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Wstêp
Jednym z cenniejszych rodzajów informacji jest obecnie informacja przestrzenna, a jej
dostarczanie sta³o siê szybko rozwijaj¹c¹ siê bran¿¹ us³ug geoinformacyjnych. W g¹szczu
informacji oraz wielu typów danych przestrzennych zarówno tradycyjnych (papierowych),
jak i numerycznych (plików rastrowych, wektorowych) wyszukanie danych spe³niaj¹cych
okrelone kryteria sta³o siê bardzo trudne. Rozpoczêto wiêc tworzenie metadanych czyli
skatalogowanych danych o danych, wykonane wed³ug ró¿nych standardów. Globalizacja
oraz wzajemna wspó³zale¿noæ spo³eczeñstw spowodowa³a intensywny rozwój integracji i
standaryzacji  w tym duchu powsta³y normy serii ISO 19100 w zakresie informacji geograficznej, a wród nich norma ISO 19115 dotycz¹ca metadanych.
W artykule przedstawiono znaczenie metadanych powstaj¹cych w centralnym, wojewódzkich i powiatowych orodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (CODGiK,
WODGiK, PODGiK).

Metadane a u¿ytkownik
Do tej pory klientami orodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, czy te¿ innych instytucji, które posiadaj¹ dane przestrzenne, s¹ w przewa¿aj¹cej czêci u¿ytkownicy
bran¿owi. Mówi¹c o u¿ytkownikach bran¿owych mam na myli u¿ytkowników, którzy na
co dzieñ w swojej pracy korzystaj¹ z ró¿nego rodzaju map, np. geodetów, kartografów,
projektantów i urbanistów. U¿ytkownicy ci wiedz¹ dok³adnie jakich danych czy materia³ów
geoprzestrzennych potrzebuj¹ i, co wiêcej, wiedz¹, gdzie te dane znaleæ. Przegl¹daj¹c
stronê internetow¹ danego orodka, mog¹ uzyskaæ wiele innych informacji, przede wszystkim
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o tym, jakie dane s¹ dostêpne w zasobie. Jednak szereg bardziej szczegó³owych cech charakteryzuj¹cych dane mog¹ uzyskaæ dopiero po skontaktowaniu siê z pracownikami okrelonego
orodka.
Obecnie obserwujemy rosn¹ce zainteresowanie wielu osób dotycz¹ce ró¿nego rodzaju
materia³ów geoinformacyjnych istniej¹cych w sieci internet, które mog¹ byæ wykorzystane
w celach komercyjnych, dydaktycznych, naukowych, urzêdowych czy innych.
Osoby te  potencjalni u¿ytkownicy danych przestrzennych, czêsto nie posiadaj¹ elementarnej wiedzy z zakresu GIS, geodezji, kartografii, czy nawet geografii, lecz orientuj¹ siê
mniej wiêcej, jakich danych potrzebuj¹ do przeprowadzenia okrelonej analizy lub prezentacji. Nie wiedz¹ jednak, czy takie dane s¹ w ogóle dostêpne i w jaki sposób poszukiwane dane
mo¿na zamówiæ i otrzymaæ. Jeli jest wiêcej zbiorów danych dotycz¹cych okrelonego
obszaru, mog¹ siê zastanawiaæ, który z tych zbiorów bêdzie najlepszy. Mo¿e ich równie¿
zainteresowaæ, jaki jest rodzaj danych, ich aktualnoæ, dok³adnoæ itp. Odpowiedzi na te i
wiele innych pytañ zawieraj¹ metadane, czyli dokumentacja danych, która powoduje, ¿e
dane s¹ zrozumia³e i mo¿liwe do zastosowania wszêdzie tam, gdzie jest to konieczne.
Metadane bêd¹ potrzebne, zarówno dla osób usi³uj¹cych po raz pierwszy skorzystaæ z
danych przestrzennych, jak równie¿ w niektórych zakresach dla u¿ytkowników bran¿owych. Istniej¹ trzy poziomy stosowania metadanych, interesuj¹ce dla przeciêtnych u¿ytkowników.
Dziêki metadanym wyszukania u¿ytkownik wybiera zbiory, które mog¹ byæ przedmiotem jego zainteresowania i odpowiadaj¹ jego wymaganiom. Dziêki nim, u¿ytkownik dowiaduje siê o nazwie, przeznaczeniu, obszarze, do którego siê odnosz¹ dane. Pozwalaj¹ te¿
dowiedzieæ siê, jakie zasoby danych posiadaj¹ poszczególne organizacje.
Dziêki metadanym rozpoznania u¿ytkownik mo¿e stwierdziæ, czy dany zbiór danych
zawiera wystarczaj¹c¹ iloæ informacji do konkretnego celu. Pozwalaj¹ oceniæ w³aciwoci
danych, tak aby mo¿na je zastosowaæ w sposób prawid³owy. Umo¿liwiaj¹ nawi¹zanie kontaktu z dysponentem danych.
Dziêki metadanym stosowania u¿ytkownik dowiaduje siê, w jaki sposób mo¿na odczytaæ (dokonaæ konwersji) i jak wykorzystaæ okrelony zbiór danych w konkretnej aplikacji.
Zawieraj¹ te¿ m.in. informacje o zastosowanym odwzorowaniu kartograficznym.
Trzy poziomy stosowania metadanych pozwalaj¹ u¿ytkownikowi na podjêcie w 3 krokach decyzji umo¿liwiaj¹cej stwierdzenie, czy s¹ w ogóle dane przestrzenne dotycz¹ce interesuj¹cego go obszaru i czy dane te spe³niaj¹ okrelone przez niego kryteria. Obecnie to
u¿ytkownik bran¿owy zazwyczaj posiada wiêkszoæ informacji zawartych na poszczególnych poziomach stosowania metadanych i to on jest najczêstszym u¿ytkownikiem danych
przestrzennych gromadzonych w ODGiK. Sytuacja ta powinna siê zmieniæ wraz z opublikowaniem w sieci internet metadanych o zasobach danych gromadzonych w ODGiK.

