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Czêœæ III 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 skrócon¹ i zaktualizowan¹ polsk¹
wersj¹ podrêcznika The SDI Cookbook powsta³ego w wy-
niku dzia³alnoœci GSDI, miêdzynarodowej organizacji
wspieraj¹cej tworzenie infrastruktur danych przestrzen-
nych kompatybilnych w skali globalnej.
„Przedstawione w The SDI Cookbook zasady tworzenia
i rozwoju infrastruktur danych przestrzennych stanowi¹
pewn¹ syntezê miêdzynarodowego dorobku w tej dzie-
dzinie i warto je braæ pod uwagê, oceniaj¹c stan osi¹gniê-
ty pod tym wzglêdem w Polsce, projektuj¹c systemy w skali
miast, województw i ca³ego pañstwa, doskonal¹c przepi-
sy prawne i techniczne, poszukuj¹c racjonalnych rozwi¹-
zañ ekonomicznych...” – napisa³ w przedmowie prof. Je-
rzy GaŸdzicki.
W czêœci I (GEODETA 2/2003) ukaza³y siê rozdzia³y:
1. Sposób podejœcia do tematu; 2. Rozwój danych geo-
przestrzennych – tworzenie danych dla wielu zastoso-
wañ. Czêœæ II (GEODETA 3/2003) objê³a rozdzia³y: 3. Me-
tadane – opisywanie danych geoprzestrzennych; 4. Ka-
talog danych geoprzestrzennych – u³atwianie wyszuki-
wania danych. Przewiduje siê, ¿e koñcowa, czwarta czêœæ
kompendium zostanie opublikowana w numerze 5/2003.

Redakcja

Rozdzia³ 5. Wizualizacja danych
geoprzestrzennych – mapy w sieci WWW

5.1. Wprowadzenie
Niniejszy rozdzia³1 przedstawia podstawowe koncepcje i metody,
które dotycz¹ map w sieci WWW i umo¿liwiaj¹ wizualizacjê
informacji geoprzestrzennej pochodz¹cej z ró¿nych Ÿróde³ i tym
samym – ró¿nych serwerów. Tematyka tego rozdzia³u powinna
stanowiæ przedmiot szczególnego za-
interesowania Czytelnika, który
chcia³by:
■ uzyskiwaæ w trybie bezpoœrednim
(online) i ogl¹daæ na ekranie kompu-
tera mapê tworzon¹ na zamówienie,
z uwzglêdnieniem jego w³asnych da-
nych oraz danych pochodz¹cych z in-
nych Ÿróde³ dostêpnych w sieci
WWW,
■ przekazywaæ innym u¿ytkownikom
sieci WWW mapê (lub jej okreœlon¹
warstwê)  wykonan¹ przez siebie za
pomoc¹ posiadanego oprogramowa-
nia o funkcjach systemu informacji
geograficznej lub systemu przetwa-
rzania obrazów.
Ogólnym celem jest szybka i ³atwa
wizualizacja danych przestrzennych.
Wymagania stawiane u¿ytkownikom
s¹ niewielkie i ograniczaj¹ siê
w gruncie rzeczy do umiejêtnoœci
czytania mapy.
Aby móc tworzyæ i udostêpniaæ ma-
py w sieci WWW, co po angielsku
nazywa siê krótko Web mapping2, na-

le¿y wprowadziæ odpowiednie standardy i rozwi¹zania techniczne.
W najprostszym wariancie wszyscy u¿ytkownicy powinni stoso-
waæ to samo oprogramowanie, a wiêc pochodz¹ce z jednej, wybra-
nej firmy. Ograniczenie tego rodzaju jest trudne do powszechnego
przyjêcia w warunkach gospodarki rynkowej oraz szybkiego roz-
woju nauki i techniki. W zwi¹zku z tym Open GIS Consortium
(OGC) – jako w³aœciwa merytorycznie miêdzynarodowa organiza-
cja œciœle wspó³pracuj¹ca z ISO – wprowadza w ¿ycie rozwi¹zania

