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Definicja problemu
W sytuacji rozproszenia kompetencji pomiêdzy ró¿nymi szczeblami administracji publicznej
w zakresie aktualizacji pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, istnieje wiele
problemów zwi¹zanych z wykorzystaniem danych gromadzonych na jednym poziomie do
aktualizacji zbiorów danych na innych poziomach. Przyk³adem mo¿e byæ wykorzystanie
informacji o budynkach, gromadzonych i aktualizowanych w ewidencji gruntów i budynków w powiatowym orodku geodezyjnym i kartograficznym do aktualizacji bazy danych
topograficznych w wojewódzkim orodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Równie istotne i trudne s¹ problemy zwi¹zane z utrzymaniem aktualnoci kopii danych
tworzonych na poziomach wy¿szych  np. kopii baz danych topograficznych na poziomie
centralnym, oczywicie przy za³o¿eniu, ¿e centralna kopia uleg³a ju¿ przetworzeniu i aktualizacja nie polega tylko na prostym kopiowaniu zbiorów. Z takim przetworzeniem mamy do
czynienia, gdy kopiowane zbiory s¹ ju¿ ³¹czone w jeden spójny obszar, a wiêc nastêpuje
³¹czenie obiektów o tych samych cechach i powstaj¹ nowe obiekty.
Na potrzeby niniejszego artyku³u problem zosta³ sformu³owany jako brak integracji danych bêd¹cych w ró¿nych zasobach geodezyjnych oraz brak wspó³pracy pomiêdzy nimi.
Autorzy artyku³u skupili siê na propozycjach rozwi¹zañ technicznych, które s³u¿y³yby do
usuniêcia tego problemu, a jednoczenie mo¿liwych do zaimplementowania w obecnym stanie prawnym. Przewidywane s¹ oczywicie równie¿ rozwi¹zania organizacyjne, nie s¹ one
jednak przedmiotem przedstawianej analizy.
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Propozycje rozwi¹zañ
Najnowsze rozwi¹zania informatyczne mog¹ byæ tworzone z wykorzystaniem architektury SOA, która najogólniej mówi¹c, pozwala na udostêpnienie przez system informatyczny
us³ug realizuj¹cych okrelony proces biznesowy poza w³asny interfejs u¿ytkownika. Us³uga
taka mo¿e byæ wywo³ana z dowolnego innego interfejsu u¿ytkownika, a wiêc i z poziomu
innego systemu informatycznego.
Oznacza to, ¿e przy odpowiednim zaprojektowaniu systemów informatycznych obs³uguj¹cych zarz¹dzanie poszczególnymi zbiorami danych przestrzennych, mo¿na je ze sob¹
skomunikowaæ przez umo¿liwienie wywo³ywania odpowiednio przygotowanych us³ug,
które zapewni¹ w³aciwy dla danego procesu sposób przetworzenia lub udostêpnienia danych.
W ostatnim czasie du¿o uwagi i dzia³añ powiêconych jest budowie przez administracjê
publiczn¹ infrastruktur informacji przestrzennych, co wynika wprost z dyrektywy INSPIRE.
W ramach tworzenia takich infrastruktur udostêpniane s¹ (lub bêd¹) us³ugi oparte o dane
przestrzenne, które opisane s¹ standardami OGC i ISO. Us³ugi te s¹ zgodne z paradygmatem
architektury SOA i mog¹ stanowiæ podstawê do wykorzystania ich np. w obs³udze procesów biznesowych w dedykowanych systemach informatycznych, przeznaczonych do aktualizacji i zarz¹dzania zasobami danych przestrzennych.
Sporód standardowych us³ug INSPIRE, dwie mog³yby mieæ zastosowanie do rozwi¹zania zdefiniowanego wczeniej problemu: us³uga przegl¹dania WMS i us³uga pobierania WFS.
