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Wstêp
Na obecnym etapie rozwoju systemów GIS g³ównym typem przetwarzanych danych
geograficznych s¹ dane, które mo¿na okreliæ mianem danych podstawowych. Du¿y nacisk
po³o¿ony jest na aktualnoæ i dok³adnoæ przetwarzanych danych. Dotyczy to szczególnie
danych o terenie i jego bie¿¹cym zagospodarowaniu. Tymczasem inwestorzy w Polsce coraz czêciej napotykaj¹ na problemy zwi¹zane z realizacj¹ inwestycji na terenach górniczych.
Dobrym przyk³adem mo¿e byæ Wa³brzych, gdzie inwestor dopiero w trakcie realizacji inwestycji, polegaj¹cej na budowie wielkogabarytowej hali, uzyska³ informacjê ¿e buduje j¹ na
terenie by³ej kopalni gdzie znajdowa³y siê 2 stare szyby. Oczywicie zlikwidowane szyby
(zasypane) nie stanowi¹ bezpiecznego gruntu do budowy fundamentów. Dlatego fundamentowanie hali musia³o ulec modyfikacjom, a inwestor poniós³ dodatkowe koszty zmian. Oczywicie tego typu uwarunkowania mog¹, a nawet powinny byæ ujawnione w planach zagospodarowania przestrzennego. Realizacja tego zadania jednak nie jest ³atwa ani oczywista.
Inwestor czêsto nie potrafi zidentyfikowaæ problemu oraz nie wie gdzie i w jakim trybie
mo¿e uzyskaæ dane na temat historycznej eksploatacji. Szczególnie brakuje dostêpu do tak
podstawowej informacji jaka jest zawarta w pytaniu Czy w rejonie mojej inwestycji by³a w
przesz³oci prowadzona eksploatacja górnicza?. Na tak proste zdawa³oby siê pytanie obecnie trudno jest uzyskaæ odpowied. Im d³u¿szy okres up³ywa od czasu zakoñczenia eksploatacji górniczej tym trudniej jest skompletowaæ wiarygodne dane o prowadzonej wczeniej
eksploatacji. Szczególnie trudna sytuacja wystêpuje w tych rejonach górniczych, które w
ca³oci zosta³y zlikwidowane.
1 Artyku³ finansowany z grantu badawczego KBN nr 4T12E/058/29 pt. System informacji o zbiorach
archiwalnych dotycz¹cych eksploatacji górniczych na terenie Polski.

50

Artur Krawczyk

Obecnie daje siê odczuæ brak publicznych serwisów, które udostêpniaj¹ tego typu informacje. Z tego powodu na AGH w Katedrze Ochrony Terenów Górniczych Geoinformatyki i
Geodezji Górniczej w 2005 r. uznano za zasadne podjêcie realizacji projektu badawczego
maj¹cego na celu budowê systemu informacji o archiwalnych danych górniczych.

Projekt badawczy
G³ównym celem projektu jest opracowanie metodyki katalogowania archiwaliów kartografii górniczej. Realizacja celu uwarunkowana jest rozwi¹zaniem problemu opracowania
takiego modelu danych, który umo¿liwi ujednolicenie informacji o danych kartograficznych
wykonanych wed³ug zmieniaj¹cych siê w czasie standardów tworzenia map.
Przedmiotem badañ s¹ materia³y archiwalne zawieraj¹ce dane o prowadzonej eksploatacji
górniczej. Badania obejmuj¹ obszar ca³ego kraju i dotycz¹ wiêkszoci rodzajów kopalin podstawowych: wêgiel kamienny, brunatny, cynk o³ów i mied.
Jednym z bardzo wa¿nych elementów projektu by³o opracowanie transformacji i przeliczeñ pomiêdzy aktualnie obowi¹zuj¹cymi uk³adami wspó³rzêdnych a nie stosowanymi (najczêciej lokalnymi) historycznymi uk³adami. Szczególnie trudne by³o dotarcie do definicji
tych uk³adów. Wiele z nich powsta³o w okresie zaborów, co powodowa³o, ¿e bazowa³y one
na ró¿nego typu odwzorowaniach.
