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Streszczenie
W artykule przedstawiono ogóln¹ koncepcjê Centrum Informacji o Terenie, które w oparciu o Centraln¹ Bazê Geodanych wspomaga pracê podstawowej jednostki samorz¹du terytorialnego. Przedstawiono równie¿ programowe rodowisko GEOBA, które mo¿e byæ wykorzystane do zarz¹dzania
tak¹ baz¹ jak równie¿ do udostêpniania zawartych w niej danych ró¿nym u¿ytkownikom. Programowe rodowisko GEOBA, które zosta³o opracowane w Polsce, s³u¿y do wytwarzania obiektowych systemów informacji o terenie, umo¿liwiaj¹cych ewidencjonowanie i zarz¹dzanie infrastruktur¹ terenow¹. System informacji o terenie zbudowany w programowym rodowisku GEOBA
posiada architekturê sterowan¹ modelem a zatem mo¿e byæ ³atwo i szybko rozbudowywany zarówno o nowe klasy obiektów jak i dodatkowe funkcje.
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Wprowadzenie
Usprawnienie funkcjonowania podstawowej jednostki samorz¹du terytorialnego (PJST),
(pod pojêciem której rozumieæ bêdziemy: miasto, gminê oraz powiat), powinno byæ ukierunkowane na zaspokajanie szeroko rozumianych potrzeb informacyjnych jej mieszkañców oraz
poprawê jakoci ich obs³ugi w urzêdach PJST, s³u¿bach odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo
i przedsiêbiorstwach wiadcz¹cych us³ugi na rzecz mieszkañców. Oczekuje siê, ¿e rolê tak¹
bêd¹ spe³niaæ aktualnie wdra¿ane systemy informacji przestrzennej (SIP). Zapewniaj¹ one
zarówno bezporedni kontakt mieszkañców z urzêdem oraz s³u¿bami i przedsiêbiorstwami
zapewniaj¹cymi funkcjonowanie PSJT, jak i funkcjonowanie spo³ecznoci lokalnej. Spo³ecznie po¿¹danymi efektami stosowania SIP oraz informatyzacji gospodarki przestrzennej jako
obszaru dzia³alnoci administracji publicznej, mog¹ byæ, miêdzy innymi:
m obiektywizacja decyzji administracyjnych dotycz¹cych warunków i sposobów zagospodarowania terenu;
m zwiêkszona wiarygodnoæ informacji oraz opieranych na nich diagnoz, prognoz i decyzji;
m oszczêdnoæ czasu i u³atwienie mieszkañcom oraz osobom prawnym pozyskiwania informacji i za³atwiania szeregu spraw dziêki wykorzystaniu mo¿liwoci korespondencji
teleinformatycznej;
m usprawnienie dzia³añ profilaktycznych i ratunkowych w warunkach klêsk ¿ywio³owych i
innych zdarzeñ nadzwyczajnych [19];
m wydatne wsparcie rozwoju lokalnego  dziêki wspomaganiu zarz¹dzania nieruchomociami,
rynku nieruchomoci, inwestycji, turystyki i innych oraz promocji i konkurencyjnoci PJST.
Wzrastaj¹ wymagania obywateli-podatników wobec urzêdów gminnych czy miejskich, starostw
powiatów i zespolonych z nimi s³u¿b: policji, stra¿y po¿arnej, pogotowia ratunkowego itp. oraz
bran¿ odpowiedzialnych za zasilanie skupisk ludzkich w media komunalne (gaz, energiê elektryczn¹, wodê itd.). £¹cznie powoduje to wzrost iloci informacji przestrzennej dotycz¹cej administrowanego terenu, niezbêdnej do podejmowania decyzji w procesie zarz¹dzania.