Metadane w orodkach wojewódzkich
i powiatowych (miejskich)
Do tej pory metadane dla map tradycyjnych by³y zbierane w formie metryk stanowi¹cych
podstawowe dokumenty obrazuj¹ce przebieg opracowania map. W metryce podaje siê wiele
szczegó³owych informacji dotycz¹cych danego arkusza mapy zasadniczej (wg wytycznych

Baza metadanych na poziomie powiatu i województwa

103

K-1.1) lub arkusza mapy topograficznej (wg wytycznych K2.4, K2.5 lub K2.6), dotycz¹cych m.in:
m tytu³u, god³a, skali,
m okrelenia uk³adu wspó³rzêdnych i wspó³rzêdnych naro¿y arkusza,
m opisu metod opracowania i otrzymanych dok³adnoci,
m daty opracowania lub aktualnoci mapy,
m wykonawców mapy odpowiedzialnych za jej opracowanie.
Czêæ z powy¿szych informacji podanych w metryce zawarta jest tak¿e w opisie pozaramkowym mapy.
U¿ytecznoæ takich metryk wydrukowanych w formie kilkunastostronicowych ksi¹¿eczek koñczy³a siê w momencie odbioru pracy polegaj¹cej na za³o¿eniu nowego arkusza
mapy zasadniczej lub topograficznej. Metryki wêdrowa³y na pó³ki i do dzisiaj s¹ przechowywane zapewne w ka¿dym orodku, pokrywaj¹c siê coraz wiêksz¹ warstw¹ kurzu.
W przypadku orodków powiatowych lub miejskich prowadz¹cych zasób w sposób
tradycyjny aktualizowanie metryki odbywa siê zazwyczaj poprzez wpisy poszczególnych
wykonawców na odwrocie pierworysu mapy zasadniczej. W orodkach powiatowych posiadaj¹cych zasób numeryczny, nowym b¹d zmodyfikowanym obiektom le¿¹cym w zakresie okrelonej roboty geodezyjnej przypisuje siê m.in. atrybut informuj¹cy o numerze KERG,
wed³ug którego mo¿na znaleæ okrelonego wykonawcê.
W przypadku map topograficznych prowadzonych w CODGiK i orodkach wojewódzkich metryk siê nie aktualizuje. Poniewa¿ aktualizacja map topograficznych jest okresowa
wiêc wraz z wydaniem zaktualizowanej mapy tworzy siê nastêpn¹ metrykê.
Przedstawiona powy¿ej sytuacja musi siê zmieniæ: metryki bêd¹ce informacj¹ o danych
istniej¹cych w zasobie oraz wszelkie inne informacje o danych przestrzennych przechowywanych w orodkach, dostêpne obecnie tylko nielicznym u¿ytkownikom bran¿owym, powinny byæ dostêpne ka¿demu zainteresowanemu w formie metadanych. Mo¿e wiêc jest ju¿
czas, aby zebraæ pewne informacje pochodz¹ce z metryk dotycz¹cych tradycyjnych map
lub z plików metadanych w przypadku baz numerycznych, zaktualizowaæ je, dostosowaæ je
zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ norm¹ ISO 19115 do potrzeb wspó³czesnych u¿ytkowników i udostêpniæ w sieci?
Taka droga wydaje siê byæ jedynym mo¿liwym rozwi¹zaniem w dobie komputeryzacji i
dostêpu przez sieæ internetow¹ do wielu zasobów danych numerycznych. W wielu krajach
u¿ytkownik mo¿e korzystaj¹c z geoportali zapoznaæ siê z cechami okrelonych zbiorów
danych (metadanych) i czêsto nawet zamówiæ dane przestrzenne przez internet.
Obecnie w Polsce mo¿liwoci zamawiania, a tym bardziej udostêpniania przez internet
danych przestrzennych przechowywanych w orodkach wszystkich szczebli s¹ w³aciwie
zerowe. Pierwsze próby realizacji udostêpnienia danych przestrzennych przez internet zawarte s¹ w projekcie geoportal.gov.pl. Choæ idea jest s³uszna, to projekt ten wydaje siê byæ
le przygotowany i trudny do zrealizowania. Na taki stan rzeczy w Polsce wp³yw maj¹ 2
podstawowe czynniki:
m nienad¹¿aj¹ce przepisy prawa, w szczególnoci z zakresu geodezji i kartografii, za
postêpem technologicznym,
m brak zebranych i udostêpnionych metadanych o zbiorach danych gromadzonych w
zasobach powiatowych, wojewódzkich i centralnym.
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Zastanówmy siê, w jaki sposób obecnie zbierane s¹ i czy mog¹ byæ bezporednio udostêpnione metadane dla danych numerycznych z orodków powiatowych i wojewódzkich.
Metadane mog¹ byæ zbierane dla ró¿nych form (poziomów) organizacji danych.
Metadane mog¹ istnieæ dla:
m ca³ego zestawu lub kolekcji zbiorów danych (np. seria zdjêæ satelitarnych, seria map
topograficznych),
m pojedynczego zbioru danych (np. pojedyncza ortofotomapa lub mapa katastru gruntów i budynków konkretnego obrêbu),
m pojedynczej warstwy zbioru danych (np. warstwa rzek i kana³ów SWRK wed³ug wytycznych TBD lub warstwa dróg i znaków drogowych SDR wed³ug wytycznych K1.1),
m grupy obiektów okrelonego typu (np. grupa dzia³ek ewidencyjnych powsta³ych w
wyniku jednego podzia³u),
m pojedynczego obiektu (np. pojedyncza droga lub punkt osnowy geodezyjnej).
W orodku powiatowym metadane zbierane s¹ najczêciej dla pojedynczych obiektów
lub grupy obiektów okrelonego typu. Czêæ z tych metadanych powstaje w sposób zautomatyzowany podczas tworzenia nowych lub modyfikacji istniej¹cych obiektów. Wykonywane jest to przez system/aplikacjê u¿ytkownika dla jego wygody i oszczêdnoci czasu. Inne
metadane powstaj¹ w sposób pó³automatyczny: u¿ytkownik raz ustala okrelon¹ wartoæ
metadanej, a system przypisuje tê wartoæ do ka¿dego kolejnego utworzonego b¹d zmodyfikowanego obiektu. W Rozporz¹dzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków, instrukcji K1, instrukcji G5 i instrukcji G7 metadanymi s¹ atrybuty ogólne dotycz¹ce ka¿dego obiektu przestrzennego. Metadane w formie atrybutów ogólnych, powstaj¹ce przy tworzeniu obiektów
mapy zasadniczej i mapy ewidencji gruntów i budynków przedstawia tabela 1 w za³¹czniku.
W numerycznym zasobie orodka powiatowego obecnie nie zbiera siê metadanych dla
poziomu pojedynczych zbiorów danych i kolekcji zbiorów danych, a w³anie metadane tych
poziomów najczêciej s¹ udostêpniane, dostarczaj¹c podstawowych informacji zainteresowanym u¿ytkownikom.
W orodku wojewódzkim metadane dla danych numerycznych pojawi³y siê wraz z rozpoczêciem tworzenia Bazy Danych Topograficznych na podstawie Wytycznych Technicznych TBD. Wytyczne te zak³adaj¹ zbieranie metadanych dla wszystkich wymienionych wczeniej form (poziomów) organizacji. Podobnie jak w orodku powiatowym, w orodku wojewódzkim zbierane s¹ metadane zwi¹zane z poszczególnymi obiektami. Metadane te musz¹
byæ równie¿ w wymuszony (automatyczny) sposób wprowadzane przez system prowadz¹cy Bazê Danych Topograficznych. W wytycznych TBD metadanymi s¹ atrybuty specjalne
obiektów. Metadane w formie atrybutów specjalnych powstaj¹ce przy tworzeniu obiektów
Bazy Danych Topograficznych (BTD) przedstawia tabela 2 w za³¹czniku.
W BDT tworzy siê równie¿ metadane dla poziomu pojedynczych plików z danymi. Mog¹
one byæ w postaci dodatkowych plików tekstowych (dla NMT, ortofotomapy) lub w ramach sekcji metadanych plików GML zgodnie ze schematem TBDGML (dla wektorowej
bazy danych topograficznych). Przyk³ad 1 (w za³¹czniku) przedstawia metadane dla pliku
ortofotomapy.
Wraz z metadanymi dla pojedynczego pliku z danymi tworzy siê metrykê, zawieraj¹c¹
wiêcej szczegó³ów technicznych dotycz¹cych opisywanego pliku. W przyk³adzie 2 (w za³¹czniku) przedstawiono metrykê dla pliku ortofotomapy.
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W BDT tworzy siê dodatkowo metadane dla poziomu zbiorów danych w postaci plików
tekstowych o zdefiniowanej wytycznymi technicznymi TBD strukturze oraz plików wektorowych definiuj¹cych zasiêg przestrzenny zbioru. W przyk³adzie 3 zamieszczono metadane
dotycz¹ce zestawu danych zwi¹zanych z ortofotomap¹ (za³¹cznik).
Jak widaæ z przedstawionych przyk³adów metadane poziomu plików lub zestawów danych dotycz¹cych Bazy Danych Topograficznych mog¹ byæ udostêpnione w sieci internet.
Jednak aby by³y czytelne i zrozumia³e dla u¿ytkowników wymagaj¹ pewnych przeróbek i
dostosowania do okrelonych wiatowych standardów. Jak to zrobiæ? Jak utworzyæ metadane  dla ogromnej iloci danych przestrzennych, równie¿ w postaci tradycyjnych papierowych map topograficznych, sozologicznych, hydrograficznych, geologicznych, czy
te¿ ortofotomap i zdjêæ lotniczych  tak, aby by³y u¿yteczne dla przeciêtnego u¿ytkownika? Z pomoc¹ przychodzi nam norma ISO 19115.

