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ADAM IWANIAK

BAZY DANYCH 
REFERENCYJNYCH

W ostatnich latach opracowane zosta-
ły bazy danych przestrzennych pokry-
wające obszar całego kraju, które mo-
gą posłużyć jako systemy referencyjne 
dla opracowań tematycznych. Należą 
do nich:
Baza Danych Ogólnogeograficznych 

– BDO w skali 1:250 000,
Wektorowa Mapa Poziomu Drugiego 

– VMapa 2 w skali 1:50 000,
Państwowy Rejestr Granic – PRG,
 Ortofotomapa w skali 1:26 000 

(dla Polski południowo-wschodniej – 
1:13 000).

Więcej informacji o wymienionych ba-
zach można znaleźć na stronach CODGiK 
(www.codgik.waw.pl). Warto zauważyć, 
że przystąpienie Polski do Unii Europej-
skiej walnie przyczyniło się do rozwoju 
systemów GIS w Polsce. Dla potrzeb bu-
dowy LPIS opracowywana jest ortofoto-
mapa pokrywająca obszar całego kraju. 
Stanowi ona punkt wyjściowy zarówno 
do budowy Bazy Danych Topograficz-
nych, jak i drugiej edycji VMapy 2. Or-
tofotomapa jest również podstawowym 
materiałem źródłowym wykorzystywa-

Infrastruktura danych przestrzennych inaczej, cz. III

SYSTEM 
METADANYCH 
DLA PZGiK
Większość haseł związanych z budową Geoportalu (podobnie jak 
i budową systemu IPE) oraz poszukiwanie środków europejskich 
na ich realizację uznać należy za słuszne. Obawiam się jedynie 
dominacji konkretnej firmy informatycznej nad geodezją, braku 
realnych możliwości wykonania projektów i faktu, że drugi raz 
UE może nie wyrazić woli finansowania budowy polskiej SDI.

nym w projekcie PHARE 2003 – wekto-
ryzacji map katastralnych. System LPIS 
przyczynił się do wdrożenia w skali 
ogólnokrajowej standardu wymiany da-
nych ewidencyjnych – SWDE.

W POŚPIECHU  
I BEZ KONSULTACJI

Nadal zauważalne są jednak opóźnie-
nia Polski w zakresie budowy geoportalu 
oraz serwerów katalogowych. Do dzisiaj 
nie mamy ani jednego serwera katalogo-
wego, a stronę Centralnego Ośrodka Do-
kumentacji Geodezyjnej i Kartograficz-
nej z trudem nazwać można krajowym 
geoportalem. 

Departament Informatyzacji i Rozwo-
ju PZGiK GUGiK postanowił nadrobić 
utracony czas. Wygenerował gigantycz-
ny projekt informatyczny (patrz GEODE-
TA 10/2005). Obejmuje on bardzo szero-
ki zakres działań: od budowy krajowego 
geoportalu, baz metadanych, zarządza-
nia bazą danych topograficznych, wdra-
żania IPE i sprzedaży oprogramowania 
EGiB aż po sprzedaż danych geodezyj-
nych i kartograficznych. Cały projekt ma 
się zakończyć do grudnia 2008 roku i ma 
tak napięty harmonogram, że może być 
on trudny do realizacji. Chyba z nadmier-
nego pośpiechu zrezygnowano z uzgod-
nień i konsultacji ze środowiskiem geo-

dezyjnym i kartograficznym. W styczniu 
2005 r. główny geodeta kraju Jerzy Albin 
powołał, co prawda, międzyresortowy 
Zespół ds. Krajowej Infrastruktury Da-
nych Przestrzennych i odbyły się nawet 
dwa zebrania tego zespołu, ale nie odgry-
wa on istotnej roli w budowie SDI (GU-
GiK nie wykorzystał go nawet do zaopi-
niowania projektu Geoportalu). 

