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Wprowadzenie
Rozwój systemów informacji geograficznej polega³ na przejciu od pojedynczych, niezale¿nych systemów w kierunku systemów, które potrafi¹ siê ze sob¹ komunikowaæ (wspó³pracowaæ).
W latach 80. i na pocz¹tku 90. wspó³dzia³anie GIS opiera³o siê na formatach wymiany
danych, które umo¿liwia³y odczyt i zapis danych w ró¿nych systemach, a tak¿e na czynnym
udziale cz³owieka w tym procesie. Formaty wymiany danych pozwala³y na przenoszeniu
ca³ego zbioru danych z jednego systemu do dugiego.
Jednak, po pierwsze by³ to proces czasoch³onny, a po drugie nie
umo¿liwia³ bezporedniej aktualizacji danych (wymaga³ ponownego
przeniesienia ca³ego zbioru danych).
W miêdzyczasie w latach 90. takie
organizacje jak CEN, OGC i ISO,
które wykorzystuj¹c rozwijaj¹ce siê
w tym czasie technologie informatyczne, postawi³y sobie za cel opracowanie specyfikacji i norm dla
Rys. 1. Komunikacja miêdzy systemami GIS
tych zagadnieñ, trwaj¹ce po dzieñ
w sieci równoleg³ej
dzisiejszy.
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Wspó³dzia³anie GIS, czyli interoperacyjnoæ
Szybko rosn¹ca popularnoæ internetu zmienia podejcie do zagadnienia wspó³dzia³ania GIS. Nareszcie rodzi siê mo¿liwoæ bezporedniej aktualizacji zbioru danych, bez
koniecznoci ponownego przenoszenia ca³ego zbioru danych, jak to
by³o wczeniej. Dobrym rozwi¹zaniem okazuje siê bezporedni dostêp
jedynie do podzbioru danych, które
Rys. 2. Komunikacja miêdzy systemami GIS
wymagaj¹ aktualizacji w danej chwili.
w sieci klient-serwer
Jest to mo¿liwe je¿eli aplikacja klienta mo¿e komunikowaæ siê z aplikacj¹ zarz¹dzaj¹ca zbiorem danych ród³owych (serwera) i w rezultacie mieæ dostêp do zaktualizowanych danych na serwerze. Wtedy mówimy, ¿e takie aplikacje wspó³dzia³aj¹ ze sob¹.
Przyjmujemy, ¿e wspó³dzia³anie i interoperacyjnoæ s¹ wyrazami bliskoznacznymi, dlatego
pomijamy ró¿nice znaczeniowe.

Poziomy wspó³dzia³ania GIS
Aby umo¿liwiæ coraz bardziej efektywn¹ wymianê i wykorzystanie informacji dwóm lub
wiêcej systemom (lub ich czêci¹), organizacje takie jak CEN, OGC i ISO podejmuj¹ liczne
inicjatywy w zakresie interoperacyjnoci. Zakres przedmiotowy pojêcia interoperacyjnoæ
daje mo¿liwoæ jego interpretacji na 3 poziomach: poziomie systemowym, danych i instytucjonalnym (tab. 1).
Tabe la 1. Trzy poziomy inte rope racyjno ci
Poziom
interoperacyjnoci

Opis

Systemowy

rozwijany przez producentów systemów i organizacje wspieraj¹ce twórców systemów
(np. W3C, OMG), którzy staraj¹ siê wdra¿aæ za³o¿enia interoperacynoci

Danych

zajmuje siê problemami natury semantycznej i strukturalnej danych, np. ustalenie wspólnych
zasad interpretacji semantycznej danych

Instytucjonalny

powo³ywanie organizacji i stowarzyszeñ, które tworz¹c normy i uregulowania prawne, scalaj¹
wy¿ej wymienione poziomy

Aspekty interoperacyjnoci
Interoperacyjnoæ systemów mo¿e byæ rozpatrywana w kilku aspektach [PN-EN-ISO
19101:2005, Geographic information  Reference model]:
m Network Protocol interoperability  opisuje komunikacjê miêdzy dwoma systemami na dwóch poziomach jako komunikacjê miêdzy aplikacjami, równie¿ na poziomie
transmisji sygna³ów,
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File System interoperability  plik mo¿e byæ otwierany i wywietlany w swoim
formacie lub w formacie innego systemu, co ³¹czy siê z wymogami transferu i pobierania pliku, nazewnictwem, sposobami dostêpu i zarz¹dzania plikami,
Remote Procedure Calls  zestaw operacji, dziêki którym programy mog¹ byæ u¿ywane w innych systemach,
Serach and Access Databases  umo¿liwienie zadawania zapytañ i manipulowania
danymi w bazie, a nastêpnie przenoszenie baz na inne platformy,
Geographic Information Systems (GIS)  wymóg dostêpu do danych, baz danych
i innych serwisów niezale¿nie od stosowanej platformy. Niezbêdna jest taka sama
interpretacja syntaktyczna danych w ró¿nych systemach,
Application interoperability  ró¿ne aplikacje GIS u¿ywaj¹ i reprezentuj¹ dane w
taki sam sposób. W tym celu niezbêdna jest interoperacyjnoæ semantyczna, która
opiera siê na zasadzie interpretowania danych w okrelony sta³y sposób. W celu osi¹gniêcia semantycznej interoperacyjnoci nale¿y u¿ywaæ translatorów, które konwertuj¹ dane z baz danych do aplikacji.