Tworzenie metadanych w orodkach WODGiK
i PODGiK/MODGiK zgodnie z norm¹ ISO 19115
Cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej narzuca wiele obowi¹zków w zakresie stosowania krajowych norm. Miêdzy innymi zobowi¹zuje do wprowadzenia norm europejskich jako
norm polskich i wycofania wszystkich norm krajowych sprzecznych z normami europejskimi. Polska jest zobowi¹zana do adoptowania m.in. norm serii ISO 19100 dotycz¹cych ró¿nych zagadnieñ informacji geograficznej. Planuje siê, ¿e dziewiêæ norm z tej serii zostanie
zatwierdzonych przez Polski Komitet Normalizacyjny jako Polskie Normy w listopadzie 2005
roku.
Jedn¹ z tych dziewiêciu norm jest norma ISO 19115 Geographic information  Metadata
opracowana przez Komitet Techniczny ISO/TC 211 ds. Informacji Geograficznej/Geomatyki i wydana jako norma europejska w maju 2003 roku. Norma ta okrela model (schemat)
opisu informacji geograficznej, definiuje klasy i elementy metadanych, ustala terminologiê,
reguluje zasady tworzenia dodatkowych metadanych w zale¿noci od potrzeb u¿ytkowników. Dla ka¿dego elementu metadanych schemat okrela jego nazwê, definicjê, dziedzinê i
obowi¹zek wystêpowania (elementy obligatoryjne, warunkowe i fakultatywne).
Norma okrela w sumie 12 klas metadanych, wród których tylko 2 s¹ obligatoryjne
(rysunek). W ramach tych 12 klas norma definiuje oko³o 300 elementów metadanych, wród
których zaledwie 11 jest obligatoryjnych. Przyk³ad 4 (za³¹cznik) przedstawia plik .xml, zawieraj¹cy wiêkszoæ elementów obligatoryjnych metadanych wed³ug normy ISO 19115.
Jak widaæ z tego przyk³adu, minimalny zestaw metadanych, zawieraj¹cy jedynie klasy i
elementy obligatoryjne pozwala w bardzo niewielkim stopniu uzyskaæ informacjê na temat
okrelonego zbioru danych. Aby u¿ytkownicy mogli posiadaæ pe³n¹ informacjê o zbiorze
danych, twórca metadanych musi u¿yæ równie¿ wiêkszoci klas i elementów fakultatywnych metadanych normy ISO 19115.
Jednak maj¹c na uwadze specyfikê polskich danych przestrzennych i wymagania polskiego u¿ytkownika, zbiór klas i elementów metadanych normy ISO 19115 wydaje siê byæ
zbyt ma³y, natomiast wartoci z dziedziny list wyliczeniowych zbyt ogólne. Nawet pobie¿na
analiza istniej¹cych w Polsce metadanych i metryk w stosunku do normy ISO 19115 pozwala stwierdziæ, ¿e wiele cennych informacji mog³aby ulec zaprzepaszczeniu przy bezkrytycz-
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Rys. 1. Relacje miêdzy klasami metadanych w normie ISO 19115