A POŚPIECH NIE POPŁACA
Wykonanie rzetelnego projektu tech-

nicznego przekracza możliwości więk-
szości firm informatycznych, co dało się 
zauważyć przy realizacji pierwszej fa-
zy projektu IPE/PTN. Właśnie ze wzglę-
du na opóźnienia z tym związane zmie-
niano harmonogram całego projektu, 
a i tak przyjęto jego uproszczoną wersję. 
W Niemczech 8 lat zajęło opracowanie 
koncepcji systemu AAA (AFIS, ALKIS, 
ATKIS – połączenie osnowy, katastru 
nieruchomości oraz bazy danych topo-
graficznych). I nie bez powodu. Czas po-
trzebny na opracowanie dobrego projektu 
zależy nie tylko od analityków i projek-
tantów, którzy w trakcie prac zaczyna-
ją uczyć się geodezji i poznają problemy 
związane z funkcjonowaniem ośrodka 
dokumentacji. Zdarza się, że wskazują 
oni na nieścisłości i niejednoznaczności, 
które wymagają od zleceniodawców za-
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jęcia konkretnego stanowiska, co z kolei 
też wymaga czasu. Na koniec trzeba pro-
jekt zaakceptować, a to znaczy przeczy-
tać tysiące stron i przejrzeć setki wykre-
sów. Jeśli są błędy, projekt należy odesłać 
do poprawy, proces weryfikacji powtó-
rzyć, a czas mija. 

GUGiK przymierza się do harmonizacji 
baz danych TBD i wektorowej VMapy 2. 
Efektem mają być zmodyfikowane sche-
maty baz danych VMapy 2 dla potrzeb 
drugiej edycji oraz wielorozdzielczej ba-
zy danych topograficznych WTBD (patrz 
GEODETA 1/2005), a także nowe wer-
sje baz tematycznych dostosowane do 
WTBD. W tym celu uruchomiony został 
projekt badawczy o budżecie 4,5 mln zł 
finansowany przez Ministerstwo Nauki 
i Informatyzacji, GUGiK i wybrane urzę-
dy marszałkowskie. Projekt podzielony 
został na dwie części: teoretyczną i im-
plementacyjną. Prace nad częścią teore-
tyczną kończą się w grudniu 2007 roku 
i powinny dostarczyć odpowiedzi na 
wiele pytań, a zatem dopiero wtedy na-
leżałoby rozpocząć właściwe prace pro-
jektowe nad Geoportalem. I czasu może, 
niestety, zabraknąć.

Ponadto istnieje zagrożenie, że firma, 
która wygra przetarg, zdobędzie monopol 
i kontrolę nad całym zasobem geodezyj-
nym i kartograficznym i dowolnie będzie 
mogła dyktować ceny za swoje usługi.

OGÓLNE TRUDNOŚCI
W wyniku realizacji Geoportalu za-

trudnienie dostanie 68 osób (48 w WOD-
GiK-ach, 20 w CODGiK). Ale przecież da-
nych od tego nie przybędzie. Powstaje 
więc pytanie, czy problemem polskiej 
geodezji jest za długa kolejka do kiosku 
z danymi czy raczej brak odpowiedniej 
jakości danych na półkach? Czy przed 
przystąpieniem do formułowania projek-
tu zostały zdefiniowane potrzeby OD-
GiK-ów oraz modelu NSDI? Czy to in-
formatyk mówi zleceniodawcy, jakie 
funkcje ma system realizować, czy się 
o nie pyta? Z jakich środków będą opła-
cone etaty, utrzymanie intranetu, ob-
sługa certyfikowanego centrum infra-
struktury klucza publicznego i działania 
samego systemu? Czy na pokrycie tych 
kosztów wystarczą fundusze uzyskane 
z wypisów i wyrysów? 

Jednym z pierwszych etapów budowy 
systemu informatycznego jest udziele-
nie odpowiedzi na pytanie: czy istnieje 
szansa realizacji projektu? Niewątpliwą 
zaletą projektu Geoportal jest jego wy-
soki budżet. Występuje jednak również 
wiele zagrożeń: brak ogólnej koncepcji 

budowy NSDI, brak uzgodnień i konsul-
tacji, bardzo ograniczony czas realiza-
cji, brak poparcia nowej ekipy rządowej 
(przynajmniej dla jego najistotniejszej 
części, jaką jest IPE). Projekt Geopor-
tal obejmuje wiele zadań, które w ciągu 
ostatnich 4 lat powinny być, a nie zo-
stały zrealizowane, takich jak: standary-
zacja, budowa serwerów katalogowych, 
tworzenie gazeterów w postaci cyfrowej, 
wprowadzenie systemów do kontroli da-
nych TBD, budowa systemu zarządzania 
TBD. Problemy w realizacji nie wynikały 
z braku funduszy, ale z ogólnych trud-
ności, których GUGiK nie był w stanie 
przezwyciężyć. 