znacznie bardziej atrakcyjne, zgod-
nie ze swoj¹ ogóln¹ wizj¹ zaspokaja-
nia potrzeb w zakresie geoinforma-
cji3. Wed³ug za³o¿eñ OGC ka¿dy bê-
dzie odnosi³ korzyœci, u¿ywaj¹c po-
wszechnie dostêpnych informacji oraz
us³ug  geograficznych, dostarczanych
niezale¿nie od stosowanego oprogra-
mowania aplikacyjnego i platformy4.
OGC zmierza do realizacji tej wizji,
promuj¹c zdolnoœæ systemów do
wspó³dzia³ania (interoperowalnoœæ,
interoperacyjnoœæ – patrz rozdzia³ 4),
a w szczególnoœci koncentruj¹c siê na
opracowaniu i upowszechnianiu spe-
cyfikacji interfejsów5, które s¹ nie-
zbêdne dla wymiany i praktycznego
stosowania danych przestrzennych
i zwi¹zanych z nimi us³ug. Specyfi-
kacje OGC przeznaczone s¹ przede
wszystkim dla producentów danych,
wytwórców oprogramowania aplika-
cyjnego oraz integratorów systemów,
umo¿liwiaj¹c im zaspokajanie potrzeb
u¿ytkowników w sposób dogodny
i uzasadniony ekonomicznie.
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Diagram interakcji miêdzy u¿ytkownikiem (klientem) serwisu map, ka-
talogiem oraz serwerami nale¿¹cymi do trzech dostawców danych

W opracowanej przez OGC specyfikacji implementacyjnej ser-
wisu map w sieci WWW (nazywanego dalej serwisem map)
przez mapê rozumie siê obrazow¹ reprezentacjê danych geogra-
ficznych dostarczan¹ w takich formatach, jak PNG (Portable
Network Graphics), GIF (Graphics Interchange Format) lub
JPEG (Joint Photographic Experts Group), a tak¿e sporadycznie
– dla wektorowych elementów graficznych – w formacie SVG
(Scalable Vector Graphics) lub WebCGM (Web Computer Gra-
phics Metafile). Specyfikacja ta, stanowi¹ca standard OpenGIS,
okreœla trzy rodzaje operacji:
■ GetCapabilities – uzyskanie metadanych opisuj¹cych w spo-
sób czytelny dla komputera i cz³owieka zawartoœæ informacyj-
n¹ serwisu oraz akceptowane parametry zamówienia mapy,
■ GetMap – uzyskanie obrazu mapy, której geoprzestrzenne
parametry oraz wymiary s¹ zdefiniowane w zamówieniu mapy,
■ GetFeatureInfo (opcjonalne) – uzyskanie informacji o nie-
których obiektach pokazanych na mapie.
Zlecenie na realizacjê operacji przekazuje siê za poœrednic-
twem przegl¹darki WWW, wykorzystuj¹c znan¹ formê URL
(Uniform Resource Locator) zaczynaj¹c¹ siê od http://. Szcze-
gó³owy zapis URL zale¿y od rodzaju zadania. Na przyk³ad
stosuj¹c GetMap, u¿ytkownik  okreœla warstwy tematyczne
zamawianej mapy, sposób (styl) prezentacji, obszar pokryty
map¹ (bounding box), system odniesieñ przestrzennych, wy-
magany format zapisu oraz szczegó³y dotycz¹ce postaci koñ-
cowej (wielkoœæ, t³o, kolor).
Przes³ane przez ró¿ne serwery6 mapy dotycz¹ce tego samego
obszaru i ró¿ni¹ce siê tylko treœci¹ mog¹ byæ ³¹czone, tworz¹c
mapê wielotematyczn¹ dostosowan¹ do potrzeb konkretnego
u¿ytkownika. W ten sposób ka¿da wspó³dzia³aj¹ca organiza-

cja odpowiada tylko za swoje dane i swój serwer, natomiast
przez dowolne ³¹czenie danych nap³ywaj¹cych z ró¿nych ser-
werów uzyskuje siê nowe mo¿liwoœci, pozwalaj¹ce na szero-
kie stosowanie geoinformacji, co ilustruje tabela obok.