nym zastosowaniu jedynie klas i elementów metadanych ujêtych w normie ISO 19115.
W pierwszym rzêdzie brakuje mo¿liwoci wprowadzenia zasiêgu obiektu w uk³adzie innym
ni¿ uk³ad wspó³rzêdnych geograficznych, brakuje mo¿liwoci do³¹czania dodatkowych plików tekstowych lub graficznych, które np. zawieraj¹ wykazy numerów punktów osnowy
b¹d obrazuj¹ szkic rozmieszczenia gmin i obrêbów ewidencyjnych lub szkic rozmieszczenia
punktów osnowy. Wiele danych liczbowych (dotycz¹cych np.: okrelonych wartoci dok³adnociowych) mo¿na wpisaæ jedynie jako elementy opisowe, a nie do konkretnych elementów numerycznych.
Dlatego, w celu u³atwienia u¿ycia metadanych w warunkach polskich, nale¿y rozwa¿yæ
utworzenie polskiego profilu metadanych maj¹cego swoje zastosowanie przy opisie zbiorów
danych katastralnych, zbiorów zwi¹zanych z map¹ zasadnicz¹, czy te¿ zbiorów Bazy Danych Topograficznych tworzonych odpowiednio w orodkach powiatowych i wojewódzkich. Norma ISO 19115 zezwala na tworzenie profili dla grup u¿ytkowników okrelonej
specjalnoci lub bran¿y. Profil taki pozwala na wybranie okrelonych klas i elementów metadanych ju¿ istniej¹cych w ISO 19115 oraz rozszerzenie metadanych poprzez dodanie nowych klas i elementów, dodanie nowej lub modyfikacjê istniej¹cej dziedziny listy wyliczeniowej elementów metadanych. Wybrany zbiór klas i elementów metadanych staje siê obligatoryjny w ramach danej grupy u¿ytkowników. Utworzenie profilu powinno byæ poprzedzone
analiz¹ istniej¹cych zbiorów metadanych i metryk funkcjonuj¹cych wed³ug polskich instrukcji i wytycznych technicznych z zakresu geodezji i kartografii. Po utworzeniu profil nale¿y
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zarejestrowaæ i opublikowaæ, aby u¿ytkownicy z ca³ego wiata mogli pozyskaæ metadane
utworzone zgodnie z tym profilem.
W zwi¹zku z powy¿szym powstaje pytanie, czy ju¿ teraz mo¿na budowaæ i udostêpniaæ
bazy metadanych dla zasobów powiatowych, wojewódzkich i centralnego?
Tak  gdy¿ nie mo¿na czekaæ, ludzie potrzebuj¹ coraz wiêkszej iloci informacji o otaczaj¹cej ich przestrzeni. Organizacje, firmy prywatne i urzêdy pañstwowe s¹ coraz bardziej
zale¿ne od siebie, dlatego konieczna jest ich wzajemna wspó³praca, dobra komunikacja i
przep³yw informacji. Metod¹ komunikacji i przep³ywu informacji mog¹ byæ metadane.
Nie  gdy¿ brak jest w Polsce strategii tworzenia Polskiej Infrastruktury Danych Przestrzennych, w ramach której powinna zostaæ ustalona spójna polityka zarz¹dzania metadanymi (w tym zdefiniowanie profili metadanych) na wszystkich szczeblach funkcjonowania
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Jak wiêc post¹piæ? Mylê, ¿e tak. Nale¿y budowaæ bazy metadanych wg normy ISO
19115  ale rozs¹dnie i ostro¿nie, aby praca by³a w przysz³oci mo¿liwa do uzupe³nienia o
dodatkowe elementy z profilu metadanych i pozwala³a na bezstratny transfer metadanych
poprzez np. plik .xml.
Czy budowanie bazy metadanych wymaga zakupu kolejnego drogiego oprogramowania
lub aktualizacji obecnego? Nie. Wymaga jednak od twórcy metadanych powiêcenia czasu
na zapoznanie z ide¹ funkcjonowania metadanych oraz zrozumienia hierarchicznej budowy
metadanych i zasad ich dziedziczenia.
Wprowadzanie i aktualizacja metadanych oparte o zasadê dziedziczenia metadanych mo¿e
znacznie u³atwiæ i przyspieszyæ pracê poniewa¿ dla okrelonego zestawu (serii) zbiorów
danych przestrzennych mog¹ byæ utworzone wspólne metadane. W ten sposób ka¿dy zbiór
danej serii zbioru danych automatycznie dziedziczy metadane rodzica, natomiast póniej
rêcznie dodawane s¹ metadane zwi¹zane indywidualnie z okrelonym zbiorem danych. Postêpowanie takie pozwala równie¿ na ograniczenie redundancji metadanych i mo¿liwoci
pope³nienia b³êdów przy wprowadzaniu metadanych.
Obecnie przez internet mo¿emy zainstalowaæ za niewielk¹ op³at¹ lub bezp³atnie ró¿nego
rodzaju oprogramowanie do edycji metadanych zgodnie z norm¹ ISO 19115 i innymi normami
wiatowymi. Chcia³bym tutaj szczególnie poleciæ bezp³atne oprogramowanie typu Open Source pod nazw¹ CatMDEdit (http://catmdedit.sourceforge.net/). Utworzone metadane mo¿na
wyeksportowaæ w formacie .xml do dowolnego oprogramowania istniej¹cego na rynku, równie¿ komercyjnego (np. ArcCatalog firmy ESRI). W momencie za³o¿enia polskiego profilu
metadanych plik .xml z metadanymi pozwoli na zaimportowanie grupy klas i elementów, które
sta³y siê obligatoryjne w tym profilu. Co najwa¿niejsze, utworzone metadane mo¿na wyeksportowaæ do formatu .html pozwalaj¹cego na ich publikacjê na stronie www.