Obie us³ugi udostêpniaj¹ dane w trybie tylko do odczytu, zatem nie ma niebezpieczeñstwa
nieautoryzowanej aktualizacji zbiorów  co mo¿e byæ zalet¹ w kontekcie uproszczenia samego procesu integracji danych bêd¹cych w ró¿nych zasobach.
Us³uga innego systemu mo¿e byæ zatem wykorzystana jako podstawa (ród³o) do aktualizacji w³asnego zbioru danych. Komunikacja taka odbywa siê zwykle tylko w jedn¹ stronê
 system udostêpnia us³ugê i nie jest zainteresowany dzia³aniem tego, kto z niej korzysta. W
przypadku wprowadzenie systemu uprawnieñ sytuacja oczywicie staje siê bardziej skomplikowana  jednak nie zmienia to generalnej idei us³ugi.
W procesie aktualizacji niektórych warstw zasobu, korzystanie z zewnêtrznych róde³
jest koniecznoci¹. Przyk³adem jest choæby aktualizacja bazy danych topograficznych w
oparciu o dane z ewidencji gruntów i budynków  wykorzystanie us³ugi udostêpnienia danych katastralnych przez system powiatowy ma sens. Sam proces aktualizacji odbywa siê
tylko w ramach Systemu Zarz¹dzania Baz¹ Danych Topograficznych.
Niniejszy rozdzia³ przedstawia propozycje rozwi¹zania opisanego wczeniej problemu.
Rozwi¹zania prezentowane s¹ w kolejnoci od najprostszego (choæ i najmniej funkcjonalnego) do najbardziej zaawansowanego.

Wykorzystanie us³ug przegl¹dania
Korzystaj¹c z us³ugi przegl¹dania WMS otrzymujemy dane rastrowe, zatem ich przydatnoæ do aktualizacji danych wektorowych polega na traktowaniu ich jako t³a. W istocie
korzyæ z zastosowania us³ugi WMS mo¿e polegaæ na zast¹pieniu w³asnego repozytorium
danych rastrowych (np. ortofotmap) dostêpem do us³ugi WMS. Takie wykorzystanie us³ugi
WMS wymaga jednak:
m aktualnych metadanych, które okrel¹ przydatnoæ danych,
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zapewnienie ci¹g³oci dostêpnoci i wydajnoci us³ugi,
uzgodnieñ prawnych dotycz¹cych wykorzystania danych dostêpnych w ramach us³ugi.
Bez rozwi¹zania tych zagadnieñ ¿aden przedsiêbiorca nie podejmie ryzyka dotrzymania
terminów w produkcyjnej aktualizacji danych na podstawie danych serwowanych w ramach
us³ugi WMS przez organy administracji publicznej.
Na rysunkach 1 i 2 przedstawiono zrzuty z ekranu obrazuj¹ce wykorzystanie ortofotomap, dzia³ek katastralnych i budynków udostêpnianych za pomoc¹ us³ugi WMS w geoportal.gov.pl w rodowisku desktopowym dedykowanym do aktualizacji bazy danych topograficznych.
m
m

Wykorzystanie us³ug pobierania
Dokument Draft Implementing Rules for Download Services, v 2.0 (Network ..., 2009a)
proponuje dla INSPIRE dwa rodzaje us³ug pobierania:
m us³uga pobierania umo¿liwiaj¹ca pobranie gotowych plików reprezentuj¹cych zbiór
danych lub pobranie jego czêci dla jednego z tematów INSPIRE,
m us³uga z dostêpem bezporednim, umo¿liwiaj¹ca bezporednie odpytywanie o wybrane obiekty.