Dane opisuj¹ce zjawiska bezporednio lub porednio zwi¹zane z lokalizacj¹ wzglêdem powierzchni Ziemi  geodane, s¹ gromadzone w formie numerycznej ju¿ od kilkudziesiêciu latprzede wszystkim o aglomeracjach miejskich. Wyposa¿anie ró¿nych instytucji samorz¹du terytorialnego i administracji terenowej, s³u¿b i gestorów sieci bran¿owych w systemy komputerowe w
ci¹gu ostatnich lat doprowadzi³o do lawinowego przyrostu iloci danych gromadzonych i przetwarzanych przez wymienione komórki.
Informacje oparte o zgromadzone dane, na ogó³ niekompletne i wci¹¿ wymagaj¹ce aktualizacji, by³y i s¹ utrzymywane w nastêpuj¹cych postaciach:
m graficznej  jako plany lub mapy;
m numerycznej  jako pliki w komputerach;
m w formie zapisów alfanumerycznych na nonikach papierowych, najczêciej rozproszonych
w kartotekach.
Rzadko tak¿e istniej¹ spójne powi¹zania pomiêdzy wy¿ej wymienionymi postaciami informacji.
Stale istniej¹ problemy z efektywnym przetwarzaniem posiadanych danych w informacje i
wykorzystywaniem tych informacji w celu rozwi¹zywania z³o¿onych problemów zarz¹dzania
podleg³ymi jednostkami administracyjnymi. Planowanie rozwoju oraz podejmowanie na bie¿¹co w³aciwych decyzji zale¿y w du¿ym stopniu od kompletnoci, aktualnoci i ³atwoci dostêpu
do informacji.
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Centralna Baza Geodanych
Z analizy potrzeb informacyjnych w zakresie zarz¹dzania PJST oraz funkcjonowania w
niej s³u¿b i bran¿ wynika, ¿e:
m znaczna czêæ informacji o terenie wykorzystywanej przez nie jest wspólna;
m do zarz¹dzania dan¹ bran¿¹ czy s³u¿b¹ niezbêdna lub co najmniej przydatna jest informacja o zasobach innych bran¿ czy te¿ s³u¿b;
m niezmiernie istotne jest zapewnienie uzgodnionej aktualnoci informacji o terenie,
uwzglêdnianej przy podejmowaniu decyzji przez urz¹d PJST oraz jej s³u¿by i bran¿e.
Jednym ze sposobów umo¿liwienia dostêpu zainteresowanym do geodanych pochodz¹cych
z ró¿nych róde³ jest budowa Centralnej Bazy Geodanych (CBG). Jednostkê odpowiedzialn¹
za utworzenie i utrzymanie tej bazy nazwiemy Centrum Informacji o Terenie (CIT). Idea
utworzenia takiego centrum w ramach jednostki administracyjnej  na przyk³ad powiatu ( gminy,
miasta) wynik³a z potrzeby dysponowania przez w³adze i jednostki organizacyjne starostwa powiatowego (urzêdu gminnego, miejskiego ) aktualn¹ i spójn¹ informacj¹ dotycz¹c¹ stanu zasobów przestrzennych i sieciowych, znajduj¹cych siê w granicach administracyjnych powiatu.
Ponadto samorz¹dy, na mocy art. 6a ustawy z 17.05.1989r.  Prawo geodezyjne i kartograficzne (z póniejszymi zmianami), s¹ odpowiedzialne za stan zasobu mapowego na swoim terenie.
Zasób mapowy jest im powierzony do prowadzenia, nie bêd¹c jednoczenie ich w³asnoci¹.
Przechowywanie i udostêpnianie aktualnej informacji w postaci elektronicznej pozwoli na wieloaspektowe analizy przestrzenne, co w efekcie przyczyni siê do poprawy jakoci procesu decyzyjnego w jednostkach organizacyjnych PJST.
Filozofia CIT bazuje na tzw. wtórnej bazie danych, przechowuj¹cej repliki geodanych
pochodz¹cych z wielu zewnêtrznych róde³ podlegaj¹cych integracji. Takie dane mog¹ byæ
udostêpniane zainteresowanym grupom u¿ytkowników koñcowych, za pomoc¹ dedykowanych systemów lub w sieci Internet (rys.1) [2, 3].