Publikacja metadanych i danych przestrzennych
pochodz¹cych z ODGiK
Nale¿y siê zastanowiæ nad sposobami tworzenia i publikowania metadanych, jak równie¿
danych przestrzennych gromadzonych w orodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Mo¿e nie nale¿y zbieraæ wszystkich danych przestrzennych pochodz¹cych z ODGiK
na jednym centralnym serwerze, jak to przewidzieli twórcy projektu geoportal.gov.pl. Mo¿e
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nale¿a³oby rozwa¿yæ zastosowanie rozwi¹zañ z powodzeniem stosowanych m.in. w Stanach Zjednoczonych i Australii, polegaj¹cych na koncepcji sieci rozproszonej. W takiej strukturze, oprócz CODGiK, ka¿dy WODGiK i PODGiK posiada³by w³asny serwer, na którym
zgromadzone by³yby dane i metadane dostêpne odpowiednio przez krajowy, wojewódzki i
powiatowy geoportal. U¿ytkownik, który trafi³by na geoportal krajowy zadaje pytania dotycz¹ce okrelonych zasobów danych, a system przeszukuje zbiory metadanych zgromadzone
nie tylko na centralnym serwerze krajowym, lecz tak¿e w ca³ym zasobie serwerów znajduj¹cych siê w sieci rozproszonej. Geoportal krajowy móg³by staæ siê w ten sposób bram¹,
przez któr¹ u¿ytkownicy przegl¹daliby metadane i zamawialiby dane dotycz¹ce wszystkich
poziomów pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z ca³ej Polski.
Podobn¹ funkcjê mog³yby wykonywaæ geoportale wojewódzkie i powiatowe z ograniczeniem zasiêgu do obszaru województwa b¹d powiatu.
Geoportale równie¿ dostarcza³yby us³ug pozwalaj¹cych na prost¹ i zrozumia³¹ interakcjê
z u¿ytkownikiem. Us³ugi te polega³yby przede wszystkim na przegl¹daniu metadanych, wywietleniu z mo¿liwoci¹ przeskalowania okrelonego zbioru danych, w³¹czaniu lub wy³¹czaniu okrelonych warstw tematycznych i symbolizacji okrelonych obiektów. cile okrelone dane by³yby dostêpne dla u¿ytkownika po dostarczeniu przez niego formularza zamówienia i uiszczeniu op³aty za dane lub za licencjê na korzystanie z okrelonych praw zwi¹zanych z posiadaniem danych.
Na serwerze CODGiK udostêpnionym przez geoportal krajowy mog³yby siê znaleæ dane
referencyjne dotycz¹ce ca³ego kraju, tzn.:
m podzia³ administracyjny kraju na województwa, powiaty, gminy i obrêby,
m sieæ rzek i kana³ów oraz jeziora i zbiorniki wodne,
m sieæ dróg i kolei,
m nazwy geograficzne regionów, miejscowoci, osiedli, obiektów topograficznych i innych,
m obiekty u¿ytecznoci publicznej o podstawowym znaczeniu w zarz¹dzaniu pañstwem
(ambasady i konsulaty, urzêdy, s¹dy i prokuratura, jednostki policji, stra¿y, szpitale i
pogotowie ratunkowe, lotniska, porty, dworce kolejowe i autobusowe),
m obszary chronione ( parki narodowe i rezerwaty).
Dodatkowo geoportal krajowy powinien umo¿liwiaæ wykonanie us³ugi transformacji
wspó³rzêdnych miêdzy uk³adami wspó³rzêdnych funkcjonuj¹cymi w Polsce i najwa¿niejszymi uk³adami funkcjonuj¹cymi na wiecie.
Na serwerach WODGiK-ów udostêpnionym przez geoportale wojewódzkie mog³yby znaleæ siê nastêpuj¹ce dane dotycz¹ce województwa:
m pozosta³e obiekty u¿ytecznoci publicznej o znaczeniu regionalnym (obiekty sakralne,
uczelnie, szko³y, przedszkola, ¿³obki, obiekty kulturalne i sportowe, banki, poczty,
centra handlowo-us³ugowe, przystanki kolejowe, autobusowe i tramwajowe),
m punkty i identyfikatory adresowe w postaci nazwy ulicy, numeru domu i kodu pocztowego,
m kompleksy pokrycia i u¿ytkowania terenu,
m mapy topograficzne i ortofotomapy w postaci cyfrowej,
m numeryczny model terenu.
Na serwerach PODGiK-ów udostêpnionych przez geoportale powiatowe mog³yby siê
znaleæ nastêpuj¹ce dane dotycz¹ce powiatu lub gminy:
m dzia³ki katastralne,
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budynki,
osnowa geodezyjna,
wybrane warstwy z mapy zasadniczej.
Dla wszystkich powy¿szych tematów/warstw udostêpnionych poprzez geoportale z orodków 3 poziomów powinny w pierwszej kolejnoci zostaæ za³o¿one metadane o odpowiedniej
jakoci za³o¿one wed³ug polskiego profilu metadanych. Metadane powinny byæ aktualizowane
wed³ug przyjêtych dla ca³ego kraju regu³ dotycz¹cych czêstotliwoci aktualizacji metadanych.
Specyfika rynku polskiego pokazuje, ¿e twórc¹ metadanych powinien byæ zarz¹dca danych przestrzennych czyli wybrane osoby z orodków PODGiK, WODGiK i CODGiK. Mimo
tych samych przepisów prawnych i technicznych w ka¿dym z orodków dane s¹ zbierane w
inny sposób, ró¿ny jest stopieñ zaawansowania przy tworzeniu poszczególnych warstw
zasobu numerycznego, funkcjonuj¹ odmienne oprogramowania itp. Sytuacja taka powoduje,
¿e jedynie osoba, która na co dzieñ tworzy, aktualizuje b¹d analizuje dane bêdzie w stanie
utworzyæ, a nastêpnie aktualizowaæ bazy metadanych.
Obecnie w Polsce istniej¹ krajowe geoportale, w których mo¿na przegl¹daæ:
m metadane (np.: www.gridw.pl),
m metadane wraz danymi (np. www.geoportal.pl).
Projektuje siê równie¿ utworzenie wspomnianego geoportalu www.geoportal.gov.pl
m
m
m

Wnioski
Z dnia na dzieñ zwiêksza siê liczba osób siêgaj¹cych po dane przestrzenne. Zmienia siê
tak¿e struktura u¿ytkowników wykorzystuj¹cych te dane  coraz wiêcej jest u¿ytkowników
bez elementarnej wiedzy geograficznej. Dla tych osób nale¿y przygotowaæ czytelne i zrozumia³e metadane dotycz¹ce danych znajduj¹cych siê w zasobach powiatowych, wojewódzkich i centralnym, aby mogli staæ siê potencjalnymi klientami orodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Polsce.
Niektóre obecne elementy polskich metadanych i metryk mog¹ byæ niezrozumia³e dla
u¿ytkowników spoza naszego kraju, ze wzglêdu na pewne ustalenia lokalne. Nale¿y wiêc
dokonaæ dostosowania tych¿e metadanych do normy ISO 19115. Mo¿e niektóre metadane
dotycz¹ce wa¿niejszych zbiorów danych nale¿a³oby publikowaæ w jêzyku angielskim?
Metryki i metadane zbierane do tej pory w orodkach s¹ bardzo szczegó³owymi opracowaniami, zawieraj¹cymi czêsto elementy, które nie s¹ zawarte w normie ISO 19115. Fakt ten
i wiele innych polskich uwarunkowañ powoduje, ¿e nale¿y przemyleæ utworzenie w trybie
pilnym specjalnego polskiego profilu metadanych. Jest to bardzo trudne, gdy¿ cieraj¹ siê tu
interesy standaryzacji o rozmachu europejskim (stanowi¹ce jeden ze sk³adników globalizacji)
z funkcjonuj¹cymi od wielu lat polskimi konwencjami.
Konieczny jest rozwój geoportali lokalnych, regionalnych i krajowych dzia³aj¹cych w
sieci rozproszonej, publikuj¹cych przede wszystkim metadane o istniej¹cych zasobach danych przestrzennych, jak równie¿ udostêpniaj¹ce w sieci w pierwszej kolejnoci dane przestrzenne o znaczeniu referencyjnym. Realizacja takich przedsiêwziêæ powinna byæ poprzedzona wprowadzeniem odpowiednich uregulowañ prawnych dotycz¹cych zamawiania i udostêpniania danych przestrzennych przez internet oraz zwi¹zanych z nimi zasad odp³atnoci,
licencjonowania i zabezpieczenia praw autorskich.
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Mo¿e podczas tych wszystkich prac zwi¹zanych z budow¹ bazy metadanych powinno
przywiecaæ nam has³o: Myl globalnie a dzia³aj lokalnie (Van Oosterom P., 2005)  bo
choæ dzia³ania, które s¹ podejmowane na szczeblu centralnym oddzia³uj¹ na nas na szczeblach wojewódzkim i powiatowym  to równie¿ to, co wytwarzamy lokalnie oddzia³ywuje
na ca³e nasze pañstwo.
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Summary
Currently, various undertakings are being realized in which both individuals and private firms as well
as government offices and organizations are correlated. The correlation results from satisfying peoples
needs for delivery of certain goods, services and information. Spatial information has become one of
the most valuable types of information and its delivery is a fast developing sector of geoinformation
services. In a jumble of information and with many types of spatial data both traditional (paper) and
digital (raster and vectorial files), it is very difficult to find data which meet definite criteria. Therefore,
creation of metadata was started. Metadata, or catalogued information about data, are made
according to different national standards. This paper presents different aspects of metadata creation
for data resources in powiat (district) and voivodeship (province) geodetic and cartographic offices
(PODGiK and WODGiK). It discusses issues connected with:
 users of metadata which have access to geoportals  potential customers of PODGiK and WODGiK,
 current methods of creating metadata and data certificates (with examples) for resources managed
in traditional and digital way in PODGiK and WODGiK,
 levels of metadata collection depending on digital organization of spatial data,
 possibilities of metadata creation according to ISO 19115 standard,
 the necessity to elaborate Polish metadata profile as a remedy for certain limitations of ISO 19115
standard.
Metadata created in PODGiK and WODGiK will play a key role in the future cooperation and mutual
communication of offices, commercial firms and other organizations. So the problem is how to properly
create and publish metadata for spatial data collected in powiat and voivodeship geodetic and
cartographic offices.
mgr in¿. Piotr Pachó³
piotr.pachol@wodgik.katowice.pl
www.wodgik.katowice.pl
tel. (0-32) 209 19 66
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Tabela 2. M etadane (atr ybuty specj alne) powstaj ¹ce pr zy twor zeniu obiektów Bazy Danych
Topogr aficznych
A trybut specj al ny

