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Wstêp
Normalizacja w dziedzinie informacji geograficznej jest w skali europejskiej odpowiedzi¹ na rosn¹ce potrzeby u¿ytkowników, artyku³owane zw³aszcza w ramach programu
INSPIRE. Wród tych potrzeb na czo³o wysuwa siê koniecznoæ zapewnienia wspó³dzia³ania (ang. interoperability, interoperacyjnoæ) pomiêdzy realizacjami GIS w zró¿nicowanych rodowiskach narzêdziowych, przedmiotowych, instytucjonalnych, jêzykowych i innych. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego w sprawie INSPIRE z marca 2005 r. definiuje
wspó³dzia³anie jako: mo¿liwoæ ³¹czenia zbiorów danych przestrzennych oraz interakcji
us³ug danych przestrzennych bez powtarzalnej interwencji manualnej w taki sposób, aby
wynik by³ spójny, a wartoæ dodana zbiorów i us³ug danych przestrzennych zosta³a zwiêkszona (t³umaczenie  prof. J.Gadzicki).
Ten postulat wspó³dzia³ania wynika bezporednio z celów programu INSPIRE, które
mówi¹ o powszechnym dostêpie do informacji geograficznej poprzez zintegrowane us³ugi
informacyjne oparte na rozproszonych bazach danych, powi¹zanych wspólnym systemem
standardów i protoko³ów (Smits, 2003). Praktycznie oznacza to koniecznoæ zapewnienia
przede wszystkim efektywnego, zautomatyzowanego i uwzglêdniaj¹cego aspekty znaczeniowe komunikowania informacji (w odró¿nieniu od czysto formalnego transferu danych).
Postulat ten mo¿e byæ najpe³niej i najefektywniej zrealizowany poprzez przyjêcie wspólnych podstaw metodologicznych informacji geograficznej. W myl zaleceñ programu INSPIRE (Smits, 2003) i postanowieñ CEN/TC 2871 takie wspólne podstawy metodologiczne
stanowi¹ normy miêdzynarodowe ISO opracowywane przez Komitet Techniczny 211 (ISO/
TC 2112 ). Po stosownym procesie akceptacji i uzgodnieñ w ramach CEN s¹ one przyjmo1 Europejski Komitet Normalizacyjny  Komitet Techniczny 287 Informacja geograficzna.
2 Miêdzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, Komitet Techniczny 211 Informacja geograficzna/
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wane jako normy europejskie, a nastêpnie wprowadzane do zbiorów norm krajowych w
poszczególnych krajach cz³onkowskich.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie roli, zadañ, form i rodków, z których
pomoc¹ normy europejskie uczestnicz¹ w zapewnieniu zdefiniowanego powy¿ej wspó³dzia³ania w ramach infrastruktury europejskiej, oparte za na nich normy krajowe  w zapewnieniu podobnego wspó³dzia³ania w ramach infrastruktur krajowych. W szczególnoci w opracowaniu tym rozpatruje siê nastêpuj¹ce zagadnienia:
m

przedmiot informacji geograficznej, w którego ramach przedstawia siê europejskie i
krajowe obszary tematyczne tej informacji ujête w:
 projektowanej Dyrektywie Parlamentu Europejskiego w sprawie INSPIRE, oraz w
 wynikach krajowego projektu badawczego KBN;

m

podstawowy postulat normalizacji: wspó³dzia³anie oddzielnych i niejednorodnych realizacji GIS w zró¿nicowanych rodowiskach przedmiotowych, instytucjonalnych, narzêdziowych i innych (w tym tak¿e jêzykowych): umo¿liwienie kojarzenia ze sob¹ informacji geograficznej z ró¿nych obszarów tematycznych, jak te¿ ³¹czenie ze sob¹ danych
rozproszonych regionalnie w ramach tego samego obszaru tematycznego;

m

praktyczna realizacja tego postulatu poprzez inteligentne i zautomatyzowane komunikowanie i wymianê informacji, uwzglêdniaj¹ce jej aspekty znaczeniowe, w miejsce bezznaczeniowego transferu danych; warunkiem takiej realizacji jest sformu³owanie i stosowanie powszechnie zrozumia³ych i akceptowanych, tj. standardowych  znormalizowanych, rodków informatycznych dla opisu informacji geograficznej, jej struktur sk³adniowych oraz powi¹zañ znaczeniowych;