serwer
baza
danych

serwer

Stra¿
Po¿arna
baza
danych

Policja
baza
danych

baza
danych

gestor
sieci baza

danych

ODGiK

Centralna
baza
geodanych

...........
gestor
sieci baza

danych
U¿ytkownicy
zewnêtrzni

baza
danych

baza
danyc
h

baza
danyc
h

CIT
MP

inne

Rys. 1. Przyk³adowy obieg informacji w PJST z wykorzystaniem CBG miejscowionej w CIT
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CBG powiatu, gminy, czy miasta mo¿e udostêpniaæ informacje o terenie nie tylko instytucjom administracji pañstwowej czy jednostkom samorz¹du, ale tak¿e funkcjonuj¹cym na ich
terenie s³u¿bom, bran¿om oraz potencjalnym inwestorom, instytucjonalnym czy zainteresowanym osobom fizycznym.
G³ównym zadaniem CIT jest zbieranie i udostêpnianie informacji przestrzenno-opisowych o
rzebie i infrastrukturze terenu (np. informacji: o sieci uzbrojenia terenu, o infrastrukturze drogowej, o zak³óceniach w funkcjonowaniu PJST, katastralnej, o planach zagospodarowania przestrzennego itd.). Udostêpniane informacje s¹ oparte o dane na bie¿¹co i automatycznie aktualizowane
przez orodki, w których one powstaj¹, s¹ przetwarzane i utrzymywane (np. gestorzy sieci infrastruktury technicznej miasta w odpowiednich dla siebie zakresach). Uzgodniona aktualnoæ geodanych przechowywanych w CIT jest jedn¹ z ich najistotniejszych, po¿¹danych cech  szczególnie w przypadku u¿ytkowników koñcowych takich jak: sztaby kryzysowe, policja, stra¿ po¿arna,
s³u¿by techniczne gospodarki komunalnej itp. Potrzeba zapewnienia tej¿e aktualnoci powoduje
koniecznoæ okresowej (czêstszej lub rzadszej  w zale¿noci od: dynamiki zmian, potencjalnych
mo¿liwoci odnonie do czêstoci aktualizacji róde³ oraz od wymaganego poziomu aktualnoci
geodanych w CIT) aktualizacji w CIT ca³oci lub czêci (przyrostowo) geodanych na podstawie
danych ze róde³. Generalnie nie przewiduje siê mo¿liwoci aktualizacji zasobów róde³ zewnêtrznych na podstawie zasobów CIT. Zak³ada siê bowiem, ¿e CBG jest replik¹, a zasób operacyjny
znajduje siê w bazach danych róde³ zewnêtrznych (którymi s¹ miêdzy innymi gestorzy infrastruktury). Nale¿y przyj¹æ jako za³o¿enie, ¿e geodane zgromadzone w centrum maj¹ charakter danych
tylko do odczytu, o aktualnoci zgodnej z wymagan¹ dla danej dziedziny danych.
ród³ami informacji dla CBG powinni byæ jej u¿ytkownicy oraz wszyscy ci, którzy dokonuj¹
jakichkolwiek zmian w rzebie i infrastrukturze naziemnej i podziemnej terenu, za odpowiedzialnym za prowadzenie CBG powinien byæ np. powiatowy Orodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej (ODGiK).

