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Usługa pobierania INSPIRE w użyciu

Krakowskie Spotkania z INSPIRE 
„Georeferencyjne dane przestrzenne w INSPIRE – 

od zbiorów do usług danych przestrzennych”



Usługa danych przestrzennych

…operacja, która może być wykonywane przez aplikację komputerową na 
danych przestrzennych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub 
na powiązanych z nimi metadanych 
[DYREKTYWA INSPIRE]

Infrastruktura informacji przestrzennej
…metadane, zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych
przestrzennych; usługi i technologie sieciowe; porozumienia
w sprawie wspólnego korzystania, dostępu i użytkowania oraz 
mechanizmy kontroli i monitorowania, procesy i procedury
[DYREKTYWA INSPIRE]



Architektura INSPIRE

źródło: „INSPIRE Network Services Architecture v3.0” 



Usługa wyszukania – Discovery Service

…usługa wyszukiwania, umożliwia wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych 
Przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz 
umożliwia wyświetlanie zawartości metadanych 
[DYREKTYWA INSPIRE]

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 976/2009 z dnia 
19 października 2009 r. w sprawie wykonania 
dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady w zakresie usług sieciowych

Technical Guidance for INSPIRE Discovery Services v3.0



Usługa przeglądania – View Service

…usługa przeglądania, umożliwia wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i 
pomniejszanie, 
przesuwanie lub nakładanie na siebie zbiorów danych przestrzennych oraz 
wyświetlanie informacji z legendy i wszelkiej istotnej zawartości metadanych
[DYREKTYWA INSPIRE]

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 976/2009 z dnia 
19 października 2009 r. w sprawie wykonania 
dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
w zakresie usług sieciowych

Technical Guidance to implement INSPIRE View Services 
v3.0



Usługa pobierania – Download Service

usługa pobierania, umożliwiająca pobieranie kopii całych
zbiorów danych przestrzennych lub części takich zbiorów
oraz, gdy jest to wykonalne, dostęp bezpośredni
[DYREKTYWA  INSPIRE]

Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1088/2010 z dnia 
23 listopada 2010 r. zmieniająca Rozporządzenie Komisji (WE) 
NR 976/2009 z dnia 19 października 2009 r. w sprawie 
Wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady w zakresie usług sieciowych (w zakresie usług 
pobierania
 i transformacji)

Draft Technical Guidance for INSPIRE Download Services v2.0
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źródło: „D2.7: Guidelines for the encoding of spatial data v. 3.2” 
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Klient usług pobierania - iMapCatalog

Realizacja replikacji danych przy zastosowaniu:
ü plików
ü baz danych
ü usługi pobierania

Funkcje

ü zdefiniowana procesy replikacji za pośrednictwem usług INSPIRE

ü wywoływanie replikacji o określonej chwili lub interwałach czasowych

ü możliwość definiowania zakresu przestrzennego pobieranych danych

ü Obsługa replikacji przyrostowcyh dla usługi pobierania zbiorów 
wersjonowanych

ü Integracja z narzędziami ETL
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