 JAK TO BYŁO Z IPE
Jeżeli są wątpliwości, warto przyjrzeć 

się efektom wcześniej realizowanych 
projektów. Z warunków SIWZ można 
wyczytać funkcje, jakie miał realizować 
system IPE/PTN:
 tworzenie i utrzymywanie repliki 

danych EGiB w cyklu dobowym,
obsługa zawiadomień o zmianach: 

w bazie EGiB i w bazie KW,
 obsługa zapytań (do bazy EGiB, 

do bazy KW, do rejestrów PESEL i RE-
GON),
eksport danych,
 raporty,
zarządzanie systemem,
 realizacja procesu PTN,
 indeksowanie wartości katastral-

nych nieruchomości,
okresowa kontrola PTN,
archiwizacja danych,
publikacja danych PTN.
GUGiK dołożył wszelkich starań, aby 

zrealizować projekt IPE/PTN. Niestety, 
pojawiło się wiele ogólnych trudności, 
takich jak: brak dobrej jakości danych 
ewidencyjnych,  niska jakość nowej 
księgi wieczystej, brak doświadczeń 
i wiedzy firm informatycznych zwią-
zanych z realizacją projektów GIS, 
niechęć powiatów do udostępniania 
danych,  brak dobowej aktualizacji, 
brak danych graficznych, brak wy-
miany zawiadomień, wysokie koszty 
utrzymania intranetu, długi czas ocze-
kiwania na odpowiedź z systemu IPE, 
 zaniechanie taksacji, brak noweli-
zacji Prawa geodezyjnego i kartograficz-
nego,  restrykcyjne przepisy o danych 
osobowych, brak podpisu elektronicz-
nego.

W praktyce – po dwóch latach od za-
kończenia wdrożenia w obiektach pilota-
żowych wytypowanych do pierwszej fazy 
realizacji – system IPE/PTN wykorzysty-

wany jest przez powiaty do podglądu da-
nych z nowej księgi wieczystej i rejestru 
PESEL. Jest to bardzo dużo, ale nie jestem 
przekonany, czy cena za osiągniętą funk-
cjonalność nie była za wysoka.

Rodzi się również pytanie, czy naj-
większa zaleta systemu – wysoki budżet 
– nie będzie jego największą wadą, bo-
wiem w przypadku niepełnej realizacji 
projektu przez wykonawcę zleceniodaw-
ca będzie musiał przyjąć to, co udało się 
zrobić (tak jak to było z systemem IPE/
PTN). W przeciwnym razie trzeba będzie 
zwracać fundusze UE.

Analizując sposób przygotowania pro-
jektu Geoportal, jego niezmiernie szero-
ki zakres realizujący m.in. zadania, które 
nie należą do służy geodezyjnej, odstą-
pienie od standardów na rzecz unifikacji 
oprogramowania, pominięcie konsulta-
cji i uzgodnień, inwestycyjny charakter, 
wielkość budżetu i wcześniejsze zanie-
dbania GUGiK w zakresie budowy SDI 
można dojść do wniosku, iż jest to typowy 
przykład „money architecture”. Fakt, że 
firmy informatyczne zarobią kilkadziesiąt 
milionów złotych, tworząc system, który 
będzie wymagał wielokrotnych przeró-
bek po jego zakończeniu (i dodatkowe-
go finansowania), zostawią sporo sprzę-
tu (który w momencie pełnego wdrażania 
systemu będzie już mocno przestarzały), 
nie jest dużym nieszczęściem, zostanie 
bowiem zaimplementowana funkcjonal-
ność Geoportalu. Największe zagrożenie 
wynika z chęci zmonopolizowania nie 
tylko procesu dystrybucji danych prze-
strzennych, ale i funkcjonowania admi-
nistracji geodezyjnej. W rezultacie można 
przypuszczać, że firma lub firmy infor-
matyczne (aktor wygrywający – patrz 
GEODETA 11/2005) będzie mogła przez 
wiele lat dyktować dowolne ceny za funk-
cjonowanie systemu.