Technologia wytwarzania systemów komputerowego
wspomagania zarz¹dzania
podstawow¹ jednostk¹ samorz¹du terytorialnego
Uwagi wstêpne
Rozwój cywilizacyjny spo³eczeñstwa implikuje koniecznoæ doskonalenia metod i sposobów wymiany informacji miêdzy mieszkañcami i urzêdem oraz zespolonymi s³u¿bami i bran¿ami PJST, a tak¿e za³atwiania przez nich spraw w urzêdzie i s³u¿bach.
Dynamiczny rozwój technik teleinformatycznych (a zw³aszcza Internetu) oraz rodków programistycznych i technologii tworzenia systemów informatycznych [11] wspomagaj¹cych funkcjonowanie PJST, których charakterystyczn¹ cech¹ jest to, ¿e bazowa ich informacja dowi¹zana
jest do mapy numerycznej terenu oraz, ¿e w wiêkszoci zadañ wspomagania maj¹ zastosowanie
metody przetwarzania informacji przestrzennej.
W ostatnich latach obserwuje siê szczególn¹ intensyfikacjê prac zwi¹zanych z tworzeniem
nowych rodowisk programistycznych do wytwarzania aplikacji programowych (oprogramowania
u¿ytkowego) systemów informatycznych klasy SIP. Równie¿ w Polsce z powodzeniem prowadzone s¹ prace w tym obszarze tematycznym. Przyk³adem tego s¹ prowadzone prace nad :
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m Pakietem Grafiki Operacyjnej (PGO )  rodowiska programistycznego zorientowane-

go na zagadnienia dowodzenia;

m Programowe rodowisko GEOBA [9, 10]  zorientowanym na wytwarzanie aplikacji

SIP w technologii MDA (Model Driven Architecture) [17].
Prace nad rodowiskiem GEOBA prowadzone s¹ wspó³bie¿nie z opracowywaniem i wdra¿aniem systemów komputerowego wspomagania zarz¹dzania zespolonymi s³u¿bami [8] oraz
bran¿ami sieciowymi [4, 5, 6, 7]. Prace te s¹ prowadzone przez wspó³pracuj¹ce jednostki
badawcze, projektowe i wdro¿eniowe:
m Wojskow¹ Akademiê Techniczn¹;
m Przedsiêbiorstwo Badawczo-Projektowo-Wdro¿eniowe CYBER Sp. z. o.o.  Warszawa;
m Przedsiêbiorstwo Projektowo-Wdro¿eniowe INFOKART S.A.  Warszawa;
m Przedsiêbiorstwo Projektowo-Wdro¿eniowe PROTECHNIKA-SYSTEMY S.A.  Warszawa.
W wyniku tej wspó³pracy i realizacji, prezentowanej tu koncepcji, s¹ systemy komputerowego
wspomagania zarz¹dzania s³u¿bami i bran¿ami, wspó³pracuj¹ce poprzez Centraln¹ Bazê Geodanych, oparte o wspóln¹ technologiê zarz¹dzania informacja przestrzenn¹.

Programowe rodowisko GEOBA
Programowe rodowisko GEOBA stanowi bazê do tworzenia specjalizowanych systemów
przeznaczonych dla u¿ytkowników z ró¿nych dziedzin gospodarki i administracji jak równie¿
ró¿nych typów systemów dowodzenia (dla wojska, policji, stra¿y po¿arnej itp.). System wytworzony na bazie GEOBY, jest obiektowym, wielodostêpnym systemem GIS typu klient-serwer
dzia³aj¹cym w rodowisku systemu operacyjnego Windows, przy czym serwerem systemu mo¿e
zarz¹dzaæ dowolny system operacyjny umo¿liwiaj¹cy instalacjê RDBMS Oracle. W bazie danych przechowywane s¹ zintegrowane dane obiektowe, czyli wszelkie dane opisuj¹ce obiekty
bêd¹ce przedmiotem dzia³ania systemu, zarówno opisowe jak i przestrzenne. Na bazie danych
zdefiniowany jest specjalny klucz przestrzenny, umo¿liwiaj¹cy optymalizacjê dostêpu do tego
rodzaju danych. Obiekty s¹ powi¹zane miêdzy sob¹ za pomoc¹ relacji, przez co w konsekwencji, w prosty sposób powstaj¹ obiekty z³o¿one, odzwierciedlaj¹ce wzajemne powi¹zania obiektów wiata rzeczywistego, np. obiektów wchodz¹cych w sk³ad jednostki wojskowej czy sieci
drogowej. Z obiektami mog¹ byæ wi¹zane ró¿nego typu pliki wytwarzane przez inne aplikacje
dzia³aj¹ce w rodowisku systemu operacyjnego Windows, takie, jak np.: MS Word, czy MS
Excel. W sk³ad zasobów serwera wchodz¹ równie¿ ró¿nego typu pliki z cyfrowymi mapami
podk³adowymi: wektorowymi i rastrowymi. rodowisko zapewnia spójnoæ zasobów serwera,
udostêpniaj¹c je jednoczenie wszystkim stanowiskom roboczym.
rodowisko Programowe GEOBA sk³ada siê z trzech zasadniczych czêci (rys.2) [9, 10, 11]:
m Edytora Modelu Systemu (EMS);
m J¹dra Systemu (JS);
m Warstwy Operacyjnej (WO).
W rezultacie dzia³ania Edytora Modelu Systemu (EMS) powstaje cyfrowa konkretyzacja metadanych, tzw. Model Systemu (MS), przewidziany dla okrelonej, dedykowanej wersji GEOBY.
Dodatkowym efektem dzia³ania EMS jest skrypt tworz¹cy schemat relacyjnej bazy danych, a wiêc
skrypt obejmuj¹cy miêdzy innymi definicje tabel, kluczy i indeksów. Ze wzglêdu na to, ¿e dzia³anie
wszystkich modu³ów programowych systemu oparte jest na definicjach zawartych w MS, to w zasadzie mo¿e byæ on traktowany jako integralna czêæ oprogramowania dedykowanej wersji GEOBY.
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Rys. 2. rodowisko Programowe GEOBA