Kolejnym naukowym celem opracowania projektu by³o opracowanie i zrealizowanie koncepcji systemu informacji o zbiorach archiwalnych dotycz¹cych historycznej eksploatacji
górniczej.

Uwarunkowania koncepcji systemu
informacji o zbiorach archiwalnych
dotycz¹cych eksploatacji górniczych na terenie Polski
Pocz¹tkowo koncepcja gromadzenia danych opiera³a siê na budowie bazy danych, w
której gromadzone by³by dane o archiwalnych mapach górniczych. Bazê tego typu mo¿na
nastêpnie rozszerzyæ o dane typu GIS oraz udostêpniæ w Internecie. Jednak realizacja tego
projektu w przedstawiony sposób mo¿liwa by³aby w sytuacji, w której posiadamy jednoznaczne ród³o danych oraz mamy jednolite regu³y przetwarzania danych i ich publikacji.
Tymczasem archiwalne dane górnicze rozproszone s¹ po ca³ej Polsce. Du¿a ich czêæ znajduje siê w posiadaniu osób prywatnych, które niechêtnie udzielaj¹ informacji o swoich zasobach. Osoby prywatne nie zawsze s¹ sk³onne wypo¿yczaæ orygina³y w celu ich przetworzenia do postaci cyfrowej. Uzyskane od nich dane czêsto s¹ uwarunkowane zakazem publikacji map, w³¹czaj¹c w to publikacjê w Internecie. Drugim czynnikiem ograniczaj¹cym tradycyjne podejcie do budowy tego typu systemu jest niew¹tpliwe iloæ danych. W archiwach
pañstwowych (wliczaj¹c muzea) znajduj¹ siê bardzo du¿e iloci materia³ów kartograficznych. Budowa tradycyjnego serwisu WebGIS  ze wzglêdu na iloæ danych  by³aby wiêc
zadaniem niezwykle kosztowym w realizacji, a utrzymanie serwisu w przysz³oci napotyka³oby na wiele trudnoci.
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Efektywna realizacja tego projektu wymaga³a wiêc pewnej zmiany podejcia do rozwi¹zania zadania. Kluczowym zagadaniem jest uzyskanie informacji o zasobach map górniczych, ich charakterze oraz dostêpnoci. Wszystkie te cechy odpowiadaj¹ pojêciowo definicji metadanych. Z tego powodu budowa systemu informacji o archiwalnych mapach górniczych zosta³a zaprojektowana jako serwis metadanych.
Istotn¹ rolê w trakcie opracowywania koncepcji odegra³a analiza struktury danych. Ju¿
wstêpne analizy wykaza³y, ¿e gromadzone dane w systemie nie bêd¹ posiada³y spójnego
charakteru. Sytuacja ta wynika z bardzo wielu uwarunkowañ historycznych, prawnych oraz
jêzykowych. Informacje o eksploatacji z³ó¿ na przestrzeni wieków gromadzone by³y w ró¿ny sposób, nie zawsze by³y to materia³y kartograficzne. Bardzo czêsto by³y to tylko rejestry
nadañ pól górniczych, w których wymieniano jedynie kilka podstawowych informacji o
nadaniu górniczym. Czêæ materia³ów kartograficznych jest niekompletna. Do naszych czasów bardzo czêsto nie dotrwa³y wszystkie sekcje mapy danego zak³adu górniczego. Z tych
powodów kluczowe znacznie dla systemu uzyska³y informacje opisowe  natomiast obraz
materia³ów kartograficznych jest traktowany jako informacja uzupe³niaj¹ca.
Warto podkreliæ, ¿e jeszcze w latach 90. XX wieku dokumentacja kartograficzna likwidowanych wtedy zak³adów górniczych nie by³a z mocy prawa odpowiednio chroniona.