MAŁE JEST PIĘKNE 
Analizując trudności z budową syste-

mu IPE/PTN oraz innych dużych syste-
mów o zasięgu krajowym, dochodzę do 
wniosku, że:
specyfikacje nowo budowanych sys-

temów należy dostosowywać do istnie-
jących realiów i rzeczywistych potrzeb 
użytkownika,
projekty powinny być ograniczone 

w czasie i realizowane przez różnych 
wykonawców.

Jako przykład  projektu związanego 
z budową krajowej infrastruktury da-
nych przestrzennych spełniającego po-
wyższe warunki, pragnę przedstawić  
„System metadanych dla państwowego 
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zasobu geodezyjnego i kartograficzne-
go”, którego celem jest uruchomienie sys-
temu udostępniającego w internecie in-
formacje o materiałach kartograficznych 
i danych GIS znajdujących się w zaso-
bach centralnym i wojewódzkich. Pro-
jekt ten został opracowany przez autora 
na zlecenie Departamentu Geodezji, Kar-
tografii i SIG GUGiK i zaprezentowany 
na „Krakowskich spotkaniach z INSPI-
RE” w maju 2005 roku. 

Zadania systemu to:
wyszukiwanie i udostępnianie in-

formacji nt. materiałów kartograficznych 
i fotogrametrycznych spełniających 
określone kryteria atrybutowe (opiso-
we) i/lub przestrzenne dla obszaru ca-
łego kraju,
wspomaganie realizacji zamówień 

składanych za pomocą systemu,
aktualizacja poprzez WODGiK-i in-

formacji w centralnej bazie metadanych.
Podstawowym założeniem systemu 

jest to, że każdy WODGiK ma przez inter-
net dostęp do bazy danych zarówno na 
temat swojego zasobu, jak i zasobów in-
nych jednostek. Wszystkie informacje są 
gromadzone w centralnej bazie danych, 
znajdującej się w CODGiK. Użytkownik 
systemu posiada kopię wycinka bazy do-
tyczącą jego zasobu oraz ma obowiązek 
w tym zakresie ją aktualizować. Roz-
wiązanie takie pozwoli na sprawne wy-
szukiwanie metadanych, niezależnie od 
ograniczeń w infrastrukturze teleinfor-
matycznej (zbyt wąskie łącza, przerwy 

w łączności) oraz będzie pomocne w za-
rządzaniu zasobem w danym ośrodku. 

ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO
Rozporządzenie ministra rozwoju re-

gionalnego i budownictwa z 12 lipca  
2001 r. w sprawie szczegółowych zasad 
i trybu założenia i prowadzenia krajowe-
go systemu informacji o terenie określa, 
że dla obszaru kraju zakłada się i pro-
wadzi: „…bazę metadanych, obejmują-

cych istniejące bazy danych i systemy, 
w odniesieniu do systemów informacji 
przestrzennej już funkcjonujących i da-
nych o terenie tworzonych na obszarze 
kraju, zawierającą informacje dotyczące: 
nazwy systemu, administratora, zakresu 
tematycznego danych, dostępnego for-
matu danych, stanu aktualności, formy 
dostępu i statusu prawnego systemu”.

Powyższy zapis trudno nazwać stan-
dardem, niemniej nakłada on obowią-
zek na organy administracji geodezyjnej 
prowadzenia baz metadanych oraz okreś-
la ich zakres. Zapis ten jest realizowany 
głównie na poziomie centralnym i wo-
jewódzkim przez niektóre jednostki ad-
ministracji geodezyjnej i kartograficznej, 
ale w niejednolity i niezestandaryzowa-
ny sposób. Na przykład portal interneto-
wy GIS Mazowsza (www.gismazowsza.
com.pl) pozwala na wyświetlenie meta-
danych dotyczących zbiorów znajdują-
cych się w Biurze Geodety Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie. Metada-
ne obejmują: informacje ogólne, zasięg 
danych, parametry danych, aktualność, 
dostępność, właściciela, zarządzającego, 
zleceniodawcę, wykonawcę, osobę kon-
taktową oraz metadane o metadanych.