Dokument Draft Technical Guidance for INSPIRE Download Services, v.1.0 (Network ..., 2009b) precyzuje, ¿e przez pierwszy typ us³ugi mo¿emy rozumieæ przygotowane
wstêpnie pliki, na przyk³ad w formacie GML, udostêpnione do pobrania. Pobranie mo¿e
zachodziæ poprzez protokó³ FTP b¹d dowolny inny. Jako preferowany sposób implementacji drugiego typu us³ugi wskazuje siê Web Feature Service (WFS). Interfejs us³ugi WFS
umo¿liwia zadawanie pytañ z filtrem (atrybutowym b¹d przestrzennym) zgodnym ze specyfikacj¹ Filter encoding. Proponuje siê wykorzystanie do tego celu us³ug zgodnych z normami ISO 19142 (WFS) oraz ISO 19143 (Filter encoding).
Oba rodzaje us³ug pobierania wydaj¹ siê interesuj¹ce w omawianym kontekcie, wynikiem dzia³ania obu mo¿e byæ udostêpnienie danych w formacie GML, jednak w dalszej
czêci referatu rozwa¿ania zostan¹ zawê¿one, do us³ugi lepiej zdefiniowanej i ustandaryzowanej  WFS.
Us³uga pobierania WFS, jako ¿e udostêpniane s¹ dane wektorowe, daje lepsze mo¿liwoci
jej wykorzystania w procesie aktualizacji danych ni¿ us³uga WMS. Rozpatruj¹c przyk³ad
wykorzystania danych z ewidencji gruntów i budynków do aktualizacji bazy danych topograficznych, mo¿na zastosowaæ nastêpuj¹cy scenariusz postêpowania:
1) system zarz¹dzania danymi pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na
poziomie powiatowym wystawia us³ugê WFS,
2) na poziomie wojewódzkim, w systemie zarz¹dzania TBD inicjuje siê proces aktualizacji bazy danych na okrelonym obszarze,
3) w narzêdziu informatycznym dedykowanym do aktualizacji TBD lokalizuje siê w³aciw¹ us³ugê WFS, korzystaj¹c z us³ugi katalogowej (CSW), nawi¹zuje po³¹czenie z us³ug¹
pobierania, a nastêpnie pobiera siê dane wektorowe o budynkach,
4) przez analizê istniej¹cego stanu i pobranych nowych danych wskazuje siê na miejsca
wymagaj¹ce wprowadzenia zmian,
5) operator przegl¹da ka¿de ze wskazanych miejsc i podejmuje czynnoci zwi¹zane z
aktualizacj¹ TBD z wykorzystaniem pobranych danych wektorowych przy pomocy funkcjonalnoci aplikacji do aktualizacji TBD.
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Przy w³aciwie zestawionych narzêdziach proces aktualizacji zasobu powinien byæ znacznie
przypieszony. Mo¿liwe by³oby tu wykorzystanie narzêdzi typu ESB (ang. Enterprise Service Bus)  pozwalaj¹ one na orkiestracjê (³¹czenie wywo³añ us³ug w odpowiedni ci¹g operacji) procesów biznesowych/administracyjnych (bez koniecznoci programowania). Narzêdzia te umo¿liwiaj¹ równie¿ transformacjê pomiêdzy plikami XML zapisanymi w ró¿nych
schematach.
Opisywana mo¿liwoæ rozwi¹zania problemu pojawia siê dziêki us³ugom INSPIRE i warto j¹ dostrzec.

Dedykowane us³ugi w architekturze SOA
Najbardziej zaawansowane rozwi¹zanie problemu integracji zasobów danych polega na
uruchomieniu aktualizacji zasobu wtórnego w trakcie aktualizacji zasobu pierwotnego. Wymaga to opisania i udostêpnienia przez system informatyczny obs³uguj¹cy zasób wtórny
us³ugi uruchomienia procesu aktualizacji, którego parametrami bêd¹ dane pochodz¹ce z systemu, który tak¹ us³ugê wywo³a.
Podczas prac zwi¹zanych z wdro¿eniem Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej na zlecenie G³ównego Urzêdu Geodezji i Kartografii, dokonano próby takiej w³anie komunikacji systemów informatycznych w wêle powiatowym (System do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków  Kataster OnLine, KOL) i wojewódzkim (System Zarz¹dzania
Baz¹ Danych Topograficznych). Idea ta zosta³a przedstawiona na rysunku 3.