rodki informatyczne
Wspó³dzia³anie GIS to nie tylko opracowywanie specyfikacji i norm. Interoperacyjnoæ ma
równie¿ praktyczne zastosowania.
Wspó³pracuj¹c w ramach OGC firmy np. takie jak Intergraph, czy ESRI staraj¹ siê wdra¿aæ rozwi¹zania interoperacyjne. Firma Intergraph oferuje narzêdzie Interoperability Kit,
natomiast firma ESRI stworzy³a rozszerzenie o nazwie ArcGIS Data Interoperability*. Oba
oprogramowania realizuj¹ interoperacyjnoæ na poziomie danych i systemów.
*Komentarz Redakcji: Publikacja ArcGIS Data Interoperability Extension, http:// www.axmann.at /downloads/ fme_ documents/arcgis_die_en.pdf, wyjania istotê tego oprogramowania: Opracowane wspólnie przez
Safe Software i ESRI rozszerzenie o nazwie ArcGIS Data Interoperability eliminuje bariery wspó³dzielenia
danych przez umo¿liwienie bezporedniego dostêpu do danych, transformacji tych danych i ich eksportu na
niespotykanym dot¹d poziomie. To rozszerzenie wykorzystuj¹ce opracowan¹ przez firmê Safe Software wiod¹c¹
technologiê o nazwie Feature Manipulation Engine (FME), pozwala profesjonalistom z zakresu GIS na u¿ywanie
standardowych danych GIS w rodowisku oprogramowania ArcGIS Desktop niezale¿nie od formatu tych
danych. To oznacza, ¿e u¿ytkownik mo¿e bezporednio czytaæ te dane, a tak¿e wywietlaæ i analizowaæ je z
zastosowaniem wszystkich narzêdzi dostêpnych w ArcGIS Desktop. Z cytatu tego wynika, ¿e nie dotyczy to
wspó³dzia³ania ró¿nych systemów, lecz jedynie szerokiego i równoleg³ego dostêpu jednego programu do danych
zapisanych w wielu ró¿nych formatach stosowanych w ró¿nych dziedzinach tematycznych (spo³ecznociach
informacyjnych). Technologia FME zastosowana w przedstawianym tu oprogramowaniu jest oparta na koncepcji translatorów semantycznych (publikacja: Semantic Translation, Safe Software, 2005) opracowanej w
OGC. Translator semantyczny jest rozumiany tam jako zbiór odwzorowañ pomiêdzy modelem danych jednej
(docelowej) dziedziny tematycznej (spo³ecznoci informacyjnej) a modelem danych drugiej (ród³owej) dziedziny tematycznej. Odwzorowania te dotycz¹ metadanych, typów wyró¿nieñ (features), ich atrybutów i
wzajemnych powi¹zañ, a tak¿e regu³ pozwalaj¹cych na integracjê informacji, gdy zbiory wyró¿nieñ s¹ importowane do modelu docelowego.
Pomimo myl¹cej nazwy ...Data Interoperability...(prawdopodobnie zastosowanej dla celów marketingowych), koncepcja tego oprogramowania jest tylko w niewielkim stopniu zwi¹zana z interoperacyjnoci¹
rozumian¹ zgodnie z definicj¹ ISO 19100: Interoperacyjnoæ to mo¿liwoæ komunikowania siê, zdalnego
przetwarzania lub transferu danych pomiêdzy ró¿nymi funcjonalnymi jednostkami w taki sposób, ¿e u¿ytkownik nie musi posiadaæ wiedzy na temat specyficznych w³aciwoci tych jednostek. Trzeba tu dodaæ, ¿e jednostkami w tym przypadku s¹ systemy programowe lub komponenty ró¿nych systemów, które przy obecnej
technologii mog¹ po uruchomieniu realizowaæ swoje zadania ca³kowicie bez udzia³u cz³owieka jako u¿ytkownika.
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Rys. 3. Wielowarstwowa mapa utworzona w programie ArcMap  ArcInfo
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Istniej¹ce rozwi¹zanie informatyczne firmy ESRI umo¿liwiawymianê danych miêdzy
70 formatami danych. Najpopularniejsze z nich to: .dwg, .dxt (Autodesk DWG/DXF), .gml
(Geography Markup Language), .mxd (Intergraph GeoMedia Warehouse), .mid, .mif, .tab
(MapInfo MID/MIF and TAB).

