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Wprowadzenie
Nowoczesne systemy informatyczne, szczególnie systemy informacji przestrzennej, powinny cechowaæ siê przede wszystkim wysokim poziomem modelowania rzeczywistoci
oraz du¿¹ dynamik¹ dzia³ania. Spe³nienie powy¿szych warunków jest mo¿liwe szczególnie
przez szybk¹ i wiarygodn¹ aktualizacjê baz danych.
Potencja³ aktualizacji w przypadku nowoczesnych systemów zarz¹dzania baz danych jest
podstawow¹ zasad¹ ich funkcjonowania. Mo¿liwoæ wspó³aktualizowania przez wielu u¿ytkowników ró¿nych baz danych sta³a siê podstaw¹ budowania serwisów spo³ecznociowych. Dynamiczny rozwój tego typu serwisów spowodowa³ zmianê spojrzenia na dane
udostêpniane w sieci Internet. Nowoczesna baza danych jest wiêc produktem dynamicznym
i podlegaj¹cym permanentnej aktualizacji. Ponadto, rol¹ prawid³owo zaprojektowanego systemu informacji przestrzennej jest zapewnienie w³aciwej spójnoci danych, ich skutecznej
weryfikacji i monitorowania samego procesu aktualizacji. Wiarygodnoæ bazy danych zale¿y
w du¿ej mierze od jakoci procedur organizacyjnych i odpowiednich struktur zarz¹dzania.
Maj¹c na uwadze wy¿ej wskazane, niezbêdne cechy nowoczesnych i wysokiej jakoci
danych, zbieranych w celu publicznego ich udostêpnienia i praktycznego wykorzystania,
Urz¹d Wojewódzki Województwa Ma³opolskiego podejmuje wiele dzia³añ temu s³u¿¹cych.
Wiod¹cym przyk³adem w zakresie danych przestrzennych jest system o nazwie Ma³opolska
Infrastruktura Informacji Przestrzennej, okrelany w dalszej czêci jako MIIP.
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System MIIP  podstawy budowy infrastruktury
oraz interfejsu graficznego
Podstawowym za³o¿eniem w budowaniu MIIP jest stworzenie sprzêtowej i programowej
platformy dla danych przestrzennych województwa ma³opolskiego. System ma byæ udostêpniany partnerom projektu, czyli w praktyce jednostkom administracji publicznej oraz
podmiotom komercyjnym. Utworzenie jednorodnej platformy ma na celu utrzymanie i konsolidacjê danych przestrzennych, a tak¿e zachowanie jednorodnoci i spójnoci baz danych.
Aby sprostaæ powy¿szym wymogom, konieczne jest utworzenie odpowiedniego zaplecza
sprzêtowego. Budowanie takiej infrastruktury jest procesem z³o¿onym, które w przypadku
systemu MIIP rozpoczê³o siê od opracowania okrelonej systematyki projektowej. Efektem
przyjêtych za³o¿eñ by³a realizacja projektu w sposób przewidywalny, a tak¿e w miarê mo¿liwoci kadrowo-ekonomicznych, profesjonalny.
W za³o¿eniach system MIIP ma byæ dostêpny dla wszystkich mieszkañców Ma³opolski,
czyli nie tylko osób, które zajmuj¹ siê profesjonalnie informacj¹ przestrzenn¹, ale i tych,
które chc¹ go wykorzystywaæ do celów prywatnych (np. opracowania trasy rowerowej,
zaplanowania trasy zwiedzania zabytków szlaku architektury drewnianej). Aby by³o to mo¿liwe, dostêp do systemu winien byæ osi¹galny przez co najmniej dwa interfejsy dostêpowe.