m

rola i cele norm i normalizacji: zapewnienie tak rozumianego wspó³dzia³ania na drodze
metodologicznej, abstrahuj¹cej od aspektów cile narzêdziowych i platform komputerowych;

m

osi¹gniêcie tego celu  przez rozwi¹zanie dwóch podstawowych problemów:
 zdefiniowanie zawartoci znaczeniowej (semantycznej) oraz logicznych struktur danych geograficznych: jest to rola tzw. modelu pojêciowego dla danego obszaru tematycznego informacji geograficznej, prowadz¹ce do sformu³owania tego samego schematu aplikacyjnego w stosownie dobranym jêzyku wy¿szego poziomu (UML); m.in.
jednorodne znaczenia i struktury logiczne s¹ gwarantowane poprzez stosowanie tego
samego katalogu obiektów wg normy ISO 19109 Regu³y schematów aplikacyjnych;
 zdefiniowanie, niezale¿nych od platformy narzêdziowej, struktur i formatów danych,
stosownych dla danych odpowiadaj¹cych okrelonemu schematowi aplikacyjnemu;
niezale¿ny od platformy narzêdziowej format wymiany danych mo¿e byæ sformu³owany wed³ug normy ISO 19118 Kodowanie;

m

znormalizowane rodki formalne powy¿szej metodologii: jêzyk modelowania pojêciowego UML oraz jêzyk schematu wymiany danych XML (GML).
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Obszary tematyczne infrastruktur informacji geograficznej
Zakresy treci informacji geograficznej obejmuj¹ konkretne obszary tematyczne tej informacji, które s¹ przedmiotem i dziedzin¹ zainteresowania okrelonych infrastruktur informacji przestrzennej i u¿ytkowników. W przypadku INSPIRE obszary te zosta³y sformu³owane
w projektowanej dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, (Annoni i Smits,
2005) i (INSPIRE, 2005). Tabela 1 przytacza wykaz tych dziedzin na podstawie tych opracowañ. Dziedziny tematyczne infrastruktury krajowej zosta³y natomiast zdefiniowane w
wynikach projektu badawczego KBN PBZ 024-13 Koncepcja systemu informacji przestrzennej w Polsce. Tabela 2 przytacza wykaz tych ostatnich na podstawie opracowania (PBZ,
2000). W obu przypadkach wykazy tych dziedzin przytoczone s¹ w niniejszym opracowaniu
wy³¹cznie w celu zilustrowania bogactwa tematycznego informacji geograficznej oraz z³o¿onych jej struktur i koniecznoci zapewnienia efektywnej wymiany danych pomiêdzy tymi
dziedzinami. Oczywicie, wykazy te nie wyczerpuj¹ mo¿liwych innych warstw tematycznych informacji geograficznej.
Oprócz powy¿szej istotnej ró¿norodnoci obszarów tematycznych istotn¹ cech¹ informacji geograficznej jest równie¿ jej znaczne rozproszenie pod wzglêdem lokalizacji obiektów
nale¿¹cych do wspólnej bazy danych. Przyk³adem tej cechy mo¿e byæ krajowa ewidencja
gruntów i budynków (kataster), która jest rozproszona na 372 powiatowe realizacje systemowe.
W tej sytuacji postulowane wspó³dzia³anie na szczeblu operacyjnym odmiennych i oddzielnych realizacji GIS ma na celu z jednej strony umo¿liwienie efektywnego kojarzenia
ró¿norodnych warstw tematycznych ze sob¹, jak na przyk³ad integracjê warstwy katastralnej, warstwy ewidencji uzbrojenia terenu oraz warstwy danych topograficznych, z drugiej
za strony integracjê rozproszonych warstw monotematycznych (np. w formie jednolitego
spójnego systemu katastralnego, a nie 372 oddzielnych katastrów powiatowych). Tym
Tabe la 1. Zde finiowane dzie dziny te matyczne programu IN SPIR E (w oryginalnym brzmie niu)
wg Annoni i Smits (2005) i IN SPIR E (2005)
Coordinate reference systems