W ramach, SZBDT powsta³ modu³ wspomagania aktualizacji BDT ze róde³ zewnêtrznych (w tym przypadku KOL).
Wystawiona zosta³a dedykowana us³uga sieciowa, przez któr¹ mog¹ byæ rejestrowane
budynki w bazie buforowej zasobu BDT. Do us³ugi co pewien czas wysy³ane s¹ informacje
o budynkach z systemu KOL. System KOL rejestruje i zapisuje w bazie informacje o dodaniu, usuniêciu b¹d zmodyfikowaniu budynku. Do czasu a¿ nie zostanie nawi¹zane po³¹czenie z dedykowan¹ us³ug¹ sieciow¹ i nie zostan¹ prawid³owo przes³ane budynki, informacje te
pozostan¹ zachowane w bazie KOL. W systemie SZBDT istnieje mo¿liwoæ wgl¹du w listê
nades³anych obiektów, po czym mo¿na je przenieæ do zasobu BDT (zgodnie z odpowiednimi regu³ami technicznymi i administracyjnymi). Us³uga sieciowa mo¿e byæ konfigurowana
do wspó³pracy z dowolnymi zainteresowanymi instytucjami (zarz¹dy dróg, zarz¹dy melioracji i urz¹dzeñ wodnych, regionalne zarz¹dy gospodarki wodnej, itd.).
Aby zaimplementowaæ takie rozwi¹zanie stworzono i udostêpniono us³ugê, która ma
metodê AddNewBuildingInformation dodaj¹c¹ budynek do bazy (rys. 4).
W rozwi¹zaniu prototypowym metoda ta ma nastêpujace parametry:
m funkcja budynku,
m liczba kondygnacji budynku,
m miejsce pochodzenia budynku,
m rodzaj/przyczyna zmiany,
m data aktualizacji budynku,
m identyfikator budynku,
m DEZ zmiany,
m status budynku,
m geometria powierzchniowa budynku.
System KOL za pomoc¹ aplikacji administracyjnej KOL pozwala ustawiæ adres serwera
wêz³a topograficznego, u¿ytkownika wêz³a oraz docelowy uk³ad wspó³rzêdnych. Nastêpnie
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administrator systemu ustawia harmonogram wywo³ywania opisywanej us³ugi i od tego
momentu system KOL wywo³uje, zgodnie z za³o¿onym harmonogramem, metodê AddNewBuildingInformation udostêpnian¹ przez wêze³ topograficzny. Przy ka¿dym wywo³aniu przekazuj¹c odpowiednie informacje (przyrostowe  od ostatniego wywo³ania) za pomoc¹ parametrów metody.
Zastosowanie tej metody do aktualizacji danych wymaga koniecznoci analizy procesów
biznesowych realizowanych przez oba systemy informatyczne i dok³adnego zdefiniowania
procesu i interfejsów tych wzajemnie wywo³ywanych us³ug. Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e niezale¿nie od technologii u¿ytej do implementacji us³ug SOA, oba systemy informatyczne funkcjonuj¹ niezale¿nie  w omawianym przypadku w ró¿nych lokalizacjach. Systemy musz¹
byæ dostosowane do wzajemnego korzystania z us³ug oraz musi istnieæ sta³e po³¹czenie
sieciowe. W przypadku udostêpniania us³ugi pozwalajacej na aktualizacjê danych, pojawia
siê te¿ kwestia autoryzacji miejsca/systemu informatycznego uprawnionego do wywo³ywania takiej us³ugi.
Niew¹tpliwie ten rodzaj komunikacji pomiêdzy systemami jest najlepszym rozwi¹zaniem.