Pierwszy z nich, skierowany bêdzie do szerokiej grupy odbiorców, zarówno tych którzy
mieli wczeniej stycznoæ z systemami typu GIS, jak i tych którzy potrzebuj¹ szybkiej i
³atwo dostêpnej informacji przestrzennej. Drugi interfejs, zrealizowany zgodnie z us³ugami
OGC: WMS, WFS, WFS-G, WCS, CSW (http://www.opengeospatial.org/), dedykowany
bêdzie odbiorcom pos³uguj¹cym siê narzêdziami GIS typu desktop i zainteresowanym wykorzystywaniem dostêpnych danych do bardziej z³o¿onych analiz przestrzennych. Klientem
dostêpowym mo¿e byæ zarówno darmowy Quantum GIS, jak i komercyjne oprogramowanie np. ArcGIS Desktop czy Geomedia Professional. Miar¹ jakoci interfejsu graficznego ma
byæ jego prostota, intuicyjnoæ oraz du¿a wydajnoæ. Wyznacznikiem jakoci pierwszego z
interfejsów us³ugi WMS bêdzie przede wszystkim zgodnoæ z OGC i interoperacyjnoæ z
wieloma klientami webowymi oraz desktopowymi.
Maj¹c na uwadze pierwotne za³o¿enie systemu MIIP, tj. udostêpnianie jego zasobów zarówno w warstwie programowej jak i sprzêtowej, jego budowa wymaga zastosowania za³o¿eñ przetwarzania chmurowego (Wojnowski, 2010). System, spe³niaj¹c za³o¿enia takiego
podejcia w zakresie sprzêtowym, powinien byæ bardzo elastyczny oraz szybko dostosowywaæ siê do potrzeb u¿ytkowników zewnêtrznych. Podstawowym elementem wp³ywaj¹cym
na elastycznoæ jest odpowiednie zaprojektowanie rodowiska wirtualizacji, które gwarantuje oddzielenie oprogramowania od warstwy sprzêtowej. Tym samym zmiany warstwy sprzêtowej nie bêd¹ wp³ywaæ na koniecznoæ zmian w warstwie programowej. W konsekwencji
s¹ one niezauwa¿alne dla u¿ytkownika, a system  pomimo swojej dynamiki  charakteryzuje siê bardzo wysok¹ dostêpnoci¹. Wyj¹tkiem w podejciu wirtualizacyjnym bêdzie serwer
bazy danych, który zarówno ze wzglêdu na warunki licencjonowania, jak i wymagan¹ wydajnoæ, zostanie zainstalowany na urz¹dzeniach fizycznych. Poniewa¿ baza danych stanowiæ
bêdzie jeden z najwa¿niejszych elementów ca³ej infrastruktury, jej bezpieczeñstwo bêdzie gwarantowa³a technologia klastrowania. Umo¿liwia ona zwiêkszenie wydajnoci bazy danych przez
dodawanie do istniej¹cych serwerów kolejnych wêz³ów, bez koniecznoci zmiany konfiguracji
samej bazy danych. W sytuacji spadku jej wydajnoci wystarczy dodaæ kolejny serwer, który
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przejmie czêæ obowi¹zków ca³ej infrastruktury bazodanowej, podnosz¹c jednoczenie bezpieczeñstwo ca³ego rozwi¹zania ze wzglêdu na poszerzenie redundancji.
Mo¿liwoci szybkiej instalacji serwerów w zaprojektowanej infrastrukturze gwarantowaæ bêdzie technologia blade (okrelana po polsku jako serwery kasetowe) polegaj¹ca na
umieszczeniu w spójnie centralnie zarz¹dzanym rozwi¹zaniu kompletnej infrastruktury serwerowej. Rezultatem takiej architektury jest uproszczenie ca³ej infrastruktury oraz redukcja
okablowania. Du¿ym atutem jest równie¿ zdecydowanie wiêksza gêstoæ serwerów na mniejszej powierzchni, a tak¿e nowe mo¿liwoci projektowania i wykorzystania infrastruktury
serwerowej. Po³¹czenie technologii wirtualizacji oraz technologii typu blade eliminuje ograniczenia wydajnoci zwi¹zane z pamiêci¹ operacyjn¹, przechowywaniem danych i po³¹czeniami sieciowymi. Ponadto dziêki technologii blade instalacja dodatkowego serwera wi¹¿e siê
wy³¹cznie z umieszczeniem serwera w odpowiedniej klatce oraz logicznej konfiguracji po³¹czeñ sieciowych. Nie ma koniecznoci zmian fizycznych po³¹czeñ sieciowych, co zwiêksza
niezawodnoæ systemu jako ca³oci.