5.2. Aspekty organizacyjne
Ilustracj¹ opisanej koncepcji jest podany powy¿ej rysunek przed-
stawiaj¹cy interakcje miêdzy u¿ytkownikiem (klientem), kata-
logiem i dostawcami.
U¿ytkownik wyposa¿ony w przegl¹darkê WWW kieruje pyta-
nia do katalogu, który zawiera metadane oraz dodatkowo infor-
macje o dopuszczalnych parametrach zamówienia mapy. Na
podstawie uzyskanych odpowiedzi u¿ytkownik formu³uje za-
mówienie na mapê, która w pokazanym przypadku obejmuje
trzy warstwy. Pierwsz¹ z nich przesy³a serwer dostawcy A,
drug¹ – dostawcy B, trzeci¹ – dostawcy C. W rezultacie na
ekranie u¿ytkownika zostaje wyœwietlona potrzebna mu mapa.
Natomiast u¿ytkownik, który dysponuje odpowiednim oprogra-
mowaniem typu GIS, mo¿e skorzystaæ z metadanych, uzyskaæ
dane Ÿród³owe od dostawców oraz dalej je przetwarzaæ zgodnie
ze swoimi potrzebami (patrz rozdzia³ 4). Jest to jednak rozwi¹-
zanie znacznie trudniejsze do powszechnego zastosowania, m.in.
z przyczyn ekonomicznych.
Warto zauwa¿yæ, ¿e pod wzglêdem organizacyjnym koncepcja
serwisu map jest bardzo prosta. Ka¿dy z dostawców zarz¹dza
swoim w³asnym zasobem danych, nie tworzy siê nadrzêdnych
struktur organizacyjnych, nie buduje siê wielkiego systemu kra-
jowego, oszczêdzaj¹c tym samym czas i œrodki.

5.3. Aspekty wdro¿eniowe
Koncepcja serwisu map w sieci WWW  jest szeroko stosowana
na ca³ym œwiecie. Nowym wdro¿eniom sprzyja dostêpnoœæ opro-
gramowania realizuj¹cego operacje serwisu wed³ug specyfika-
cji WMS7.
Na s¹siedniej stronie podany jest przyk³ad mapy po³udniowo-
-wschodniej czêœci Stanów Zjednoczonych. Mapa ta obejmuje
4 warstwy uzyskane z 2 serwerów:
■ serwer A dostarczy³ jedn¹ warstwê stanowi¹c¹ obraz8 hura-
ganu w Zatoce Meksykañskiej,
■ serwer B dostarczy³ trzy warstwy, a mianowicie obszarów
zabudowanych (built-up areas), linii brzegowej (coastlines) i gra-
nic politycznych (political boundaries).
Regu³y zapisu zleceñ powoduj¹cych wykonanie operacji s¹

Przyk³ady stosowania serwisu map
■ lokalizacja firm i badania rynkowe;
■ projektowanie instalacji telekomunikacyjnych;
■ projektowanie i budowa obiektów in¿ynierii l¹dowej;
■ edukacja, w tym nauczanie na odleg³oœæ;
■ interdyscyplinarna wspó³praca naukowa;
■ elektroniczne biblioteki, muzea i wystawy;
■ udzielanie pomocy w nag³ych przypadkach;
■ opieka lekarska, w tym telemedycyna;
■ monitoring œrodowiska;
■ zarz¹dzanie us³ugami komunalnymi;
■ zarz¹dzanie w sytuacjach kryzysowych;
■ systemy autostradowe dla inteligentnych pojazdów;
■ zastosowania wojskowe – obserwowanie, planowanie,
dowodzenie, logistyka, celowanie;
■ zarz¹dzanie pracami publicznymi;
■ poszukiwanie i eksploatacja zasobów naturalnych;
■ nawigacja;
■ zastosowania rolnicze;
■ optymalizacja dystrybucji i magazynowania towarów;
■ bezpieczeñstwo publiczne – policja i stra¿ po¿arna;
■ rekreacja, m.in. wêdrówki piesze, kajakarstwo i ¿eglarstwo;
■ badania naukowe, m.in. w zakresie klimatologii, rolnictwa,
biologii, ekologii, geologii i geofizyki;
■ wybór dróg dla ludzi w podesz³ym wieku i upoœledzonych;
■ planowanie transportu;
■ planowanie przestrzenne, zw³aszcza miejskie i regionalne;
■ zarz¹dzanie zasobami wodnymi;
■ kszta³towanie map mentalnych jako osobistych, wyobra¿enio-
wych modeli rzeczywistoœci.
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Mapa stanowi¹ca po³¹czenie 4 warstw uzyskanych z 2 serwerów

szczegó³owo przedstawione w specyfikacji WMS. Przyk³adem
mo¿e byæ zlecenie GetMap na uzyskanie trzech warstw z serwe-
ra B (poni¿ej). Choæ zapis ten wydaje siê bardzo skomplikowa-
ny, w rzeczywistoœci jest prosty. Uwa¿ny czytelnik ³atwo do-
strze¿e, ¿e kryj¹ siê w nim parametry niezbêdne dla okreœlenia
¿¹danego produktu kartograficznego:

5.4. Zalecenia
1. Zaleca siê stosowanie specyfikacji implementacyjnej WMS
serwisu map w sieci WWW9.
2. Postuluje siê, aby wszystkie organizacje zainteresowane roz-
wojem w tej dziedzinie wspó³pracowa³y z Open GIS Consor-
tium i uczestniczy³y w opracowaniu, testowaniu i wdra¿aniu na-
stêpnych generacji serwisów map10.

