co dane podstawowe.
■ Dane geoprzestrzenne, produkowane w sposób op³acalny przez
jedn¹ organizacjê, samorz¹d terytorialny lub pañstwo, s¹ kompaty-
bilne z podobnymi danymi produkowanymi przez inne organizac-
je, samorz¹dy terytorialne i pañstwa.
■ Dane geoprzestrzenne mog¹ byæ ³¹czone z wieloma innymi
rodzajami danych, aby uzyskiwaæ informacjê w pe³ni u¿yteczn¹
dla decydentów i ca³ego spo³eczeñstwa.
■ Odpowiedzialnoœæ za produkowanie, utrzymywanie i udostêp-
nianie danych jest roz³o¿ona na administracjê publiczn¹ ró¿nych
szczebli oraz na sektor prywatny. Administracja publiczna korzy-
sta w szerokim zakresie z us³ug sektora prywatnego.
■ Koszty produkowania, utrzymywania i udostêpniania danych s¹
uzasadnione korzyœciami spo³ecznymi i zyskami prywatnymi. Unika
siê strat wynikaj¹cych ze zbêdnego pozyskiwania danych ju¿ ist-
niej¹cych.

8.2. Aspekty organizacyjne
Tworzenie infrastruktur danych przestrzennych na ró¿nych pozio-
mach, w³¹czaj¹c w to poziom globalny, musi byæ wspólnym dzie-
³em tych, którzy s¹ tymi infrastrukturami najbardziej zainteresowa-
ni. Z punktu widzenia GSDI wymieniæ tu nale¿y przede wszyst-
kim: pañstwowe organizacje zajmuj¹ce siê geoinformacj¹, w tym
agencje geodezyjne i kartograficzne, organizacje lub firmy produk-
cyjne i us³ugowe, inne urzêdy, organizacje i instytucje oraz krajo-
we i regionalne inicjatywy SDI.
Pañstwowe organizacje lub agencje geodezyjne i kartograficzne
(national mapping organizations/agencies) s¹ odpowiedzialne za
dostarczanie podstawowych danych geoprzestrzennych5, których
znaczenie by³o ju¿ w kompendium wielokrotnie podkreœlane.
Dane podstawowe s¹ stosowane przez wiele innych urzêdów, orga-
nizacji i instytucji, które w istotny sposób s¹ zainteresowane SDI,
produkuj¹c oraz u¿ytkuj¹c ró¿ne rodzaje danych geoprzestrzen-
nych w zakresie zgodnym ze swoimi zadaniami.
Organizacje lub firmy produkcyjne i us³ugowe s¹ m.in. odpowie-
dzialne za dostarczanie technologii zgodnych z ogólnie przyjêtymi
standardami i specyfikacjami opracowywanymi przez ISO i OGC.
Licz¹cy siê wk³ad w kszta³towanie GSDI maj¹ inicjatywy tworze-
nia infrastruktur regionalnych, w tym znanej inicjatywy europej-
skiej INSPIRE.
Przyk³ady pozytywnych wyników prac nad budow¹  pañstwowych
SDI, osi¹gniêcia przemys³u rozwijaj¹cego technologie GIS, wk³ad
miêdzynarodowych zespo³ów ekspertów w zakresie standaryzacji,
wreszcie wspó³praca oraz techniczna i finansowa pomoc miêdzy-
narodowa stwarzaj¹ korzystne warunki dla rozprzestrzeniania siê
idei GSDI i jej wcielania w ¿ycie.