Wzrost elastycznoci oraz niezawodnoci ca³ej infrastruktury gwarantuje równie¿ oddzielenie warstwy przechowywania danych. Umieszczenie w serwerowni macierzy dyskowej bêdzie gwarantowa³o bezpieczeñstwo przez zastosowanie redundantnych rozwi¹zañ na poziomie
kontrolerów oraz fizycznych dysków. Zwiêkszenie powierzchni dyskowej bêdzie wi¹za³o siê
jedynie z dodaniem jednego lub kilku fizycznych dysków. Natomiast w przypadku awarii dysku wystarczy wymiana tego dysku, bez koniecznoci zatrzymywania pracy ca³ego systemu.
Podsumowuj¹c, najwa¿niejsze elementy infrastruktury to:
m serwery w architekturze x86, zapewniaj¹ce migracjê systemów aplikacji i rozbudowê
mocy obliczeniowej,
m modularna architektura klatkowa (blade) zapewniaj¹ca zmniejszone wymagania na
przestrzeñ i ch³odzenie, minimalizacjê po³¹czeñ kablowych oraz spójne zarz¹dzanie
rodowiskiem,
m skalowalnoæ  architektura umo¿liwiaj¹ca wspólne funkcjonowanie wielu serwerów
jednoczenie, zapewniaj¹ca du¿¹ wydajnoæ operacji wejcia/wyjcia oraz jednolite
zarz¹dzanie i monitorowanie,
m du¿a pojemnoæ pamiêci operacyjnej (256 GB i wiêcej) na pojedynczych serwerach,
umo¿liwiaj¹ca efektywn¹ implementacjê baz danych oraz systemów wirtualizacji,
m interfejs 10 Gigabit Ethernet (niskie opónienie i bezstratna transmisja) jako interfejs
dostêpowy serwera pracuj¹cego zgodnie z koncepcj¹ konsolidacji operacji wejcia/
wyjcia (wspólne medium dla transmisji LAN/SAN), co zapewnia redukcjê liczby
kabli, adapterów i portów dostêpowych,
m eliminacja dedykowanych prze³¹czników sieciowych Ethernet i FC (blade switch) z
logicznej struktury sieciowej w rodowisku obliczeniowym, co zapewnia uproszczenie topologii i zwiêkszenie niezawodnoci,
m sprzêtowa wirtualizacja interfejsów sieciowych na bazie wspólnego interfejsu 10 Gigabit Ethernet, umo¿liwiaj¹ca efektywny i wydajny mechanizm sieciowy dla wirtualizowanych platform serwerowych,
m system zarz¹dzania zapewniaj¹cy obs³ugê rodowiska zwirtualizowanego, umo¿liwiaj¹cy elastyczn¹ i szybk¹ alokacjê zasobów serwisowanego i testowanego jako ca³oæ.
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Aktualizacja jako podstawa systemu MIIP
Rol¹ systemu MIIP jest zapewnienie rzetelnych, kompleksowych, aktualnych i ³atwo dostêpnych informacji zwi¹zanych z przestrzeni¹ geograficzn¹, potrzebnych do zarz¹dzania województwem ma³opolskim oraz planowania strategicznego, przestrzennego i gospodarczego,
utrzymania ³adu przestrzennego, rozwoju przedsiêbiorczoci we wszystkich sektorach w³asnoci, konserwacji i rozwoju infrastruktury komunalnej, wspomagania s³u¿b publicznych oraz
obs³ugi potrzeb mieszkañców w zakresie gospodarki przestrzennej. Celem projektu MIIP by³o
utworzenie systemu w taki sposób, aby umo¿liwia³ on aktualizacjê baz danych przestrzennych
przez jednostki publiczne oraz innych partnerów instytucjonalnych. W tym wypadku proces
aktualizacji bêdzie opiera³ siê na wprowadzaniu b¹d modyfikowaniu danych przestrzennych za
pomoc¹ aplikacji internetowej, pe³ni¹cej rolê interfejsu ³¹cz¹cego zasoby partnerów projektu.