5.5. Wybrane adresy internetowe
■ OpenGIS Implementation Specifications:
www.opengis.org/techno/implementation.htm
■ The Intergraph OGC WMS Viewer11: www.wmsviewer.com
■ Uniwersytet Warszawski, cz³onek stowarzyszony OGC:
http://netgis.geo.uw.edu.pl
■ WMS Cookbook: www.intl-interfaces.net/cookbook/WMS/
■ University of Minnesota (oprogramowanie serwera):
http://mapserver.gis.umn.edu/doc/
■ Open Web Tools (oprogramowanie klienta i uzupe³niaj¹ce):
http://www2.dmsolutions.ca/webtools/

Rozdzia³ 6. Dostêp do danych geoprzestrzennych
i ich dostarczanie – otwartoœæ dostêpu

6.1. Wprowadzenie
U¿ytkownik czy te¿ – ujmuj¹c ogólniej – odbiorca danych
geoprzestrzennych wykonuje na ogó³ dzia³ania dotycz¹ce wy-
szukania i oceny danych, uzyskania dostêpu do nich oraz ich
u¿ycia. Uzyskanie dostêpu do danych wi¹¿e siê z wydaniem
zlecenia przez odbiorcê, przygotowaniem danych do przekaza-
nia oraz ich dostarczeniem przez dostawcê. Do niedawna w re-

lacji odbiorca – dostawca zdecydowanie silniejsz¹ pozycjê mia³
dostawca, w którego roli czêsto wystêpowa³a organizacja pañ-
stwowa. Rozwój internetu, a zw³aszcza sieci WWW, spowodo-
wa³ wzmocnienie pozycji odbiorcy, który obecnie stwarza za-
potrzebowanie na ³atwy, szybki i tani dostêp do danych geo-
przestrzennych przekazywanych w formatach dogodnych dla
raczej prostych programów aplikacyjnych.
W miarê zwiêkszania liczby odbiorców i liczby dostawców roz-
wija siê rynek danych geoprzestrzennych, pojawiaj¹ siê nowe
us³ugi i nowe produkty geoinformacyjne. Wymaga to z kolei
regulacji dotycz¹cych praw autorskich, licencji, odp³atnoœci,
prywatnoœci, formatów i standardów danych. Jednoczeœnie ob-
serwuje siê wystêpowanie pewnych trendów wynikaj¹cych z po-
stêpu technologicznego:
■ Utrzymywanie danych w jednym formacie traci na znaczeniu;
dane odpowiedniej jakoœci mog¹ byæ zapisywane w ró¿nych do-
godnych formatach, jeœli tylko istniej¹ standaryzowane interfejsy
umo¿liwiaj¹ce korzystanie z danych w tych formatach.
■ Zapamiêtywanie du¿ych zbiorów danych przestaje byæ prob-
lemem; dane zapisywane niegdyœ na papierze by³y pocz¹tkowo
przenoszone na noœniki pamiêci offline, póŸniej zaœ sta³o siê
mo¿liwe stosowanie dla nich pamiêci masowych online. Na-
stêpny krok polega na wi¹zaniu tych pamiêci z internetem, co
z kolei wp³ywa na rozwój us³ug w sieci WWW.