Jednak koszt zwi¹zany ze stworzeniem takiego rozwi¹zanie wskazuje na koniecznoæ poszukiwania innych sposobów na usprawnienie aktualizacji zasobów danych.

Dyskusja i wnioski
Wykorzystanie architektury SOA do budowy systemów informatycznych odpowiadaj¹cych za zarz¹dzanie i aktualizacjê danych pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest niew¹tpliwie metod¹, która pozwoli³aby na automatyzacjê utrzymania spójnoci baz
danych na ró¿nych szczeblach s³u¿by geodezyjnej. Wymaga to jednak szczegó³owej analizy
procesów biznesowych na poszczególnych poziomach, zdefiniowania ich wzajemnej interakcji oraz modyfikacji istniej¹cych lub zbudowania nowych systemów informatycznych.
W sytuacji, w której us³ugi bêd¹ udostêpnianie na zasadach opisanych standardami, wymaga
te¿ wdro¿enia szyny zarz¹dzania us³ugami. Rozwi¹zanie w architekturze SOA wymaga równie¿ opracowania jednolitego modelu danych  tak aby us³ugi mog³y porozumiewaæ siê tym
samym jêzykiem.
Bior¹c pod uwagê, ¿e wdro¿enie dyrektywy INSPIRE spowoduje dostêpnoæ us³ug
INSPIRE, nale¿y spróbowaæ wykorzystaæ te us³ugi do procesu aktualizacji zasobu na
ró¿nych szczeblach. Zarówno dane udostêpnione w ramach us³ug przegl¹dania jak i us³ug
pobierania mog¹ znaleæ zastosowanie do aktualizacji danych pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Mo¿na zatem zacz¹æ od rozwi¹zañ najprostszych, a zarazem
najbardziej dostêpnych i ³atwych do zrealizowania  wykorzystuj¹c us³ugi przegl¹dania.
Dzi us³ugi INSPIRE otwieraj¹ przed nami nowe mo¿liwoci i nale¿y je wykorzystaæ do
rozwi¹zywania problemów i stworzenia procesów aktualizacji danych znajduj¹cych siê w
zasobie, ale w przysz³oci powinnimy staraæ siê wdro¿yæ rozwi¹zania najbardziej zaawansowane. D¹¿¹c do rozwi¹zañ opartych na architekturze SOA, nale¿y ju¿ teraz pracowaæ nad
modelami, nad definicj¹ procesów i odpowiedzialnoci w tych procesach, nad definicj¹ atomowych us³ug, które powinny wspieraæ te procesy, nad wyposa¿eniem systemów w techniczne mo¿liwoci porozumiewania siê z innymi za pomoc¹ us³ug oraz nad definicj¹ rodowiska zarz¹dzania us³ugami w ramach ca³oci problematyki zwi¹zanej z aktualizacj¹ pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
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Abstract
The authors identify problems related to updating of dispersed Polish surveying and cartographic
data resources. The problems consist mainly in lack of integration and cooperation between components of these resources on different levels of administration structure. One of possible solutions is to
use Service Oriented Architecture (SOA) for designing and creating IT systems responsible for updating and management of databases. Building and making available dedicated services for maintenance/updating of databases is the best and the most proper solution, but it requires much effort to identify
and describe business processes to be integrated. It also requires modification of IT systems performing the updating, which originate from different suppliers. The other option is to use INSPIRE
services to be available within the framework of the National Spatial Data Infrastructure being
created.
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Rys. 1. Wykorzystanie ortofotomap udostêpnianych za pomoc¹ us³ugi WMS
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Rys. 2. Wykorzystanie dzia³ek katastralnych i budynków udostêpnianych za pomoc¹ us³ugi WMS
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Rys. 3. Schemat komunikacji powiatowego systemu ewidencji gruntów i budynków
z wojewódzkim systemem zarz¹dzania baz¹ danych topograficznych
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Rys. 4. Zapis metody AddNewBuildingInformation