Szczególna uwaga podczas projektowania ca³ego systemu zostanie zwrócona na interoperacyjnoæ zbiorów i us³ug oraz metadanych tak, aby by³y zgodne z wymogami dyrektywy
INSPIRE (Dyrektywa UE, 2007) i jej transpozycj¹ na grunt prawa polskiego (Ustawa o IIP,
2010). Dyrektywa ta wype³nia jeden z wa¿niejszych warunków funkcjonowania nowoczesnego spo³eczeñstwa informacyjnego, którym jest powszechny dostêp do aktualnej informacji
przestrzennej tworzonej m.in. przez administracjê publiczn¹, niezbêdny dla celów zawodowych i osobistych cz³onków tego spo³eczeñstwa (Bujakowski, Pyka, 2009).
Wspó³czenie standardem sta³ siê dostêp do bazy danych przez przegl¹darkê internetow¹,
co przyczynia siê do rozwoju tzw. klientów webowych. Mapa cyfrowa dostêpna przez
przegl¹darkê staje siê podstawowym interfejsem bazy danych przestrzennych. Od jakoci
interfejsu webowego zale¿eæ bêdzie u¿ytecznoæ ca³ego systemu.
Wa¿n¹ zalet¹ omawianego systemu jest stworzenie takiej infrastruktury, która poszerza
tradycyjne rozumienie pojêcia aktualizacji przez zastosowanie baz rozproszonych na terenie
województwa ma³opolskiego. Podmioty uczestnicz¹ce w projekcie bêd¹ mog³y udostêpniaæ
wybrane czêci aktualizowanych
Tabela 1. Harmonogram opracowania BDOT
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ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych WODGiK w Krakowie.
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bêdzie posiada³o aktualn¹ referencyjn¹ bazê danych obiektów topograficznych (BDOT) m.in.
w zakresie budynków, punktów adresowych, obszarów miejscowoci i obrêbów ewidencyjnych dla ca³ego obszaru województwa (tab. 1).
Baza budynków i punktów adresowych, obok sieci dróg i kolei, jest jednym z najistotniejszych i najbardziej czasoch³onnych elementów tworzenia BDOT. Jest ona równie¿ materia³em, o który najczêciej zabiegaj¹ klienci WODGiK, w tym m.in. Pañstwowa Stra¿ Po¿arna
i Pogotowie Ratunkowe.
Dane ród³owe do opracowania BDOT budynków i punktów adresowych znajduj¹ siê na
ró¿nych szczeblach urzêdów, takich jak: urzêdy gmin/miast, urzêdy statystyczne, starostwa
powiatowe. Przy opracowywaniu BDOT w powy¿szym zakresie, w celu ustalenia w³aciwego numeru adresowego, przeprowadzana jest weryfikacja adresów pomiêdzy:
m rejestrami numeracji porz¹dkowej nieruchomoci prowadzonych przez urzêdy miast/ gmin,
m bazami pozyskanymi z orodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (ODGiK), w szczególnoci z ewidencji gruntów i budynków,
m baz¹ TERYT.
W przypadku wystêpowania jakichkolwiek rozbie¿noci dla danych adresowych pochodz¹cych z powy¿szych róde³, dokonywane s¹ uzgodnienia rozbie¿noci w urzêdach gmin.
W sytuacji, gdy niemo¿liwe jest wyjanienie rozbie¿noci danych adresowych w urzêdzie
gminy/miasta, konieczny jest wywiad terenowy. Wykonawca BDOT wprowadza dane dotycz¹ce numerów adresowych w nastêpuj¹cej hierarchii: GMINA, TERYT, ODGiK, TEREN.