W sk³ad oprogramowania J¹dra Systemu (JS) wchodz¹ modu³y wykonywalne systemu
Windows (DLL, OCX, COM), które w istocie s¹ bibliotekami zawieraj¹cymi niskopoziomowe funkcje us³ugowe dla wszystkich innych modu³ów systemu, w tym równie¿ i dla modu³ów
JS. Ca³oæ oprogramowania JS jest realizowana przy zachowaniu trzech nastêpuj¹cych zasad:
m wszystkie modu³y systemu uzyskuj¹ wszystkie definicje z jednego, specjalnie przeznaczonego dla tego celu modu³u j¹dra, którym jest biblioteka Serwer MS, a wiêc wy³¹cznie ten modu³ ma bezporedni dostêp do MS;
m ka¿dy ogólny typ danych przetwarzanych w systemie posiada przeznaczony dla siebie
modu³ JS. I tak: pliki t³a i pliki dokumentów obs³uguje biblioteka Serwer Plików,
Bazê Zintegrowanych Danych (Oracle) obs³uguje Serwer Zintegrowanych Danych
(Serwer ZD) i Bazê Lokalnych Danych (Access) obs³uguje biblioteka Serwer Lokalnych Danych (Serwer LD);
m wszelkie operacje edycyjne mo¿na zrealizowaæ jedynie za porednictwem wykonanego
w technologii COM modu³u Serwer Obiektów.
Warstwa Operacyjna (WO) rodowiska GEOBA implementuje wiêkszoæ najwa¿niejszych funkcji zaawansowanego systemu informatycznego wraz z odpowiednim dla ich realizacji graficznym interfejsem u¿ytkownika.
Warstwa Specjalizowana (WS) obejmuje wszystkie modu³y programowe, które dodatkowo rozszerzaj¹ mo¿liwoci funkcjonalne WO w celu zabezpieczenia specyficznych oczekiwañ docelowego u¿ytkownika dedykowanej wersji GEOBY. Zwykle s¹ to modu³y implementuj¹ce specjalizowan¹ (dostosowan¹ do potrzeb u¿ytkownika) edycjê obiektów, czy generuj¹ce zestawienia danych w niestandardowych formatach. Integracja oprogramowania specjalizowanego z oprogramowaniem szkieletu systemu dostarczanego przez rodowisko GEOBA
realizowana jest poprzez odpowiedni¹ modyfikacjê MS polegaj¹c¹ na wyspecyfikowaniu, które
funkcje, z których modu³ów, w jaki sposób i kiedy powinny byæ uaktywniane. Wiêkszoæ
funkcji dostarczanych przez WS mo¿emy podzieliæ na trzy dalej opisane grupy.