6.2. Aspekty organizacyjne
D¹¿¹c do u³atwienia dostêpu do danych przestrzennych, nale¿y
w pierwszej kolejnoœci rozpatrzyæ rodzaje i role uczestników
procesu udostêpniania danych, tj. dostawców i odbiorców. Po
stronie dostawców istotne znaczenie maj¹ jednostki administra-
cji publicznej, które s¹ podporz¹dkowane polityce pañstwa,
m.in. w zakresie upowszechniania danych i zasad odp³atnoœci.
Organizacje sektora prywatnego odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê nie tyl-
ko jako dostawcy technologii i us³ug, ale równie¿ jako dostaw
cy danych w postaci surowej i przetworzonej.
Po stronie odbiorców wystêpuj¹ ró¿nego rodzaju u¿ytkownicy:
urzêdy, instytucje, firmy i osoby prywatne. Ich zainteresowanie
udostêpnianiem zale¿y nie tylko od realnych potrzeb, ale tak¿e
od ³atwoœci dostêpu, iloœci i jakoœci przekazywanych informa-
cji, procedur administracyjnych i wymaganych op³at. Tak wiêc
w tworzeniu infrastruktury danych przestrzennych nale¿y
uwzglêdniaæ wszystkich jej potencjalnych uczestników, traktu-
j¹c ich jako partnerów dzia³aj¹cych dla wspólnego dobra. Rola
sektora prywatnego powinna byæ od pocz¹tku klarownie okre-
œlona, a polityka udostêpniania danych powinna zachêcaæ sze-
rokie krêgi potencjalnych u¿ytkowników do korzystania z tej
infrastruktury.

6.3. Aspekty wdro¿eniowe
Z punktu widzenia dostêpu do danych wa¿ne jest rozró¿nienie
pewnych pojêæ. W kontekœcie metadanych pojêcie zbioru da-
nych zosta³o objaœnione w rozdziale 3: zbiór danych (data set)
jest wyodrêbnion¹ grup¹ danych, która jest opisana przyporz¹d-
kowanym jej zespo³em metadanych. Zbiór danych na ogó³ re-
prezentuje pewn¹ kolekcjê obiektów (np. rzek) lub pokrycie
(np. zobrazowanie satelitarne).
Zbiory danych s¹ przechowywane, zarz¹dzane i udostêpniane w ra-
mach sk³adu danych (data store). Jeœli dane s¹ w pe³ni zunifiko-
wane i przetworzone do postaci bezszwowej (seamless), tj. bez
zniekszta³ceñ wzd³u¿ linii podzia³u, np. na arkusze mapy, to sk³ad
danych nazywa siê magazynem, zbiornic¹ lub hurtowni¹ da-
nych (data warehouse). Wœród operacji wi¹¿¹cych siê z dostêpem

http://b-maps.com/map.cgi?VERSION=1.1.0&REQUEST=GetMap&

SRS=EPSG:4326&BBOX=-97.105,24.913,78.794,36.358&

WIDTH=560&HEIGHT=350&LAYERS=BUILTUPA_1M,COASTL_1M,POLBNDL_1M&

STYLES=0XFF8080,0X101040,BLACK&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&

TRANSPARENT=TRUE&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage
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Model prezentacji obiektów wed³ug OGC

Proces odnalezienia, oceny i uzyskania dostêpu do zasobów geoinformacyjnych

Us³ugi w zakresie Stare Nowe
metadanych sporadyczne, wg norm ISO, w sieci,

poza sieci¹ zgodne semantycznie
wizualizacji poza sieci¹, serwis map w sieci

na noœnikach trwa³ych
zlecania telefon, faks w sieci, po³¹czone

z p³atnoœci¹
wyboru produktu z listy dostêpnych wg specyfikacji

produktów klienta
dostarczania poza sieci¹, w sieci
produktu na noœnikach trwa³ych
pakowania/ poza sieci¹, w sieci,
formatowania w ustalonych formatach w ¿¹danym formacie
p³atnoœci poza sieci¹ w sieci, po³¹czone

ze zlecaniem

do danych na uwagê zas³uguje prezentacja obiektów objaœniona na
powy¿szym rysunku. Jak ju¿ wspomniano, stosowanie ró¿nych
formatów danych nie sprawia na ogó³ wiêkszych trudnoœci. Nato-
miast istotnym problemem jest brak ogólnie akceptowanych uzgod-
nieñ semantycznych, tj. dotycz¹cych znaczenia danych oraz ich
interpretacji jako elementów opisu œwiata realnego.
Przedstawiony poni¿ej rysunek ilustruje proces obejmuj¹cy od-
nalezienie, ocenê i uzyskanie dostêpu do zasobów geoinforma-
cyjnych. Odnalezienie i ocena przebiega w sposób iteracyjny,
uzyskanie dostêpu dotyczy bezpoœrednio oferowanych produk-
tów lub te¿ polega na korzystaniu z oferowanych us³ug, w wy-
niku których powstaj¹ zamówione produkty. W obydwu wy-
padkach produkty maj¹ charakter geoinformacyjny  i s¹ dostar-
czane w postaci surowych lub przetworzonych danych geoprze-
strzennych.
Z dostêpem do danych wi¹¿e siê wiele us³ug, a w szczególnoœci:
■ us³ugi katalogowe opisane w rozdziale 4,
■ serwis map w sieci WWW opisany w rozdziale 5,
■ us³ugi geoprzetwarzania (geoprocessing) specyfikowane przez
OGC,
■ us³ugi handlu elektronicznego (e-commerce),
■ us³ugi potwierdzenia autentycznoœci, podpisu elektronicznego,
p³atnoœci i poufnoœci,
■ us³ugi kompresji danych.