Proces pozyskiwania danych o budynkach i numerach adresowych staje siê bardzo kosztowny i czasoch³onny. Dlatego, z punktu widzenia celów i zadañ systemu, istotne jest w³¹czenie innych jednostek do aktualizacji bazy danych. Urz¹d Wojewódzki Województwa Ma³opolskiego planuje, po zakoñczeniu procesu pozyskania warstwy budynków i punktów adresowych, aktywne w³¹czenie do aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych w
ramach MIIP jednostek w niej uczestnicz¹cych. Podstawowa informacja o nowo wybudowanych i wyburzonych budynkach bêdzie pochodzi³a z baz ewidencji gruntów i budynków.
Numery adresowe wprowadzane bêd¹ z poziomu gminy, a udzia³ urzêdu statystycznego
dotyczy³by danych pozyskanych ze spisów powszechnych (rys. 1). Konieczne jest wiêc

Rys. 1. Schemat wprowadzania aktualnych danych do bazy budynków i punktów adresowych
na potrzeby projektu MIIP (ród³o: opracowanie w³asne)
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zachêcenie ww. jednostek do tego, aby oprócz mo¿liwoci dostêpu poprzez interfejs webowy do danych, uczestniczy³y w procesie ich aktualizacji.
Obecnie rejestry numeracji porz¹dkowej nieruchomoci najczêciej nie posiadaj¹ odniesienia przestrzennego. Gminy prowadz¹ wykazy numerów adresowych w odniesieniu do
dzia³ek w formie tabelarycznej. Dlatego dla urzêdów gmin/miast istotny jest dostêp do danych przestrzennych.
Dla warstwy budynków ród³em bêd¹ starostwa, które dziêki udostêpnieniu aktualnych
informacji z ewidencji gruntów i budynków uzyskaj¹ dostêp do aktualnych danych o numerach adresowych pochodz¹cych z gmin.
Do g³ównych korzyci proponowanej architektury systemu MIIP nale¿y zaliczyæ:
dostêp do danych i us³ug danych przestrzennych przez wykorzystanie rozproszonych
zasobów cyfrowych miêdzy jednostkami na ró¿nych poziomach administracji publicznej,
m jedn¹ wspóln¹ bazê danych,
m optymalizacjê wykorzystania zasobów polegaj¹c¹ na ograniczeniu redundancji danych,
m usprawnienie pracy pozwalaj¹ce na swobodn¹ wymianê informacji niezale¿nie od platformy narzêdziowej,
m wypracowanie mechanizmów pozwalaj¹cych na wspó³dzia³anie (interoperacyjnoæ)
zasobów danych przestrzennych, jak i dostêp do nich przez wiele instytucji i u¿ytkowników indywidualnych.
m

Praktyczne wykorzystanie us³ug sieciowych
do aktualizacji baz danych
Podczas warsztatów, zorganizowanych w 2010 r. w ramach VI Ogólnopolskiego Sympozjum z cyklu Krakowskie spotkania z INSPIRE, zosta³a zaprezentowana technika aktualizacji wybranego obszaru TBD przy u¿yciu us³ug sieciowych. Do testu przeprowadzonego
w ramach warsztatów wykorzystano oprogramowanie ArcGIS Server w wersji 9.3 wraz z
baz¹ SQL Server 2005 Standard z nak³adk¹ ArcSDE, które zainstalowane by³y na serwerze
Windows 2008 Enterprice Edition. W celu zasymulowania rzeczywistych warunków pracy
potencjalnych u¿ytkowników systemu wykorzystano ³¹cza internetowe znajduj¹ce siê w sali
konferencyjnej Urzêdu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich wiêtych 3-4. Serwer aplikacji wraz z baz¹ danych znajdowa³ siê w serwerowni Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Ma³opolskiego przy ulicy Rac³awickiej 56 w Krakowie. Do testu wybrano nastêpuj¹ce warstwy wektorowe: numery adresowe, drogi i budynki. Jako mapê podk³adow¹ zastosowano ortofotomapê. U¿ytkownik móg³ dokonaæ aktualizacji zarówno warstw budynków
jak i punktów adresowych, u¿ywaj¹c specjalnie stworzon¹ do tego celu aplikacjê webow¹
wykorzystuj¹c¹ us³ugi sieciowe. Dla ka¿dego budynku dostêpnych by³o 28 atrybutów opisowych, w tym m.in.: identyfikator, wysokoæ, numer, identyfikator ulicy, liczba kondygnacji (rys. 2). Za pomoc¹ narzêdzi umieszczonych w menu kontekstowym mo¿liwa by³a zarówno modyfikacja obrysu budynku (przesuwanie, dodawanie wierzcho³ków), jak i atrybutów opisowych. Pokazane zosta³y równie¿ mo¿liwoci aplikacji zwi¹zane z wstawianiem
nowych danych do istniej¹cej mapy (np. nowego budynku lub punktu adresowego wraz ze
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Rys. 2. Okno testowanej aplikacji do aktualizacji danych TBD (ród³o: opracowanie w³asne)

wszystkimi atrybutami). Wszystkie powy¿sze operacje wykonywane by³y poprzez interfejs
webowy z wykorzystaniem us³ug sieciowych.