Geographical names

Administrative units

Ortho imagery

Transport networks

Hydrography / water catchments

Elevation

Land cover

Cadastral parcels

Geographical grid systems

Protected sites

Addresses

Land use and land use plans

Meteorological spatial features

Population distribution

Species distribution

Government service and environmental
monitoring facilities

Habitats and biotopes

Statistical units

Bio geographical regions

Agricultural and aquaculture facilities

Soil

Buildings

Natural risk zones

Area management(restriction)
regulation zones & reporting units

Production and industrial facilities
Geology

Human health and safety

Atmospheric conditions

Oceanic spatial features

Sea regions
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Tabe la 2. D zie dziny te matyczne infras truktury krajowe j wg (PBZ, 2000)
Poziom lokalny

Powiaty grodzkie
(65 powiatów)
Powiaty ziemskie
(308 powiatów)

Ewidencja gruntów i budynków (kataster)
Ewidencja uzbrojenia terenu (GESUT)
Osnowa geodezyjna
Podzia³y terenu (administracyjny, statystyczny, urbanistyczny, leny
i inne)
Plany zagospodarowania przestrzennego
Warstwy adresowe
Rejestr nazw miejscowoci i obiektów fizjograficznych
Obszary chronione (granice, plany ochrony)
Mapy statystyczne
Mapy bonitacyjne
Zdjêcia lotnicze

Poziom regionalny

Województwa
(16 województw)

Podzia³y terenu (gmina, powiat, nadlenictwa, i inne)
Zagregowana (do grup rejestrowych) informacja z EGiB
Osnowa geodezyjna
Zagregowane dane o infrastrukturze terenu
Obszary chronione
Dane dotycz¹ce stanu rodowiska (wód, gleb, powietrza)
Dane statystyczne spo³eczno gospodarcze (dla gmin)
Dane topograficzne
Dane teledetekcyjne
Mapy statystyczne i bonitacyjne
Modele zjawisk i procesów o zasiêgu wojewódzkim

Poziom centralny

Podstawowe osnowy geodezyjne
Podzia³ administracyjny kraju
Dane topograficzne
Drogi i koleje
Meteorologia (prognozy pogody) i gospodarka wodna
Pañstwowy monitoring rodowiska
Mapy spo³eczno gospodarcze, fizjograficzne, sozologiczne
Modele zjawisk i procesów o zasiêgu ogólnokrajowym

samym kluczowym sk³adnikiem i elementem wspó³dzia³ania jest wiêc zapewnienie efektywnej wymiany danych pomiêdzy niejednorodnymi i rozproszonymi obszarami tematycznymi
informacji geograficznej, jak równie¿, jednoczenie, pomiêdzy zró¿nicowanymi rodowiskami technologicznymi, instytucjonalnymi oraz grupami u¿ytkowników.
Drugim aspektem  obok treci  dowolnej informacji, w tym tak¿e informacji geograficznej, s¹ jej struktury, w jakich ta treæ mo¿e istnieæ, a tak¿e byæ przekazywana i odbierana.
Strukturami zale¿nymi od platform sprzêtowoprogramowych s¹ m.in. pliki, rekordy, tablice, kody itp., w jakich informacja ta (w postaci danych) jest fizycznie rejestrowana, przy
czym wymiana danych wymaga z regu³y przekszta³cania tych struktur. Struktury niezale¿ne
od platform sprzêtowoprogramowych s¹ formu³owane na poziomie abstrakcyjnych modeli
pojêciowych m.in. jako klasy, obiekty, atrybuty, zwi¹zki i ograniczenia. Te niezale¿ne struktury stanowi¹ podstawê dla budowy struktur fizycznych, same za nie mog¹ przechowywaæ
konkretnych danych.
Efektywna wymiana danych pomiêdzy niejednorodnymi i zró¿nicowanymi warstwami
informacji geograficznej wymaga sformu³owania takich w³anie abstrakcyjnych struktur dla
warstw podlegaj¹cych wymianie, w sposób powszechnie zrozumia³y w rodowiskach zainteresowanych u¿ytkowników oraz w sposób sformalizowany, podatny procesom komputerowego przetwarzania. Spe³niaj¹ca te w³anie warunki metodologia modelowania pojêciowe-
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go oraz rodki formalne opisywania struktur informacyjnych i formu³owania schematów
transferu danych s¹ przedmiotem norm miêdzynarodowych, europejskich i krajowych, dla
których wspóln¹ podstaw¹ s¹ normy ISO serii 191xx.