Dedykowana wersja GEOBY
Utworzenie MS w rodowisku GEOBA w istocie oznacza jednoczenie utworzenie pe³nowartociowego, wielodostêpnego systemu informatycznego, eksploatacja którego mo¿e byæ
bezzw³ocznie rozpoczêta (tzw. dedykowana wersja GEOBY). WO takiego systemu ma równie¿ istotne znaczenie podczas fazy jego projektowania, bowiem jeszcze przed jej zakoñczeniem (ca³kowicie zdefiniowaniem MS) mo¿liwe jest testowanie dzia³ania systemu na przyro-
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stowo generowanym MS. Dzia³anie wszystkich modu³ów wchodz¹cych w sk³ad WO jest, tak
jak i w przypadku modu³ów JS, ca³kowicie uzale¿nione od definicji MS. W zale¿noci od
przeznaczenia, system docelowy mo¿e zawieraæ ró¿ne zestawy modu³ów WO.
W dedykowanej dla okrelonego u¿ytkownika wersji GEOBY, istnieje dodatkowa warstwa
oprogramowania zwan¹ Dedykowan¹ Warstw¹ Specjalizowan¹ (DWS). W sk³ad niej wchodz¹ modu³y programowe, zabezpieczaj¹ce realizacje tych wszystkich funkcji systemu, które
nie s¹ udostêpniane przez samo rodowisko.
Systemy zbudowane w oparciu o rodowisko GEOBA dzia³aj¹ na zintegrowanych danych obiektowych, co oznacza, ¿e wszystkie dane zwi¹zane z obiektem, stanowi¹cym podstawow¹ jednostkê
takich zintegrowanych danych, zarówno opisowe jak i przestrzenne, s¹ przechowywane ³¹cznie w
relacyjnej bazie danych. Zyskuje siê dziêki temu:
m mo¿liwoæ wykorzystywania bardzo dobrze rozwiniêtych bazodanowych mechanizmów
ochrony, tworzenia kopii i odtwarzania danych, eliminuj¹c tym samym koniecznoæ oprogramowywania tych mechanizmów we w³asnym zakresie;
m jednoczesny dostêp do czêci opisowej i przestrzennej obiektów, optymalizuj¹cy tym samym realizacjê wszelkich operacji wymagaj¹cych podczas swojego dzia³ania obydwu tych
typów danych.
Cech¹ charakterystyczn¹ systemów zbudowanych w oparciu o rodowisko GEOBA jest
mo¿liwoæ korzystania przez u¿ytkownika z wbudowanego w system narzêdzia CASE (EMS)
[16], którego ograniczona funkcjonalnie wersja pozwala dokonywaæ modyfikacji definicji MS
nawet podczas eksploatacji systemu. Nie mo¿na usuwaæ ani modyfikowaæ definicji systemowych, jednak mo¿liwe jest tworzenie i ewentualne modyfikowanie w³asnych definicji u¿ytkownika, na przyk³ad nowych klas obiektów czy relacji miêdzyobiektowych.

Wspólna platforma systemów informatycznych
podstawowej jednostki samorz¹du terytorialnego
Niezale¿nie od sprawdzonych ju¿ mo¿liwoci wymiany danych pomiêdzy systemami komputerowego wspomagania zarz¹dzania zespolonymi s³u¿bami oraz bran¿ami sieciowymi, która to wymiana mo¿e siê odbywaæ zgodnie z przyjêtymi standardami (np. SWING), systemy
mog¹ wspó³dzia³aæ na bazie wspólnej dla nich platformy systemowej, bazodanowej i projektowo-implementacyjnej (s³u¿¹cej jednoczenie do obs³ugi geodanych i map numerycznych).
Systemy zbudowane s¹ w architekturze klient-serwer.
m System operacyjny:
 Serwer (dowolny, dla którego istnieje wersja instalacyjna bazy danych min. Oracle 8.x).
 Stacje klienckie: Windows NT 4.0, Windows 2000.
m System zarz¹dzania relacyjn¹ baz¹ danych: minimum Oracle 8.x.
m System mapy numerycznej: autorski system Geoba.
m Oprogramowanie aplikacyjne: dedykowane wersje systemu Geoba.
W publikacjach [1, 3, 5, 18, 19] przedstawione zosta³y wybrane w³aciwoci systemów
komputerowego wspomagania funkcjonowania PJST korzystaj¹cych z CBG (rys. 3.):
m System Komputerowego Wspomagania (SKW) Pracy Komendy Powiatowej (Miejskiej)
Policji [19];
m SKW Pracy Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej [19];
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Rys. 3. Systemy dla s³u¿b i bran¿ PJST oparte na wspólnej bazie geodanych
m
m
m
m
m