8.3. Aspekty wdro¿eniowe i zalecenia
Strategia tworzenia SDI dla danego obszaru zale¿y od istniej¹cych
tam warunków prawnych, politycznych, ekonomicznych, spo³ecz-
nych, instytucjonalnych i technicznych. Nie jest zatem mo¿liwe
podanie jednej uniwersalnej strategii okreœlaj¹cej tryb  postêpowa-
nia, priorytety, konkretne zadania i optymalne rozwi¹zania. Nie-
mniej jednak warto braæ pod uwagê pewne ogólne zalecenia wyni-
kaj¹ce z dotychczasowych doœwiadczeñ i przedstawione poni¿ej
w siedmiu punktach.
1. Utworzenie wspólnej wizji SDI. Wspólna wizja projektowanej
infrastruktury, uzyskana w trybie szerokiej dyskusji i partnerskich
uzgodnieñ, spe³nia istotn¹ rolê w procesie zarz¹dzania ca³ego przed-
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siêwziêcia, umo¿liwiaj¹c uzyskanie poparcia i czynnego udzia³u
uczestnicz¹cych podmiotów: urzêdów, samorz¹dów, instytucji
i firm. Niezbêdne jest, aby przyjête cele i zasady by³y zgodne ze
wspólnymi potrzebami tych podmiotów.
2. Okreœlenie zakresu i statusu SDI. Infrastruktura mo¿e powsta-
waæ na podstawie ustawy lub rozporz¹dzenia, czego przyk³adem s¹
Stany Zjednoczone, albo te¿ w wyniku dzia³añ kooperacyjnych
i koordynacyjnych, czego przyk³adem jest Australia. W pierwszym
przypadku mo¿na oczekiwaæ pomocy finansowej ze strony pañ-
stwa, w drugim – gotowoœci do wspó³pracy ze strony partnerów.
Z prawnym statusem SDI wi¹¿e siê wybranie cia³a koordynuj¹ce-
go, czy te¿ instytucji wiod¹cej. Przyjête rozwi¹zanie powinno za-
pobiegaæ konfliktowi w¹sko rozumianych interesów instytucji wio-
d¹cej i szeroko rozumianych interesów spo³ecznoœci u¿ytkowni-
ków  SDI6. Nale¿y równie¿ wyjaœniæ, jaki jest planowany zakres
uczestnictwa: czy infrastruktura jest dla wszystkich, którzy s¹ zain-
teresowani korzystaniem z niej, czy te¿ przewiduje siê jakieœ  pre-
ferencje lub ograniczenia pod tym wzglêdem.
3. Upowszechnienie wiedzy o SDI. Nale¿y braæ pod uwagê ró¿ne
formy szkolenia i popularyzacji z uwzglêdnieniem: ■ wyk³adów
i innych wyst¹pieñ publicznych specjalistów o uznanym autoryte-
cie, ■  zajêæ warsztatowych, ■  szkoleñ dla szkol¹cych (train-the-
trainer), ■  konferencji i seminariów dla specjalistów, ■  publikacji
naukowych i popularyzacyjnych w odpowiednich czasopismach,
■  internetowych form upowszechniania informacji, szkolenia i pu-
blicznej dyskusji.
4. Zapewnienie pomocy decydentów. Tworzenie SDI jest przed-
siêwziêciem wymagaj¹cym czynnej pomocy ze strony kierow-
nictw uczestnicz¹cych w nim jednostek organizacyjnych. Istotne
jest przede wszystkim zapewnienie w³aœciwych warunków kadro-
wych, organizacyjnych i technicznych dla wdra¿ania kolejnych
komponentów SDI.
5. Uzyskiwanie œrodków finansowych. Ogólnie rzecz bior¹c, za-
leca siê finansowanie oddzielnych, dobrze umotywowanych zadañ,
które powinny byæ objête ramowym programem rozwoju SDI.
Wskazane jest przy tym, aby wnioski o finansowanie nie ograni-
cza³y siê do dokumentacji opisowej, ale by³y poparte przyk³adowy-
mi wynikami, np. modelami oprogramowania. Istnieje wiele ró¿-
nych Ÿróde³ finansowania7, pozyskiwane œrodki mog¹ byæ pocho-
dzenia krajowego i zagranicznego, a koszty priorytetowych prac
nie bêd¹ nadmiernie wysokie, jeœli prace te zostan¹ racjonalnie
zaprojektowane. Problem œrodków finansowych nale¿y zatem roz-
patrywaæ w kontekœcie upowszechnienia wiedzy (punkt 3) i uœwia-
domienia decydentów (punkt 4).
6. Wspó³dzia³anie sektora publicznego z prywatnym. SDI nie
mo¿e byæ utworzone przez jedn¹ organizacjê, przy czym nie chodzi
tu tylko o wielkoœæ zadania. Z samej koncepcji SDI wynika ko-
niecznoœæ wspó³pracy wielu podmiotów: rz¹dowych i samorz¹do-
wych, firm i organizacji spo³ecznych. Nale¿y zatem zapewniæ
wszystkim partnerom w³aœciwe warunki tej wspó³pracy, zwracaj¹c
szczególn¹ uwagê na relacje miêdzy sektorem publicznym i pry-
watnym. Popierane powinny byæ zarówno formy wspó³dzia³ania
dwustronnego, jak te¿ wielostronnego8.
7. Tworzenie pierwszych komponentów SDI. Pod wzglêdem
technicznym SDI obejmuje: ■  standardy, ■  œrodki przekazu i prze-
twarzania danych oraz ■  us³ugi. W tym trójwarstwowym modelu
aplikacje, czyli programy u¿ytkowe, korzystaj¹ z metadanych, da-
nych i us³ug dostêpnych w infrastrukturze. W pierwszej kolejnoœci
nale¿y zatem doprowadziæ do tego, aby:
■ istnia³y odpowiedniej jakoœci metadane,
■ zosta³y za³o¿one katalogi metadanych z dostêpem w sieci,
■ zapewnione zosta³o w³aœciwe zarz¹dzanie danymi,

■ umo¿liwiony zosta³ dostêp do us³ug w sieci,
■ zosta³y za³o¿one katalogi informacji o us³ugach,
■ uruchomiono pilotowe instalacje oprogramowania celem upow-
szechnienia sprawdzonych rozwi¹zañ i umo¿liwienia szkolenia;
mo¿na do tego celu wykorzystaæ oprogramowanie darmowe lub
oprogramowanie po preferencyjnych cenach (rozdzia³ 5).