Ogólna struktura norm
Norma ISO 19101 Reference model (ENISO, 2005), zatwierdzona tak¿e jako norma
europejska oraz jako Polska Norma, nawietla istotê wspó³dzia³ania, zwracaj¹c uwagê, ¿e
dotyczy ona zdolnoci w zakresie:
m wyszukiwania informacji i narzêdzi przetwarzania niezale¿nie od ich lokalizacji,
m rozumienia i stosowania odkrytych informacji i narzêdzi niezale¿nie od zwi¹zanej z
nimi platformy, lokalnej, czy te¿ zdalnej,
m rozwoju rodowiska przetwarzania dla u¿ytku komercyjnego bez ograniczania wyboru
dostawców,
m korzystania z innych infrastruktur informacji i przetwarzania,
m uczestniczenia w rynku towarów i us³ug w sposób dostosowany do potrzeb konsumentów.
Ta sama norma wyznacza nastêpuj¹ce d³ugofalowe cele i zadania norm w dziedzinie
informacji geograficznej:
m zwiêkszenie stopnia rozumienia i stosowania informacji geograficznej,
m zwiêkszenie dostêpnoci, integracji i wspó³u¿ytkowania informacji geograficznej,
m promowanie skutecznego, efektywnego i ekonomicznego wykorzystania informacji
geograficznej oraz u¿ytkowanego sprzêtu i oprogramowania,
m wniesienie wk³adu do po³¹czonych wysi³ków na rzecz rozwi¹zania globalnych problemów ekologicznych i humanitarnych.
Dla osi¹gniêcia tych celów normy ISO serii 19100 ³¹cz¹ pojêcia i metody z zakresu
informacji geograficznej z nowoczesnymi pojêciami i metodami z zakresu metodologii i technologii informacyjnych (informatyki).
Normy miêdzynarodowe ISO serii 19100, bêd¹ce podstaw¹ dla opracowywanych norm
europejskich, stanowi¹ spójn¹ rodzinê norm, w której ramach istniej¹ silne wewnêtrzne powi¹zania terminologiczne (wspólny zestaw pojêæ i terminologii), metodologiczne (metodyka
obiektowa, formalizm UML) i inne. Charakter tych powi¹zañ jest, na podstawie Østensen,
(2004), zilustrowany na rysunku 1 (kolorem ¿ó³tym oznaczono normy przyjête jako normy
europejskie i Polskie Normy).
Rysunek 1 wskazuje z jednej strony na centraln¹ rolê, jak¹ w rodzinie norm ISO serii
191xx odgrywaj¹ normy ISO 19109 Regu³y schematów aplikacyjnych, 19110 Metodyka
katalogowania obiektów oraz ISO 19118 Kodowanie3 . W istocie, normy te opisuj¹ w kategoriach ogólnych, niezale¿nych od platform narzêdziowych oraz rodowisk instytucjonalnych, przedmiotowych i innych, metodologiê budowania modeli informacji geograficznej w
postaci tzw. schematów aplikacyjnych jako wspólnych podstaw dla implementacji oraz wymiany danych w konkretnych zró¿nicowanych rodowiskach. Jednoczenie strza³kami zaznaczono kierunki w³¹czenia (integracji) do tych schematów pewnych ogólnych znormalizowanych schematów pojêciowych, jak schematu geometrii i topologii wed³ug ISO 19107
3 Niniejsze