Nazwa

Typ danych
Wartoci dopuszczal ne

Stan aktual noci
geometri i obi ektu

X _A K TUA L NOSC_G

data

Stan aktual noci
atrybutów obi ektu

X _A K TUA L NOSC_A

data

K ategori a dok³ adnoci
geometrycznej

X _K AT_DOK L _GEO

S³ owni k [ SL X _K AT_DOK L ]
1. Dok³ adny
2. Przybl i ¿ony
3. Ni epewny

 redni b³ ¹d po³ o¿eni a
obi ektu [ m]

X _DOK L _GEOM

numeryczny

ród³ o danych
geometrycznych

X _ZRODL O_DA NY CH_G

S³ owni k [ SL X _ZR_DA NY CH]
M tp10  M apa topografi czna 1:10 000
M z  M apa zasadni cza
M TP50  M apa topografi czna 1:50 000
Ort  Ortof otomapa
Str  Pomi ar stereoskopowy
Bdkl  Baza danych wg i nstrukcj i K - 1
GEOS  Baza danych geodezyj .
i grawi metr. GUGi K
PRG  Baza danych Pañstwow. Rej estru
Grani c GUGi K
BDD  Baza danych drogowych GDDK i A
Trn  Pomi ar terenowy
S³ owni k wartoci mo¿e byæ rozszerzany

ród³ o danych
atrybutowych

X _ZRODL O_DA NY CH_A

Wartoci j ak wy¿ej ze s³ owni ka
[ SL X _ZR_DA NY CH]

Status, stan obi ektu

X _K AT_I STNI ENI A

S³ owni k [ SL X _K AT_I STN]
1. Ekspl oatowany
2. W budowi e
3. Zni szczony
4. TymczasowyEkspl oatowany

Rodzaj reprezentacj i
geometrycznej

X _RODZA J_REPR_GEOM

S³ owni k [ SL X _REPR_GEOM ]
OG  O geometrytczna
Oi  O i nterpol owana
L U  Umowna l i ni a wewn¹trz obi ektu
K R  K rawêd
SL  Sztuczny ³ ¹czni k
M C  M i ej sce charakterystyczne
SG   rodek geometryczny
ZP  Zarys podstawy
M I  M i ni mal ny zasi êg
M A  M aksymal ny zasi êg
SZ   redni zasi êg
ZU  Zasi êg umowy

I nf ormacj e dotycz¹ce
wprowadzani a danych

X _UWAGI

Typ znakowy
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I dentyfi kator
u¿ytkowni ka
wprowadzaj ¹cego /
modyfi kuj ¹cego obi ekt

X _UZY TKOWNI K

Typ znakowy

Data utworzeni a
obi ektu

X _DATA _UTWORZENI A

data

Data modyfi kacj i
obi ektu

X _DATA _M ODY FI K ACJI

data

Przyk³ad 1. Metadane dla pliku ortofotomapy M-34-51-C-c-1
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Przyk³ad 2. Metryka dla pliku ortofotomapy M-34-63-A-a-3
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'RRSUDFRZDQLDZ\NRU]\VWDQRSDQFKURPDW\F]QH]GM FLDORWQLF]HZVNDOL
Z\NRQDQHZURNX=GM FLD]RVWDá\SRGGDQHSURFHVRZLVNDQRZDQLD]SLNVHOHP
RUR]PLDU]HPLNURPHWUyZ'RRSUDFRZDQLDZ\NRU]\VWDQRWDN HGDQH]
DHURWULDQJXODFMLLQXPHU\F]Q\PRGHOWHUHQXZ\NRQDQHZUDPDFKWHMVDPHMXPRZ\
'RNáDGQR üQXPHU\F]QHJRPRGHOXWHUHQXP
'DWDRSUDFRZDQLD107PDU]HF

7HFKQRORJLDRSUDFRZDQLDRUWRIRWRPDS\
2UWRIRWRPDSD]RVWDáDZ\NRQDQD]Z\NRU]\VWDQLHPHOHPHQWyZRULHQWDFML]HZQ WU]QHM
]GM ü Z\]QDF]RQ\FK Z UDPDFK Z DHURWULDQJXODFML Z\NRQDQHM Z UDPDFK WHM VDPHM
XPRZ\ 'R RSUDFRZDQLD RUWRIRWRPDS\ Z\NRU]\VWDQR 107 Z VWUXNWXU]H 7,1
SRNU\ZDM F\ REV]DU FDáHJR EORNX  2UWRUHNW\ILNDFM  Z\NRQDQR ] ]DVWRVRZDQLHP
PHWRG\ELOLQLRZHMZSURJUDPLH%DVH5HFWLILHU
:\UyZQDQLHWRQDOQHZ\NRQDQRSU]\X \FLXSURJUDPyZ$XWR'RGJH,5$6&
0R]DLNRZDQLHLSRG]LDáQDPRGXá\Z\NRQDQRZSURJUDPLH,5$6&