SKW Zarz¹dzania Terenowymi Jednostkami Dystrybucji Gazu [3];
SKW Zarz¹dzania Eksploatacj¹ Sieci Wod-Kan [7, 15];
SKW Zarz¹dzania Eksploatacj¹ Sieci Ciep³owniczych [1, 6] ;
SKW Pracy Przedsiêbiorstwa Oczyszczania Miasta [4, 18];
SKW Pracy Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ODGiK [5].

Podsumowanie
Przedstawione rozwi¹zanie wykorzystuj¹ce CBG ma nastêpuj¹ce cechy:
m mo¿liwoæ agregacji geodanych z wielu róde³, np.:
m wydzia³ów urzêdu PJST,
m geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
m ksi¹g wieczystych,
m podatków lokalnych;
m mo¿liwoæ wyselekcjonowania niespójnych informacji;
m mo¿liwoæ zapewnienia wymaganego stopnia aktualnoci informacji;
m mo¿liwoæ udostêpnienia (tak¿e odp³atnego) informacji wybranym u¿ytkownikom;
m mo¿liwoæ zarz¹dzania prawami dostêpu u¿ytkowników zdalnych do okrelonych informacji.

Komputerowe wspomaganie zarzadz¹nia zespolonymi s³u¿bami i bran¿ami PJST
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Rozwi¹zania informatyczne przedstawione w niniejszym opracowaniu, skierowane s¹ do
administracji i samorz¹dów lokalnych. Nosz¹ one wspóln¹ nazwê Inteligentna PJST.
Dziêki zgrupowaniu poszczególnych rozwi¹zañ (systemów dla bran¿, s³u¿b) w jedn¹ docelow¹ koncepcjê, realne jest wielokrotne wykorzystanie poszczególnych modu³ów programowych, co w naturalny sposób umo¿liwia wspó³dzia³anie systemów sk³adowych. Ponadto
dziêki takiemu rozwi¹zaniu mo¿liwe jest zmniejszenie kosztów inwestycji i unikniêcie wydatków na rozwi¹zania tymczasowe.
Kompleksowe, d³ugofalowe podejcie do stosowania rozwi¹zañ teleinformatycznych w PJST
pozwoli bezporednio odczuæ mieszkañcom korzyci z inwestycji informatycznych prowadzonych
przez samorz¹dy.
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Summary

This paper describes a general concept of a Land Information Centre based on the Central
Geodata Base supporting many tasks of a Local Government Basic Unit. The paper also presents
the Program Environment GEOBA developed in Poland, which can be used for managing of such
specific databases as well as for making geodata available to many various end users. Program
Environment GEOBA was developed in Poland and supports production of object-oriented Geographic Information Systems for mapping and managing of varied land infrastructure. The Geographic Information System developed in the Program Environment GEOBA is based on Model
Driven Architecture, so it can be easily and quickly extended with additional classes and functions.
dr hab. in¿. Edward Ko³odziñski, prof. WAT
Zespó³ Badawczo-Projektowy
Specjalizowanych Systemów Informatycznych WAT
ul. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
tel. (022) 68 39 503, fax (022) 66 69 042
e-mail: lis@ias.wat.waw.pl