t³umaczenia tytu³ów norm na jêzyk polski nie maja charakteru normatywnego.
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Schemat przestrzenny, ISO 19112 Odniesienia przestrzenne za pomoc¹ identyfikatorów geograficznych, ISO 19108 Schemat czasowy oraz ISO 19113 Podstawy jakoci. Powi¹zania te
maj¹ przy tym charakter hierarchiczny, tj. w toku budowy schematu aplikacyjnego norma
ISO 19107 korzysta z ISO 19111 Odniesienia przestrzenne za pomoc¹ wspó³rzêdnych, ta
ostatnia za  z ISO 19127 Geodezyjne kody i parametry. Podobnie jest w przypadku opisywania aspektów jakociowych informacji geograficznej: ISO 19113 korzysta z ISO 19114
Procedury oceny jakoci, ta za  z ISO 19138 Miary jakoci danych.
Omawiany rysunek podaje te¿ klasyfikacjê norm pod wzglêdem: 1)  jêzyka schematu
pojêciowego (ISO 19103), 2)  tzw. profili u¿ytkownika budowanych na podstawie schematów znormalizowanych (ISO 19137), 3)  metadanych (ISO 19115 i ISO 191152), oraz
4)  specyfikowania produktów danych.
W tabeli 3 podany jest wykaz zatwierdzonych norm europejskich (ENISO). Normy te
zosta³y równie¿ zatwierdzone przez PKN jako Polskie Normy (PNENISO).
Tabe la 3. Zatwie rdzone normy e urope js kie oraz Pols kie N ormy
Oznaczenie normy

Tytu³ oryginalny

Tytu³ w jêzyku polskim (normatywny)

EN ISO 19101:2005

Reference model

Model tworzenia norm

EN ISO 19105:2005

Conformance and testing

Zgodnoæ i testowanie zgodnoci

EN ISO 19107:2005

Spatial schema

Schemat przestrzenny

EN ISO 19108:2005

Temporal schema

Schemat czasowy

EN ISO 19111:2005

Spatial referencing by coordinates

Odniesienia przestrzenne za pomoc¹ wspó³rzêdnych

EN ISO 19112:2005

Spatial referencing by geographic identifiers

Odniesienia przestrzenne za pomoc¹
identyfikatorów geograficznych

EN ISO 19113:2005

Quality principles

Podstawy opisu jakoci

EN ISO 19114:2005

Quality evaluation procedures

Procedury oceny jakoci

EN ISO 19115:2005

Metadata

Metadane

Modelowanie pojêciowe
Jak wczeniej wspomniano, modelowanie pojêciowe jest wa¿nym elementem metodologii informacji geograficznej. Jest ono oparte zarówno na podstawach teoriopoznawczych
informacji geograficznej, jak np. pojêcia czasu i przestrzeni, jak te¿ na metodykach informatycznych opisywania struktur informacyjnych w kategoriach ogólnych (tutaj  metodyka
obiektowa) oraz na rodkach formalnych, z których pomoc¹ opisywane s¹ modelowane
struktury. Z drugiej strony modelowanie pojêciowe stanowi wspóln¹ podstawê teoretyczn¹
dla budowy odmiennych aplikacji narzêdziowych GIS dla konkretnych platform sprzêtowych. Te ostatnie za s¹ podstaw¹ realizacji GIS w ró¿nych rodowiskach instytucjonalnych i dla ró¿nych zastosowañ przedmiotowych.
Wród przedstawionych na rysunku 2 aspektów rozwojowych GIS metodologia i technologia (a tak¿e podstawy teoriopoznawcze) abstrahuj¹ od konkretnych treci i dotycz¹
wy³¹cznie tzw. poziomu typów i struktur danych, podczas gdy dopiero w aspekcie zastoso-
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wañ mamy do czynienia z konkretnymi danymi, czyli z tzw. poziomem instancji danych. Na
tym ostatnim poziomie nastêpuje wiêc dopiero praktyczna wymiana danych.
Cele modelowania pojêciowego normy miêdzynarodowe i europejskie (ENISO, 2005)
definiuj¹ jako:
m dostarczenie cis³ych definicji informacji geograficznej oraz us³ug informacji geograficznej,
m normalizacjê definicji informacji geograficznej oraz us³ug informacji geograficznej,
tak by zapewniæ wspó³dzia³anie systemów oprogramowania w rozproszonych rodowiskach komputerowych.
Model pojêciowy jest tworem abstrakcyjnym, który bez nadania mu formy strukturalnej
mo¿e istnieæ jedynie w umyle jego twórcy. Form¹ umo¿liwiaj¹c¹ jego zapis, a tak¿e przekazanie b¹d odebranie go w warunkach wspó³pracy zespo³ów projektantów czy te¿ jako
podstawê implementacji narzêdziowej, jest tzw. schemat aplikacyjny. Schemat taki zawiera
czêæ koncepcyjn¹, obejmuj¹c¹ specyficzne dla danej dziedziny zastosowania rozwi¹zania
modelowe, która z regu³y wymaga integracji (zespolenia) ze znormalizowanymi schematami
pojêciowymi ogólnego przeznaczenia, jak np. schemat geometrii i topologii, schemat opisu
po³o¿enia, schemat jakoci i inne. Taki proces integracji schematu aplikacyjnego u¿ytkownika ze schematami znormalizowanymi, który jest analogiczny do w³¹czania algorytmów bibliotecznych do budowanego programu obliczeniowego, jest zilustrowany w notacji UML na
rysunku 3.