'DQHZ\NRQDZF\NRQWUROLMDNR FL
.RQVRUFMXP23*.Z.UDNRZLH6S]RRL:3*6$:DUV]DZD

:\QLNLNRQWUROLMDNR FL
D  .RQWURODSRSUDZQR FLPR]DLNRZDQLD
,PL LQD]ZLVNRZ\NRQDZF\NRQWUROL3LRWU)DONRZVNL:3*6$
:\QLNLNRQWUROL
: Z\QLNX NRQWUROL QLH VWZLHUG]RQR Z REU ELH PRGXáX MDN L FDáHJR REV]DUX
RSUDFRZDQLD Eá GyZ Z\QLNDM F\FK ] QLHSRSUDZQHJR Z\UyZQDQLD WRQDOQHJR L
EDUZQHJRRUWRREUD]yZREMDZLDM FHJRVL Z\VW SRZDQLHPZUy Q\FKF] FLDFKEORNX
LVWRWQ\FK Uy QLF WRQDOQ\FK GOD RELHNWyZ R SRGREQHM FKDUDNWHU\VW\FH
UDGLRPHWU\F]QHMF]\GRPLQDFM MHGQHMEDUZ\QDRUWRIRWRPDSDFK
1LH VWZLHUG]RQR Z\VW SRZDQLD ]QLHNV]WDáFH  JHRPHWU\F]Q\FK RELHNWyZ SRZVWDá\FK
ZZ\QLNXEá GQHJRPR]DLNRZDQLD
1LH VWZLHUG]RQR WDN H Z\VW SRZDQLD ]QLHNV]WDáFH  RELHNWyZ WDNLFK MDN PRVW\ L
ZLDGXNW\ Z\QLNDM F\FK ] ZSá\ZX QXPHU\F]QHJR PRGHOX WHUHQX QD SURFHV
RUWRUHNW\ILNDFML
E .RQWURODGRNáDGQR FLJHRPHWU\F]QHMRUWRIRWRPDS\
/LF]EDZ\NRU]\VWDQ\FKSXQNWyZ
%á G UHGQLP


Baza metadanych na poziomie powiatu i województwa
Przyk³ad 3. Metadane dotycz¹ce zestawu danych zwi¹zanych z ortofotomap¹



>DB,G=ELRUX@
(BB7%'2572
>EB1D]ZD=ELRUX@
7%'2UWRIRWRPDSDRELHNWÄ O VN´
>FB1D]Z\$OWHUQDW\ZQH@
>GB8NODG:VS@
38:*
.URQV]WDGW
>HB=DVLHJ@
(BB7%'2572BB]DVLHJ]ELRUXG[I
>IB5RG]DM'DQ\FK@
'DQHUDVWURZH
>JB)RUPDW@
*HR7,))
>KB:\ND]3OLNRZ@
(BB7%'2572BBZ\ND]SOLNRZW[W
>DB0DWHULDO\=URGORZH@
'RRSUDFRZDQLDZ\NRU]\VWDQR]GM FLDORWQLF]HZVNDOLZ\NRQDQHZPDMX
URNX=GM FLD]RVWDá\SRGGDQHSURFHVRZLVNDQRZDQLD]SLNVHOHPRUR]PLDU]H
PLNURPHWUyZ
'R RSUDFRZDQLD Z\NRU]\VWDQR WDN H GDQH ] DHURWULDQJXODFML L QXPHU\F]Q\ PRGHO
WHUHQXZ\NRQDQHZUDPDFK]OHFHQLDQDRSUDFRZDQLH7%'ZURNX
.(5.0
>EB7HFKQRORJLD@
2UWRIRWRPDSD]RVWDáDZ\NRQDQD]Z\NRU]\VWDQLHPHOHPHQWyZRULHQWDFML]HZQ WU]QHM
]GM ü Z\]QDF]RQ\FK Z UDPDFK Z DHURWULDQJXODFML Z\NRQDQHM Z UDPDFK WHM VDPHM
XPRZ\
'R RSUDFRZDQLD RUWRIRWRPDS\ Z\NRU]\VWDQR 107 Z VWUXNWXU]H 7,1 SRNU\ZDM F\
REV]DUFDáHJREORNX
2UWRUHNW\ILNDFM  Z\NRQDQR ] ]DVWRVRZDQLHP PHWRG\ ELOLQLRZHM Z SURJUDPLH
%DVH5HFWLILHU
:\UyZQDQLHWRQDOQHZ\NRQDQRSU]\X \FLXSURJUDPyZ$XWR'RGJH,5$6&
0R]DLNRZDQLHLSRG]LDáQDPRGXá\Z\NRQDQRZSURJUDPLH,5$6&
>FB3DUDPHWU\7HFKQRORJLF]QH@
3DUDPHWU\WHFKQRORJLF]QH]JRGQH]Ä:\W\F]Q\PLWHFKQLF]Q\PL7%'´ZHU
>GB'RNODGQRVF@
3LNVHOP
>HB.RPSOHWQRVF@
=ELyUNRPSOHWQ\]JRGQLH]Ä:\W\F]Q\PLRSUDFRZDQLD7%'´ZHU
>IB:\QLNL.RQWUROL:HZQHWU]QHM@
.RQWURO Z\NRQDá3LRWU)DONRZVNL:3*6$
: Z\QLNX NRQWUROL QLH VWZLHUG]RQR Z REU ELH PRGXáX MDN L FDáHJR REV]DUX
RSUDFRZDQLDEá GyZZ\QLNDM F\FK]QLHSRSUDZQHJRZ\UyZQDQLDWRQDOQHJRLEDUZQHJR
RUWRREUD]yZ REMDZLDM FHJR VL  Z\VW SRZDQLHP Z Uy Q\FK F] FLDFK EORNX
LVWRWQ\FK Uy QLF WRQDOQ\FK GOD RELHNWyZ R SRGREQHM FKDUDNWHU\VW\FH
UDGLRPHWU\F]QHMF]\GRPLQDFM MHGQHMEDUZ\QDRUWRIRWRPDSDFK
1LH VWZLHUG]RQR Z\VW SRZDQLD ]QLHNV]WDáFH  JHRPHWU\F]Q\FK RELHNWyZ SRZVWDá\FK
ZZ\QLNXEá GQHJRPR]DLNRZDQLD
1LH VWZLHUG]RQR WDN H Z\VW SRZDQLD ]QLHNV]WDáFH  RELHNWyZ WDNLFK MDN PRVW\ L
ZLDGXNW\ Z\QLNDM F\FK ] ] ZSá\ZX QXPHU\F]QHJR PRGHOX WHUHQX QD SURFHV
RUWRUHNW\ILNDFML
.RQWURODGRNáDGQR FLJHRPHWU\F]QHMRUWRIRWRPDS\
/LF]EDZ\NRU]\VWDQ\FKSXQNWyZ
%á G UHGQL
.RQWUROHZ\NRQDQHSU]H]NRQVRUFMXPILUPD23*.Z.UDNRZLH6S]RRL:3*6$
:DUV]DZD .(5.0 
>DB$NWXDOQRVF@