Bardzo zbliżony zakres metadanych 
zawiera portal internetowy opracowa-
ny w ramach realizacji projektu Bazy 
Danych Ogólnogeograficznych (http://
217.153.152.212/metadane/). Autor ser-
wisu (firma UNEP/GRID-Warszawa) 
podkreśla, że zostały one opracowane 

zgodnie z normą Dublin Core, a strona 
WWW posiada funkcjonalność umożli-
wiającą skopiowanie metadanych zapi-
sanych w formacie XML. Portal posiada 
również możliwość wykonania prostego 
wyszukania metadanych poprzez okreś-
lenie wartości poszczególnych atrybu-
tów, takich jak tematyka, format danych 
czy ich aktualność.

Serwisy internetowe map tematycz-
nych Sozo i Hydro Centralnego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartogra-
ficznej (http://217.153.152.212/temap/
temindex.html/) posiadają dodatkową 
funkcję pozwalającą na wyszukanie me-
tadanych spełniających określone kry-
teria przestrzenne. W tym celu wyko-
rzystują aplikację ArcIMS firmy ESRI. 
Podobną funkcjonalność posiada por-
tal internetowy Opolskiego SIP (http://
www.osip.opole.pl/osip/), ale wykorzy-
stuje on aplikację GeoMedia WebMap 
firmy Intergraph. Warto zauważyć, że 
główną funkcją serwisu jest udostęp-
nianie danych przestrzennych. Metada-
ne posiadają geometrię, która odpowiada 
zasięgowi występowania danych i trak-
towana jest jak inne obiekty przestrzen-
ny w systemie. 

Do zalet przyjętego podejścia można 
zaliczyć:
prostotę i szybkość budowy – z wy-

korzystaniem komercyjnego oprogra-
mowania dla dystrybucji danych prze-
strzennych w internecie,
brak wymogu stosowania standar-

dów,
prostotę i intuicyjność obsługi ser-

wisów metadanych,
Do wad natomiast:
 ograniczony zakres zastosowania 

(metadane wyszukiwania),
 brak możliwości zadania tego sa-

mego pytania do różnych baz metada-
nych,
konieczność samodzielnego 

znalezienia serwisów me-

tadanych i opanowania za-
dawania pytań indywidualnie dla 
każdego serwisu,
brak spójności w bazach metadanych 

(np. poziom wojewódzki i centralny).

TRZY WARIANTY
W dalszej części artykułu przedsta-

wiono trzy możliwe warianty schematu 
funkcjonowania systemu ogólnopolskie-
go serwera katalogowego.

W praktyce – po dwóch latach od zakończenia wdrożenia 
w obiektach pilotażowych wytypowanych do pierwszej fa-
zy realizacji – system IPE/PTN wykorzystywany jest przez 
powiaty do podglądu danych z nowej księgi wieczystej i re-
jestru PESEL. Jest to bardzo dużo, ale nie jestem przekonany, 
czy cena za osiągniętą funkcjonalność nie była za wysoka.
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Wariant 1. W WODGiK powstają 
i są aktualizowane (za pomocą specjali-
stycznej aplikacji typu desktop) metada-
ne w standardzie ISO 19115. Aplikacja ta 
służy jednocześnie do zarządzania me-
tadanymi oraz ich różnicowej aktualiza-
cji na centralnym serwerze metadanych 
znajdującym się w CODGiK (w cyklu do-
bowym). Dodatkowo w COD-
GiK zaimplementowany jest 
serwis WWW (jednocześnie 
odgrywający rolę portalu ka-
talogowego oraz serwera kata-
logowego), pozwalający użyt-
kownikowi zadać pytanie 
z poziomu przeglądarki inter-
netowej i złożyć zamówienie 
na wybrane materiały. Ponie-
waż do przeszukania jest tyl-
ko jedna baza metadanych, 
nie ma potrzeby, aby oba ser-
wery komunikowały się przez 
protokół Z39.50. Protokół ten 
jednak zostanie zaimplemen-
towany w celu podłączenia 
serwisu metadanych do glo-
balnej infrastruktury danych 
przestrzennych.
Wariant 2. W WODGiK 