Przeprowadzone warsztaty pokaza³y, i¿:
m mo¿liwe jest wykonywanie operacji aktualizacji dowolnej warstwy przestrzennej w
czasie rzeczywistym,
m mo¿liwa jest aktualizacja i wprowadzanie danych przestrzennych przez Internet,
m prostota zastosowanego interfejsu sprawia, i¿ do wykonywania tego typu operacji
zbêdna jest zaawansowana wiedza z zakresu obs³ugi systemów GIS,
m wysoka stabilnoæ testowanej techniki aktualizacji predestynuje j¹ do zastosowañ produkcyjnych.
Na podkrelenie zas³uguje fakt, ¿e wszystkie wykonywane w czasie warsztatów operacje
przeprowadzane by³y na ¿ywo.

Podsumowanie
Systemy zarz¹dzania bazami danych s¹ obecnie nieod³¹czn¹ czêci¹ wspó³czesnych, du¿ych systemów geoinformacyjnych. Oferuj¹ znormalizowane podejcie do magazynowania,
aktualizowania, dostêpu i manipulowania danymi przestrzennymi. Wysokiej jakoci systemy
zarz¹dzania dostarczaj¹ w ten sposób niezbêdnych narzêdzi do wprowadzania, edytowania i
obrazowania danych przestrzennych (Longley, Goodchild, Maguire, Rhind, 2006). Wspó³czenie uzasadnione i spo³ecznie u¿yteczne jest nie tylko gromadzenie, udostêpnianie i wykorzystywanie informacji przestrzennej w postaci baz danych, ale przede wszystkim jej aktuali-
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zowanie (Piróg, 2007). Budowana infrastruktura w ramach MIIP wydaje siê w pe³ni wpisywaæ w za³o¿enia nowoczesnych systemów zarz¹dzania informacja przestrzenn¹. Projekt
MIIP, ze wzglêdu na prosty i intuicyjny interfejs, dostêpnoæ oraz du¿¹ wydajnoæ, stwarza
szansê na rozwi¹zanie wielu trudnoci technologicznych, zwi¹zanych z jednorodn¹ aktualizacj¹ przestrzennej bazy danych na obszarze ca³ego województwa ma³opolskiego. Wykorzystanie standardów wynikaj¹cych z dyrektywy INSPIRE ma na celu otwarcie systemu dla
wszystkich bran¿ oraz podmiotów publicznych i prywatnych w ca³ej Unii Europejskiej. Na
podstawie studium wykonalnoci (Studium, 2009) mo¿na stwierdziæ, i¿ system MIIP bêdzie
móg³ dynamiczne dostosowywaæ siê zarówno do przysz³ych wymogów dyrektywy INSPIRE,
jak i do nowych narzêdzi oraz formatów danych.
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Abstract
The paper presents the most important aspects of building Malopolska Spatial Information Infrastructure (MIIP), with a special consideration to the updating process as the dominant aspect of the
database quality. The main aim of this project was to create a system which makes it possible to update
the database by public administrations and other partners from different institutions. The process of
updating consists of introduction or modifying spatial database by means of Internet. In effect, the
system will be available for all inhabitants of Malopolska, not only for those who use spatial data
professionally but also for people who want to use this information for their private purposes.
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