Us³ugi zwi¹zane z dostêpem do danych przechodz¹ ewolucjê od
starych, przemijaj¹cych form do nowych, wprowadzanych w ra-
mach infrastruktur danych przestrzennych (patrz tablica powy¿ej).

6.4 Zalecenia
Zalecenia dotycz¹ce tego rozdzia³u podane s¹ w treœci punktu 6.2.

1 W kompendium rozdzia³ ten uwzglêdnia postêp osi¹gniêty przez Open GIS Consortium
w ci¹gu ostatnich dwóch lat, tj. po opracowaniu The SDI Cookbook. Dotyczy to zw³aszcza
specyfikacji implementacyjnej serwisu map w sieci WWW (Web Map Service Implemen-
tation Specification), która dostêpna jest obecnie w nowej wersji WMS 1.1.1.
2 Jednowyrazowym polskim odpowiednikiem angielskiego mapping jest termin mapo-
wanie, który (aczkolwiek krytykowany), znalaz³ ju¿ szerokie zastosowanie, m.in. w in-
formatyce i biologii, g³ównie w znaczeniu sporz¹dzania mapy (odwzorowywania). W kar-
tografii termin ten, wprowadzony ju¿ w roku 1977 przez prof. L. Ratajskiego, nie zosta³
jeszcze upowszechniony.
3 Ze strony polskiej w sk³ad Open GIS Consortium wchodzi Uniwersytet Warszawski
(cz³onek stowarzyszony od 1997 r.). Zwi¹zan¹ z tym dzia³alnoœæ naukow¹ i popularyza-
cyjn¹ prowadzi dr Janusz Michalak (patrz 5.5).
4 Platform¹ (platform) nazywa siê konkretny typ sprzêtu wraz z zainstalowanym syste-
mem operacyjnym.
5 Znane s¹ ró¿ne definicje interfejsów. W rozumieniu ogólnym interfejs stanowi¹ œrodki
s³u¿¹ce do komunikacji miêdzy systemami, miêdzy modu³ami systemu lub miêdzy
systemem i jego u¿ytkownikiem. OGC okreœla interfejs jako nazwany zbiór operacji,

który charakteryzuje zachowanie siê jednostki (entity), np. systemu.
6 W architekturze komputerów lub oprogramowania klient-serwer (cli-
ent-server) zadaniem serwera jest realizacja us³ug, a rol¹ klienta jest ich
zlecanie.
7 W styczniu 2003 roku liczba produktów zgodnych ze specyfikacj¹
WMS i zarejestrowanych przez firmy w OGC wynosi³a 95.
8 Obraz otrzymano z Pañstwowej Administracji Oceanograficznej i At-
mosferycznej Stanów Zjednoczonych (US National Oceanographic
and Atmospheric Administration).
9 Specyfikacja ta jest zgodna z projektem normy ISO 19128, który
poddany jest obecnie procesowi zatwierdzania.
10 Jest spraw¹ wa¿n¹, aby zalecenia te znalaz³y swój oddŸwiêk w Pol-
sce. W pierwszym etapie rozwoju polskich serwisów map mo¿e byæ
z powodzeniem stosowane darmowe oprogramowanie, np. okreœlone
przez WMS Cookbook oraz dostêpne na stronach wymienionych w 5.5.
11 Na tej stronie udostêpniona zosta³a niedawno przegl¹darka (viewer)
stanowi¹ca graficzny interfejs u¿ytkownika (graphical user interface)
demonstruj¹cy mo¿liwoœci i zalety serwisu map opracowanego zgod-
nie ze specyfikacj¹ OGC.

Ewolucja us³ug zwi¹zanych z dostêpem do danych