>EB'DWD:\NRQDQLD@

>DB,G:\NRQDZF\@
:.
>EB1D]ZD:\NRQDZF\@
.RQVRUFMXP23*.Z.UDNRZLH6S]RRL:3*6$:DUV]DZD
>FB,G2GELRUF\@
2'
2'
>GB1D]ZD2GELRUF\@
&HQWUDOQ\2 URGHN'RNXPHQWDFML*HRGH]\MQHML.DUWRJUDILF]QHM
:RMHZyG]NL2 URGHN'RNXPHQWDFML*HRGH]\MQHML.DUWRJUDILF]QHMZRM O VNLH
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Piotr Pachó³
Przyk³ad 4. Wygenerowany plik .xml, zawieraj¹cy obligatorjne elementy metadanych
dla sekcji mapy topograficznej M-34-51-A-c-2




"[POYHUVLRQ

HQFRGLQJ

,62"!

0'B0HWDGDWD!
FRQWDFW!

&,B5HVSRQVLEOH3DUW\!

 RUJDQLVDWLRQ1DPH!:RMHZyG]NL 2

URGHN 'RNXPHQWDFML *HRGH]\MQHM L .DUWRJUDILF]QHM

Z.DWRZLFDFKRUJDQLVDWLRQ1DPH!

&,B5HVSRQVLEOH3DUW\!
FRQWDFW!
GDWH6WDPS!GDWH6WDPS!
LGHQWLILFDWLRQ,QIR!

.RQWDNW±

VWURQDRGSRZLHG]LDOQD]D
LQIRUPDFMHRPHWDGDQ\FK

'DWD±GDWDXWZRU]HQLDPHWDGDQ\FK

0'B'DWD,GHQWLILFDWLRQ!
FLWDWLRQ!
&,B&LWDWLRQ!

WLWOH!0DSD WRSRJUDILF]QD 0$F Z XNáDG]LH ZVSyáU] GQ\FK Z VNDOL
WLWOH!

GDWH!

:]PLDQND±GDQHGRW\F] FH]DVREX

&,B'DWH!

D 

GDWH!GDWH!
GDWH7\SH!GDWH7\SH!

&,B'DWH!

GDWD±GDWDGRW\F] FD]DVREX

F 

W\SGDW\±]GDU]HQLH]ZL

]DQH]GDW 

ZQLQLHMV]\PSU]\NáDG]LH

GDWH!
&,B&LWDWLRQ!

FLWDWLRQ!
 DEVWUDFW!0DSD

W\WXá±QD]ZD]DVREX

E 

RNUH ODGD Z\GDQLD SXEOLNDFML 

WRSRJUDILF]QD Z VNDOL   MHVW XU] GRZ\P RSUDFRZDQLHP

NDUWRJUDILF]Q\P VSRU] G]DQ\P L DNWXDOL]RZDQ\P Z VSRVyE MHGQROLW\ GOD FDáHJR
NUDMX7UH üVWDQRZL HOHPHQW\ URGRZLVNDJHRJUDILF]QHJRSRZLHU]FKQL=LHPLLLFK
SU]HVWU]HQQH]ZL ]NL

DEVWUDFW!

6WUHV]F]HQLH±NUyWNLRSLV]DZDUWR FL]DVREX

GHVFULSWLYH.H\ZRUGV!
0'B.H\ZRUGV!

NH\ZRUG!.ROHMHLRELHNW\]QLPL]ZL

NH\ZRUG!

W\SH!W\SH!
0'B.H\ZRUGV!

GHVFULSWLYH.H\ZRUGV!
GHVFULSWLYH.H\ZRUGV!
0'B.H\ZRUGV!

]DQH

6áRZDNOXF]RZH
D 

VáRZRNOXF]RZHZ\NRU]\VWDQHGRRSLVXWHPDWX

E 

W\S±WHPDWNWyU\LGHQW\ILNXMHVáRZRNOXF]RZH

ZQLQLHMV]\PSU]\NáDG]LHRNUH ODZDUVWZ 
GODSRWU]HEQLQLHMV]HJRSU]\NáDGXZ\PLHQLRQRW\ONRZDUVWZ\ 

NH\ZRUG!'URJLLRELHNW\]QLPL]ZL ]DQHNH\ZRUG!

W\SH!W\SH!
0'B.H\ZRUGV!

GHVFULSWLYH.H\ZRUGV!

1D]ZDSOLNX]DZLHUDM FHJRJUDILF]Q LOXVWUDFM 

JUDSKLF2YHUYLHZ!

]ELRUXGDQ\FK

0'B%URZVH*UDSKLF!

ILOH1DPH!RSLVB]ELRUXBGDQ\FKWLIILOH1DPH!
0'B%URZVH*UDSKLF

JUDSKLF2YHUYLHZ!
VSDWLDO5HVROXWLRQ!

HTXLYDOHQW6FDOH!
0'B5HSUHVHQWDWLYH)UDFWLRQ!

0LDQRZQLNVNDOLRNUH ODM F\SR]LRPV]F]HJyáR
ZR FLSRUyZQ\ZDOQHMPDS\GUXNRZDQHM

GHQRPLQDWRU!GHQRPLQDWRU!

0'B5HSUHVHQWDWLYH)UDFWLRQ!
HTXLYDOHQW6FDOH!

VSDWLDO5HVROXWLRQ!
ODQJXDJH!SOODQJXDJH!
WRSLF&DWHJRU\!WRSLF&DWHJRU\!
0'B'DWD,GHQWLILFDWLRQ!

LGHQWLILFDWLRQ,QIR!

0'B0HWDGDWD!

- ]\NX \W\Z]ELRU]HGDQ\FK

.DWHJRULDWHPDW\F]QD±JáyZQ\WHPDW]ELRUX
RNUH ODPDS\]DVDGQLF]HWRSRJUDILF]QH
SRNU\FLHWHUHQX]GM FLDORWQLF]HLVDWHOLWDUQH