Strategia wspó³dzia³ania  komunikowanie informacji
Komunikowanie informacji geograficznej, bêd¹ce elementem kluczowym wspó³dzia³ania
sk³adników infrastruktur, jest rozwa¿ane w normach miêdzynarodowych i europejskich
dwup³aszczyznowo, co wynika z dwuaspektowego charakteru informacji (syntaktyka  struktura oraz semantyka  znaczenie). Zgodnie z tym na ogóln¹ strukturê komunikowania informacji sk³adaj¹ siê:
m modelowanie pojêciowe, które obejmuje zdefiniowanie zawartoci znaczeniowej (semantycznej) informacji oraz logicznych struktur danych geograficznych; jest to proces, który na poziomie typów danych prowadzi do powstania schematu aplikacyjnego
zapisanego w jêzyku UML z wykorzystaniem norm ISO 19109 Regu³y schematów
aplikacyjnych oraz ISO 19110 Metodyka katalogowania obiektów; oraz
m kodowanie danych, w którego ramach formu³uje siê tzw. schemat wymiany danych,
zawieraj¹cy konkretny zbiór danych zakodowanych w strukturach przewidzianych
schematem aplikacyjnym w formie niezale¿nej od platformy narzêdziowej; wykorzystuje siê tu jêzyk oraz normê XML/GML ISO 19118 Kodowanie.
Przebieg procesu wymiany danych oraz rolê modelu pojêciowego (schematu aplikacyjnego)
w tym procesie przedstawia, na podstawie Kresse i Fadaie (2004) rysunek 4. Zak³ada siê tu,
¿e wymiana danych dotyczy dwóch systemów informacyjnych, A i B, zrealizowanych i
dzia³aj¹cych na dwóch ró¿nych platformach narzêdziowych wed³ug odmiennych wewnêtrznych schematów aplikacyjnych. Transfer zbiorów danych pomiêdzy tymi systemami odbywa siê w nastêpuj¹cych szeciu krokach:
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Rys. 4. Strategia wymiany danych (Kresse, Fadaie, 2004)

Krok 1:

W systemie ród³owym (A) nastêpuje przekszta³cenie danych podlegaj¹cych
wymianie do struktur przewidzianych uzgodnionym schematem aplikacyjnym.
Krok 2:
Do tak przekszta³conych strukturalnie danych stosuje siê regu³y kodowania,
powoduj¹c powstanie nowego pliku danych, podlegaj¹cego transferowi (wg
ISO 19118).
Krok 3:
System ród³owy inicjuje transfer danych do systemu przeznaczenia (B).
Krok 4:
Odbiór zakodowanych danych przez system B.
Krok 5:
W systemie B nastêpuje zastosowanie regu³ kodowania w celu przekszta³cenia
(interpretacji) danych do zapisu w tym systemie (wg ISO 19118).
Krok 6:
Równie¿ w systemie B nastêpuje przekszta³cenie struktur przenoszonych
danych z opisanych uzgodnionym schematem aplikacyjnym do schematu wewnêtrznego.
Do kodowania (i dekodowania) danych w krokach 2 i 5 zalecane jest stosowanie jêzyka
XML (eXtensible Markup Language) oraz jego rozszerzenia na informacjê geograficzn¹ GML
(Geographic Markup Language) w sposób opisany norm¹ ISO 19118 i zilustrowany na
rysunku 5. Na sposób ten sk³adaj¹ siê dwa aspekty:
1. Aspekt abstrakcyjny, którym jest niezale¿ny od zbioru danych schemat aplikacyjny.
Zawiera on zespo³y wzajemnie powi¹zanych ze sob¹ klas, które opisuj¹ ³¹cznie typy obiektów nale¿¹cych do poszczególnych zastosowañ. Reprezentacj¹ takiego schematu jest kata-
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Rys. 5. Kodowanie i konwersja danych (wg ISO 19118)