Zakoñczenie
Infrastruktury danych przestrzennych rozwijaj¹ siê bardzo szybko,
o czym œwiadcz¹ liczne relacje o konkretnych osi¹gniêciach, wy-
stêpuj¹cych trudnoœciach i nowych inicjatywach. Relacje te s¹ ³a-
two dostêpne w czasopismach geoinformacyjnych i w internecie.
Z tej przyczyny Kompendium nie uwzglêdnia rozdzia³u „Studia
przypadków”. Zainteresowani czytelnicy mog¹ skorzystaæ z wy-
dawnictw ksi¹¿kowych Polskiego Towarzystwa Informacji Prze-
strzennej, w tym ze zbiorów referatów XI i XII konferencji PTIP,
a tak¿e z materia³ów na stronie www.gridw.pl/ptip/. ZnaleŸæ tam
mo¿na m.in. informacje o miêdzyresortowym Zespole Infrastruk-
tury Geoinformacyjnej, materia³y seminarium „Infrastruktura da-
nych przestrzennych na poziomie europejskim i globalnym” oraz
kolejne cztery czêœci niniejszego kompendium. Zarówno semina-
rium, jak i Kompendium s¹ wk³adem PTIP do dzia³alnoœci wy¿ej
wymienionego Zespo³u Infrastruktury Geoinformacyjnej, którego
sk³ad i cele odpowiadaj¹ zaleceniom miêdzynarodowym w tym
zakresie.
Godnym uwagi Ÿród³em aktualnych informacji jest strona interne-
towa INSPIRE www.ec-gis.org/inspire/ zawieraj¹ca bie¿¹ce infor-
macje, dokumenty i adresy zwi¹zane z tym wa¿nym przedsiêwziê-
ciem Komisji Europejskiej, które dotyczy krajów cz³onkowskich
i kandydackich Unii Europejskiej, w tym Polski.
Przypomnieæ równie¿ nale¿y, ¿e na stronie GSDI www.gsdi.org
dostêpny jest pe³ny angielski tekst The SDI Cookbook.

Jerzy GaŸdzicki

1 Przez œrodowisko otwarte rozumie siê sprzêt i oprogramowanie zgodne z powszech-
nie obowi¹zuj¹cymi standardami; do œrodowiska otwartego nie nale¿¹ monolityczne
systemy GIS i przetwarzania obrazów (teledetekcji), które oparte s¹ na w³asnych
rozwi¹zaniach producenta.
2 Architektur¹ nazywa siê tu zbiór komponentów i ich relacji okreœlony z ró¿nych
punktów widzenia.
3 Jest to przyk³ad funkcjonowania oprogramowania kanadyjskiej firmy CubeWerx,
Inc. opracowanego wed³ug  specyfikacji OGC.
4 Przedstawione cechy docelowej infrastruktury danych przestrzennych okreœlone
zosta³y przez  Pañstwow¹ Akademiê Administracji Publicznej Stanów Zjednoczonych
(United States National Academy of Public Administration).
5 Warto tu jeszcze raz przypomnieæ, ¿e zgodnie z obowi¹zuj¹cymi regulacjami prawnymi
dane podstawowe w Polsce nale¿y identyfikowaæ z danymi krajowego systemu infor-
macji o terenie, który to system prowadzony jest przez s³u¿bê geodezyjn¹ i kartogra-
ficzn¹. Uwzglêdniaj¹c rozwój SDI, mo¿na wyraziæ uznanie dla twórców tych regula-
cji, ¿e przed laty potrafili doceniæ wa¿noœæ danych podstawowych oraz przewidzieæ
celowoœæ wyodrêbnienia ich w ramach jednego systemu, za który w ca³oœci odpowia-
da s³u¿ba geodezyjna i kartograficzna.
6 Dla unikniêcia tego rodzaju konfliktu interesów, w Portugalii koordynacja SDI
zosta³a powierzona Pañstwowemu Centrum Informacji Geograficznej (CNIG), które
nie ma roli dominuj¹cej w zakresie geoinformacji.
7 W zwi¹zku z inicjatyw¹ INSPIRE mo¿na siê spodziewaæ, ¿e Komisja Europejska
przeznaczy pewne œrodki finansowe na prace dotycz¹ce infrastruktur danych prze-
strzennych w pañstwach cz³onkowskich i kandydackich Unii Europejskiej.
8 Wagê wspó³pracy sektora publicznego z prywatnym potwierdzaj¹ doœwiadczenia
wielu krajów, w tym Stanów Zjednoczonych i Kanady. W OGC podkreœla siê znacze-
nie wspó³pracy jednostek administracyjnych, produkcyjnych i badawczych.