wdrożone są serwery kata-

logowe z a s i l a -
ne w metadane 
w standardzie ISO 
19115 za pomo-
cą specjalistycz-
nej aplikacji typu 
desktop. W COD-
GiK zaimplemen-
towany jest portal 
katalogowy oraz 
serwer katalogo-
wy zawierający 
metadane zgroma-
dzone w CODGiK. 
Nie jest wymaga-
na dobowa aktu-
alizacja baz meta-
danych, bowiem 
portal on-line od-
pytuje wszystkie 
bazy wojewódz-
kie (16) po każ-
dym zapy tan iu 
złożonym w por-
talu katalogowym 
(CODGiK).
 Wariant 3. 

Stanowi połącze-
nie wariantu 1. 
i 2. z uwzględnie-
niem uwarunko-
wań technicznych 

istniejących w CODGiK. 
Obecnie funkcjonują tam dwa serwisy 

metadanych: opisany już serwer zwią-
zany z mapami tematycznymi SOZO 
i HYDRO oparty na ArcIMS (technolo-
gia firmy ESRI) oraz System Zarządza-
nia Danymi Fotogrametrycznymi (SZDF) 
opracowany z wykorzystaniem GeoMe-

dia WebMap i TerraShare (technologia 
firmy Intergraph). 

Pierwszy jest prostym i tanim sys-
temem posiadającym skromną (ilo-
ściowo) bazę metadanych dotyczącą 
arkuszy map tematycznych i topogra-
ficznych. Stanowi on rodzaj skorowidza 
map z możliwością wyszukania arku-
szy spełniających określone wymaga-
nia (np. data wydania, wykonawca czy 
odwzorowanie). System działa sprawnie 
i jest wykonany estetycznie. Niestety, ba-
za metadanych zawiera informacje po-
chodzące z WODGiK-ów bez mechani-
zmów wymuszających aktualizację czy 
weryfikację. W przypadku uruchomie-
nia projektowanego systemu dla PZGiK 
serwis ten straciłby na znaczeniu, udo-
stępnia bowiem podzbiór metadanych 
pochodzących z wojewódzkich ośrod-
ków dokumentacji geodezyjnej i karto-
graficznej, i to w dodatku nieaktual-
nych. ArcIMS jest doskonałym, szeroko 
uznanym oprogramowaniem do dystry-
bucji danych przestrzennych w interne-
cie i jego środowisko programowe może 
być pomocne w budowie części porta-
lu katalogowego, związanego z interfej-
sem użytkownika. Istnieją jedynie duże 
problemy z wczytaniem plug-in-u firmy 
ESRI do przeglądarki internetowej, co 
umożliwiłoby osiągnięcie pełnej funk-
cjonalności serwisu. 

Podobne problemy z plug-in-em wy-
stępują w serwisie SZDF, którego celem 
jest zarządzanie całym zasobem danych 
fotogrametrycznych dla Polski (obec-
nie jest tam ponad 60 000 zdjęć lotni-
czych i ortofotomap, docelowo ma być 
około 150 000). Funkcjonalność ta re-
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alizowana jest przez system 
TerraShare, który wykorzy-
stuje w tym celu metadane. 
Zdjęcia, ortofotomapy, nu-
meryczny model terenu za-
pisywane są na macierzach 
dyskowych zaś odpowiada-
jące im metadane w oddziel-
nej bazie MS SQL. Do bazy 
tej podłączony jest system 
GeoMedia WebMap, który 
publikuje metadane w inter-
necie. Wprowadzenie nowej 
ortofotomapy do systemu jest 
jednoznaczne z pojawieniem 
się informacji o niej w inter-
necie. SZDF posiada mocno 
rozbudowany interfejs użyt-
kownika pozwalający na wy-
szukiwanie danych spełnia-
jących określone wymagania 
atrybutowe (takie jak data 
wykonania zdjęcia czy jego 
rozdzielczość). Dodatkowo 
umożliwia wyszukiwanie 
danych spełniających okre-
ślone wymagania przestrzen-
ne (np. znajdowanie wszyst-
kich ortofotomap dla danego powiatu 
lub gminy czy znajdujących się w odle-
głości do 1 km od drogi E65). Unikalną 
i bardzo pożądaną cechą SZDF jest fakt, 
iż pozwala on na podgląd danych rastro-
wych w maksymalnej rozdzielczości. 
Zatem przyszły użytkownik może od 
razu zdecydować, czy dany materiał go 
satysfakcjonuje. Funkcjonalność ta nie 
może być realizowana poprzez protokół 
WMS (możliwe byłoby kopiowanie ca-
łych zbiorów), ale poprzez zapis danych 
rastrowych w tzw. strukturze piramidy. 
Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik 
może zobaczyć całość w bardzo małej 
rozdzielczości lub niewielki fragment 
w rozdzielczości maksymalnej.