Dopiero wraz z nowym prawem geologiczno-górniczym wprowadzono przepis, który rozszerzy³ listê zadañ Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego (WUG). Przepis ten nak³ada na
niego obowi¹zek prowadzenia archiwum dokumentacji mierniczo-geologicznej oraz udostêpniania jego zasobu na zasadach okrelonych w odrêbnych przepisach. Oczywicie zadanie to dotyczy dokumentacji pochodz¹cej z aktualnie likwidowanych zak³adów górniczych.
Archiwum WUG nie zajmuje siê zbieraniem materia³ów kartograficznych o charakterze historycznym. Materia³y, które by³y tworzone wed³ug starych standardów (sprzed 1945 roku)
lub jeszcze pod zaborami nie s¹ przedmiotem dzia³alnoci tego archiwum. Podstawowym
zadaniem archiwum jest przejmowanie ca³oci dokumentacji z likwidowanych zak³adów
górniczych, a nastêpnie jej zaewidencjonowanie i udostêpnianie. Niestety tryb udostêpniania
jest doæ tradycyjny. Podanie trzeba z³o¿yæ zwyk³¹ poczt¹, i t¹ sam¹ drog¹ uzyskuje siê
odpowied. Zatem, realizowany w ramach grantu badawczego serwis metadanych, znakomicie uzupe³nia istniej¹cy, tradycyjny system archiwizacji map górniczych prowadzony przez
administracjê pañstwow¹.
Kolejnym czynnikiem, który uwzglêdniono w trakcie opracowania koncepcji, jest dyrektywa INSPIRE (Dziennik UE, 2007). Reguluje ona zasady tworzenia paneuropejskiej infrastruktury geoinformacyjnej. Celem tej dyrektywy jest osi¹gniêcie zharmonizowanej infrastruktury danych geograficznych, umo¿liwiaj¹cej wykorzystywanie danych geograficznych
bez wzglêdu na format, strukturê, jêzyk oraz kraj pochodzenia. Uwzglêdnienie ju¿ na etapie
planowania wytycznych zawartych w tej dyrektywie pozwoli na osi¹gniêcie trwa³ego i interoperacyjnego rozwi¹zania geoinformatycznego, niezale¿nego od komercyjnych rozwi¹zañ.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze uwarunkowania przyjêto, ¿e system zostanie zrealizowany w
postaci webowego serwera metadanych (metadane zgodne ze standardami ISO serii 19100),
dodatkowo uzupe³nionego opcjonalnymi po³¹czeniami do serwera danych WMS, zrealizowanego za pomoc¹ MapViewera. Serwer Metadanych bêdzie publicznie dostêpny w Internecie. Dane umieszczone na tym serwerze bêd¹ mia³y charakter informacyjny.
Jednym z ostatnich elementów opracowanej koncepcji by³o okrelenie skróconej nazwy
systemu. Ostatecznie wybrano nazwê MICARIS jako skrót od s³ów MIning CARtography
Information System czyli system informacji o górniczej dokumentacji kartograficznej.
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System MICARIS
Do budowy systemu MICARIS wybrano oprogramowanie GeoNetwork Opensource. Jest
to internetowe oprogramowanie serwerowe s³u¿¹ce do zarz¹dzania zasobami danych przestrzennych, obejmuj¹ce m.in. us³ugê katalogowania, tj. zbierania, rejestrowania, klasyfikowania i utrzymywania metadanych. Zosta³o ono opracowane na zlecenie agendy FAO stanowi¹cej czêæ ONZ. Aplikacja jest instalowana wraz z oprogramowaniem GeoServer oraz InterMap. Obecnie brak jest pe³nej polskojêzycznej wersji tego systemu. W zwi¹zku z tym w ramach
projektu podjêto siê t³umaczenia czêci instrukcji u¿ytkownika.