log obiektów, który jest opisywany w jêzyku XML jako deklaracja typu dokumentu DTD4
b¹d jako schemat XML5 .
2. Aspekt implementacyjny, który odnosi siê do konkretnego zbioru danych i zawiera te
dane, jak na przyk³ad mapa zestawiona wed³ug katalogu obiektów. Podobnie, jak ka¿dy obiekt
jest tzw. instancj¹ pewnej klasy ze schematu aplikacyjnego, tak ka¿demu zbiorowi danych
odpowiada model instancji wed³ug normy ISO 19118. Dla celów wymiany danych model
instancji jest kodowany w postaci dokumentu XML, podczas gdy struktura tego dokumentu
jest opisana w schematach XMLDTD i XMLXSD.

Zakoñczenie
m

m

m
m
m

Naczelnym celem normalizacji informacji geograficznej jest zapewnienie wspó³dzia³ania
GIS w zró¿nicowanych rodowiskach. Bezporednimi przyk³adami takiego wspó³dzia³ania jest wewnêtrzna integracja systemu katastralnego z rozproszonych instalacji powiatowych, wspó³dzia³anie tego systemu z innymi rejestrami informacyjnymi oraz integracja
systemu katastralnego z baz¹ danych topograficznych.
Normy stanowi¹ nowoczesn¹ i kompletn¹ metodologiê i zespó³ rodków formalnych,
które s¹ nieodzowne dla budowy i rozwoju europejskiej i krajowej infrastruktur informacji przestrzennej.
Normy stanowi¹ jedynie narzêdzia informatyczne dla opisywania modeli pojêciowych;
same za nie definiuj¹ takich modeli.
Tak zdefiniowane modele pojêciowe stanowi¹ podstawê dla zgodnych i wspó³dzia³aj¹cych implementacji GIS w zró¿nicowanych rodowiskach.
Warunkiem koniecznym realizacji krajowej infrastruktury informacji przestrzennej, jak
te¿ udzia³u strony polskiej w realizacji infrastruktury europejskiej, jest upowszechnienie i
opanowanie tej znormalizowanej metodologii w akademickich i zawodowych rodowi4

Dokument Type Declaration.
Schema Dokument.

5 XML
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skach geodezyjnych. To za poci¹ga za sob¹ koniecznoæ pilnego uruchomienia szybkich
procesów kszta³cenia w tej dziedzinie, np. w formie studiów podyplomowych. Podjête w
tej mierze ostatnio przez G³ównego Geodetê Kraju inicjatywy i dzia³ania koordynuj¹ce
zas³uguj¹ na wszechstronne i czynne poparcie ze strony rodowisk akademickich.
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Summary
The paper presents the role and significance of standards of geographic information for technical (in
geodesy and informatics) aspects of designing, building, maintaining and using spatial information
infrastructures at European, within the programme INSPIRE, as well as at national, scale. In both
cases the role and significance consist in formulating methodological and technological conditions
necessary to provide interoperability of GIS in separate implementations and topics.
The essence of the standards is conceptual modeling, based on object oriented methodology and
supported by formal languages UML and XML/GML. There is also given a general outline of the
methodology.
Finally, the paper presents a general structure of international standards (ISO) for geographic information, which are the basis of European standards (CEN) mainly for use within INSPIRE. They have
been alredy approved as Polish standards, as well.
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Rys. 1. Powi¹zania norm ISO serii 19100 na podstawie (Ostensen, 2004)

48

Wojciech Pachelski

Rys. 2. Aspekty budowy GIS

Rys. 3. Integracja schematu aplikacyjnego (wg prPN-EN-ISO 19101)