Po wykonaniu analizy ekonomicznej 
i funkcjonalnej wybrałem wariant roz-
budowy SZDF (schemat systemu na rys. 
powyżej). WODGiK-i (jak w wariancie 1.) 
posiadają specjalistyczną aplikację ty-
pu desktop aktualizującą w cyklu do-
bowym bazę metadanych wykorzysty-
waną w systemie TerraShare. Integracja 
metadanych WODGiK z zasobem SZDF 
jest pełna. Portal katalogowy jest opra-
cowany przez modyfikację już istnieją-
cego oprogramowania i przy zachowa-
niu swojej funkcjonalności dotyczącej 
podglądu danych rastrowych. Mecha-
nizm ten może być w pełni wykorzysta-
ny bez żadnych modyfikacji do podglądu 
istniejących map topograficznych i te-

matycznych w postaci rastrowej. WOD-
GiK-i, które będą chciały zachować nie-
zależność (spójność wykorzystywanego 
oprogramowania) lub mają duże i róż-
norodne zbiory metadanych, zamiast 
bezpośrednio aktualizować bazę meta-
danych TerraShare mogą zainstalować 
serwer katalogowy, który będzie łączył 
się z portalem katalogowym poprzez pro-
tokół Z39.50, np. z aplikacji działających 
w środowisku firmy ESRI. 

DLACZEGO PROPONUJĘ SZDF? 
W omawianym projekcie najtrud-

niejszym zadaniem był wybór systemu, 
który będzie podstawą budowy systemu 
baz metadanych dla PZGiK. Zdecydo-
wałem się na rozwiązanie zapropono-
wane w wariancie 3., wykorzystujące 
istniejący i funkcjonujący już od ponad 
dwóch lat SZDF. System ten już dziś po-
siada bazy metadanych, których rozmiar 
znacznie przekracza docelową wielkość 
wojewódzkich baz metadanych. Posia-
da również zaimplementowany mo-
duł składania zamówień oraz unikalną 
funkcjonalność podglądu map rastro-
wych. Wykorzystanie systemu oparte-
go na ArcIMS wiązałoby się z brakiem 
integracji baz metadanych lub wyma-
gałoby dodatkowych nakładów (na ta-
ką modyfikację SZDF, by współpracował 
z ArcIMS), a osiągnięta funkcjonalność 
byłaby mocno ograniczona.

Zastosowanie hybrydowej architektu-
ry wariantu 3. pozwala na zachowanie 
zalet zarówno rozwiązania zalecanego 
przez GSDI (duża łatwość rozbudowy 
systemu metadanych przez postawienie 
nowych serwerów katalogowych), jak 
i unikalnej funkcjonalności SZDF. Jak 
wynika z doświadczeń niemieckich, ar-
chitektura oparta na modelu rozproszo-
nych serwerów katalogowych wskazana 
jest w późniejszych fazach budowy SDI, 
tj. wtedy, gdy bazy metadanych osiągną 
„masę krytyczną”, a standardy zostaną 
dobrze poznane i opanowane zarówno 
teoretycznie, jak i praktycznie.

Główne zalety zaproponowanego roz-
wiązania to:
dobrze zdefiniowany temat i krótki 

czas realizacji,
duża szansa na realizację,
niski koszt budowy systemu (około 

1-1,5% budżetu Geoportalu).
System metadanych na pewno nie jest 

alternatywą Geoportalu, ale stanowi je-
go istotny element. Prezentowany projekt 
jest przykładem, jak wykorzystując ist-
niejący potencjał, można szybko i tanio 
budować krajową infrastrukturę danych 
przestrzennych. 
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