Przyk³ady wspó³dzia³ania GIS
Zamieszczone poni¿ej przyk³ady przedstawiaj¹, przy u¿yciu rozszerzenie ArcGIS Data
Interoperability firmy ESRI, wybrane mo¿liwoci oprogramowania w kontekcie interoperacyjnoci.
1. Otwieranie i wywietlanie plików w formacie innego systemu oraz dostêp do danych, baz danych.
Wykorzystuj¹c warstwê o nazwie Budynek zapisan¹ w formacie mif programu MapInfo Professional 7.0 pochodz¹c¹ z jednego systemu, u¿ytkownik w innym systemie
dysponuj¹c warstwami Dzialka, Chodnik, Jezdnia, Punkt, Uzbrojenie, Wlazy, Zagospodarowanie w formacie mdb aplikacji GeoMedia Warehouses buduje mapê.
Na rysunku 3 wielowarstwowa mapa utworzona na podstawie danych zapisanych w
dwóch ró¿nych formatach: mif (MapInfo Professional
7.0), mdb (GeoMedia Warehouses).
2. Modyfikowanie
baz danych.
Do bazy danych
Budynek o atrybutach (rys. 4) do³¹czamy bazê danych
Nieruchomosc.mdb,
która zawiera tabelê Budynek (rys. 5).
Na rysunkach 7 i 8
prezentacja do³¹czania tabeli Budynek
w bazie danych Nieruchomoæ.mdb
Na rysunku 6 koñcowa postaæ bazy
danych.
3. Zadawanie zapytañ.
Na rysunkach 9, 10 i 11 widok mapy
ród³owej (utworzonej z danych pochodz¹cych z dwóch ró¿nych systemów), na której u¿ytkownik wykonuje zapytanie.

Rys. 4. Baza danych Budynek

Rys. 5. Tabela Budynek w bazie danych
Nieruchomosc.mdb
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Rys. 6. Baza danych po do³¹czeniu bazy zewnêtrznej

Podsumowanie
Formaty wymiany danych pozwalaj¹ na przenoszenie ca³ych zbiorów danych (du¿ych
iloci informacji geograficznej), natomiast interoperacyjnoæ umo¿liwia dostêp do cile okrelonej informacji geograficznej i jej wymiany (mniejsza iloæ informacji).
Wspó³dzia³anie GIS to oszczêdnoæ czasu i poprawa wydajnoci przesy³ania danych. To
równie¿ mo¿liwoæ tworzenia zbioru danych z ró¿nych róde³ oraz tworzenie wielofunkcyjnych systemów GIS.
Mo¿liwoæ transferu informacji jest warunkiem koniecznym dla efektywnego wspó³dzia³ania oddzielnych realizacji GIS, polegaj¹cego na przenoszeniu, kojarzeniu i ³¹cznym interpretowaniu informacji pochodz¹cych z ró¿nych róde³.
Prezentowany artyku³ przedstawiaj¹c ogólne idee interoperacyjnoci, zapoznaje czytelnika z wybranymi mo¿liwociami oprogramowania (podejcie technologiczne) tworzonego na
potrzeby omawianego zagadnienia.
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Rys. 9. Mapa ród³owa

Wspó³dzia³anie GIS: istota, rodki informatyczne i przyk³ady

50
Agnieszka Chojka, Agnieszka Zwirowicz

Rys. 10. Definiowanie zapytania przez u¿ytkownika
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Rys. 11. Wizualizacja wyniku zapytania
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Summary
The term interoperability has gained popularity in Geographic Information (GI). With regard to
GIS interoperability provides, among others, the possibility to use dispersed information resources
and to save time. Therefore, a number of information firms, e.g. ESRI and Intergraph, introduce
extensions, which enable interoperability of GIS systems. The essence of interoperability is presented
in the paper on simple examples related to GI performed with the use of ESRI software with ArcGIS
Data Interoperability extension.
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Rys. 7. Do³¹czanie zewnêtrznej bazy danych w formacie .mdb
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Rys. 8. Do³¹czanie zewnêtrznej bazy danych w formacie .mdb