Aplikacja GeoNetwork gromadzi dane w kilku formatach metadanych. Do realizacji projektu zosta³y wybrany standard ISO19139  czyli metadane w standardzie ISO 19115/2003
formatowane zgodnie ze schematem normy ISO19139.

Etapy przetwarzania danych w systemie MICARIS
Dzia³anie opracowanego systemu pozyskiwania danych najlepiej mo¿na zobrazowaæ na
przyk³adzie kolejnych etapów przetwarzania metadanych.
I. Informatyczny spis z natury. Ka¿dy orodek posiadaj¹cy dokumentacjê miernicz¹ zostanie obs³u¿ony przez stworzenie odrêbnej bazy danych (baza Access lub plik arkusza kalkulacyjnego Excel) (Szewczyk i in., 2006). W bazie tej s¹ gromadzone dane spisane z udostêpnionych do realizacji grantu materia³ów. Opcjonalnie bêd¹ w³¹czane zeskanowane obrazy udostêpnionych map górniczych. Obrazy bêd¹ gromadzone w dowolnej postaci  jako skalibrowany
plik rastrowy lub jako zwyk³y plik rastrowy albo nawet jako zdjêcie fragmentu danej mapy 
tak aby przynajmniej mo¿liwe by³o wygenerowanie miniaturki prezentuj¹cej treæ mapy lub jej
w miarê reprezentatywny fragment. W ramach realizacji grantu zidentyfikowano dziesi¹tki
miejsc sk³adowania materia³ów kartograficznych. W celu zapoznania siê z materia³ami kartograficznymi oraz wypo¿yczenia niektórych z nich wizytowano wiele miejsc dysponuj¹cych
takimi materia³ami. Wykonano setki wpisów rekordów metadanych.
II. Selekcja i standaryzacja uzyskanych materia³ów. Dane s¹ umieszczane w predefiniowanych kolumnach i uzupe³niane o brakuj¹ce dane. Na tym etapie szczególnie istotn¹
kwesti¹ okaza³o siê przeliczenie lokalnych wspó³rzêdnych map górniczych do geograficznego uk³adu odniesienia. Niestety czêæ starszych materia³ów kartograficznych by³a sporz¹dzona (wykrelona) bez pozostawienia siatki i/lub nazwy uk³adu wspó³rzêdnych. W takiej
sytuacji podejmowano próby skojarzenia danego obszaru mapy z aktualn¹ sytuacj¹ w terenie. Niestety ustalenie lokalizacji przestrzennej nie zawsze by³o mo¿liwe. Z tych powodów
niewielka czêæ map otrzyma³a lokalizacjê przybli¿on¹.
III. Przeniesienie danych z plików Excela do aplikacji GeoNetwork i jej zastosowanie.
W celu realizacji hurtowej konwersji danych do formatu xml, Grzegorz Klank (2008) opracowa³ w ramach projektu program o nazwie GeoNetworkXML, który w doæ elastyczny
sposób analizuje nag³ówki tabel w plikach Excela i Accessa. Najpierw dokonuje analizy (walidacji) struktury dokumentu z wpisanymi danymi do pliku Excel, nastêpnie wywietla liczbê
rekordów odczytanych z pliku. W przypadku kiedy u¿ytkownik uzna, ¿e plik zosta³ zanalizowany prawid³owo, mo¿e utworzyæ na dysku katalog wynikowy. W katalogu wynikowym z
ka¿dego wiersza tabeli metadanych zapisanych w Excelu powstaje jeden plik w formacie
XML, stworzony wed³ug schematu XML z normy ISO19139.
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Katalogi z plikami XML musz¹ byæ nastêpnie kopiowane na serwer, na którym zosta³
zainstalowany GeoNetwork. Program nie importuje danych jeli wskazywane s¹ cie¿ki sieciowe tzw. UNC. Program GeoNetwork po wskazaniu, w panelu wprowadzania danych,
katalogu z gotowymi plikami XML natychmiast przystêpuje do ich importu.
Po zaimportowaniu danych program GeoNetwork jest gotowy do wykorzystania. W trakcie pracy nale¿y mieæ na uwadze, ¿e pliki XML nie s¹ dekomponowane do ró¿nych tabel bazy
danych, lecz w ca³oci znajduj¹ siê w polu tabeli bazy danych programu GeoNetwork. Powoduje to, ¿e przegl¹danie danych mo¿e siê odbywaæ jedynie za pomoc¹ narzêdzi wyszukiwania
danych, co nie zawsze jest najwygodniejsz¹ metod¹ przegl¹dania danych.
Program GeoNetwork posiada menad¿era bazy danych, który pozwala skorzystaæ z innych zewnêtrznych baz danych. W przypadku MICARISa wybrano bazê postgreSQL.

Rys. 1. Okno programu konwertuj¹cego dane do postaci plików XML (Klank, 2008)

Opracowane rozwi¹zanie sprawdzi³o siê w praktyce i stanowi kompromis pomiêdzy przyzwyczajeniami u¿ytkowników a zastosowaniem nowych technologii sk³adowania i przeszukiwania danych. U¿ytkownicy nie musz¹ zaznajamiaæ siê z nowym interfejsem aplikacji.
Wystarcz¹ umiejêtnoci nabyte podczas pracy z oprogramowaniem biurowym.
Strona internetowa grantu jest dostêpna pod adresem www.micaris.gis.edu.pl, tam te¿
znajduje siê link do strony serwisu aplikacji GeoNetwork. W pocz¹tkowej fazie tworzenia
projektu serwis zosta³ opublikowany jednie w intranecie uczelnianym AGH. W niedalekiej
przysz³oci planowane jest pe³ne upublicznienie serwisu.
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Podsumowanie
Realizacja niniejszego projektu unaocznia problemy przejcia z ma³ej skali projektu charakteryzuj¹cej siê niewielk¹ iloci¹ danych do przetwarzania przez system setek, a nawet
tysiêcy rekordów. Warto podkreliæ, ¿e jeden rekord metadanych to jest jeden plik xml.
Domylne metody wprowadzania danych, polegaj¹ce na wpisywaniu ich w interfejsie aplikacji przez u¿ytkownika, nie da³yby w szybkim czasie po¿¹danych rezultatów. Dopiero automatyzacja i utworzenie oprogramowania wspomagaj¹cego pozwoli³o na profesjonalne przetworzenie du¿ych iloci metadanych.
Dowiadczenia z prac¹ w programie Geonetwork s¹ pozytywne. Choæ trzeba podkreliæ,
¿e oprogramowanie to zdecydowanie lepiej pracuje na serwerze linuxowym ni¿ na serwerze
Windows. Zdecydowanie ³atwiejsze jest w instalacji ni¿ testowany wczeniej konkurencyjny
program degree. Wersja desktopowa programu GeoNetwork na systemie Windows pracuje
bez zastrze¿eñ.
Rozwój i upowszechnianie interoperacyjnych technologii publikowania informacji geograficznej pozwala ju¿ na obecnym etapie realizowaæ serwisy zgodne z inicjatyw¹ INSPIRE.
W trakcie realizacji projektu zidentyfikowano i usystematyzowano wiele zagadnieñ zwi¹zanych z opisem historycznych eksploatacji górniczych na ziemiach Polski.
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Abstract
In the paper, the project Information System for Archive Cartographic Collections Referring to
Mining in Poland is presented. The objective of the project is to develop a catalogue and introduce a
uniform system for mining maps in Poland. The concept of the MICARIS (Mine Cartography Information System) system is described. It is based on GeoNetwork software and is classified as a Catalogue
System for Geographic Metadata which meets the requirements of ISO 19100 standards. Finally,
transfer of large amount of metadata to the system is presented.
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