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Cel projektu

Cel: Cel: utworzenie narzutworzenie narzęędzia pod nazwdzia pod nazwąą EDYTOR METADANYCHEDYTOR METADANYCH

Zgodnie z Zgodnie z „„Wytycznymi do przygotowania metadanych w zakresie dziaWytycznymi do przygotowania metadanych w zakresie działłek ewidencyjnychek ewidencyjnych --

Oprogramowanie do tworzenia i aktualizacji metadanych dla potrzeOprogramowanie do tworzenia i aktualizacji metadanych dla potrzeb ewidencji gruntb ewidencji gruntóów w 

powinno spepowinno spełłnianiaćć m. in. nastm. in. nastęępujpująące wymagania:ce wymagania:

•• zapewnienie tworzenia metadanych zgodnie z zapewnienie tworzenia metadanych zgodnie z WytycznymiWytycznymi,,

•• zapis plikzapis plikóów metadanych o strukturze zgodnej z plikami przykw metadanych o strukturze zgodnej z plikami przykłładowymi,adowymi,

•• dostdostęępna funkcja zapisu wielu wariantpna funkcja zapisu wielu wariantóów szablonu z wypew szablonu z wypełłnionymi zestawami elementnionymi zestawami elementóów     w     

metadanych, celem ich pmetadanych, celem ich póóźźniejszego wczytania przed wypeniejszego wczytania przed wypełłnianiem metadanych dla nianiem metadanych dla 

kolejnego zbioru danych przestrzennych o podobnych lub identykolejnego zbioru danych przestrzennych o podobnych lub identycznych wartocznych wartośściach grupy   ciach grupy   

elementelementóów metadanych,w metadanych,

•• wsparcie dla automatycznego generowania identyfikatora metadanywsparcie dla automatycznego generowania identyfikatora metadanych.ch.

Internetowy edytor metadanych udostInternetowy edytor metadanych udostęępni organ wiodpni organ wiodąący w zakresie dziacy w zakresie działłek ek 

ewidencyjnych (Gewidencyjnych (Głłóówny Geodeta Kraju) i towarzyszywny Geodeta Kraju) i towarzyszyćć mu bmu bęędzie instrukcja obsdzie instrukcja obsłługi, ugi, 

nawinawiąązujzująąca do ca do WytycznychWytycznych..



Założenia

Model wymagaModel wymagańń

ogogóólnych lnych 

Edytora Edytora 

MetadanychMetadanych

 custom Wymagania

System uwierzytelniania i zarz ądzania

+ REQ017 Uwierzytelnianie

+ REQ018 Tworzenie i  blokowanie kont

+ REQ022 Baza danych użytkownikw

+ REQ042 Zmiana hasła użytkownika przez administratora

+ REQ043 Usuwanie kont użytkowników

System Edytor metadanych

+ REQ001 Technologia WWW

+ REQ012 Lista plików

+ REQ014 Statusy pl ików

+ REQ015 Zgłoszenie do publikacji

+ REQ016 Pobranie do publikacj i

+ REQ019 Baza danych metadanych

+ REQ020 Zasilanie bezy danych metadanych

+ REQ023 Baza danych pomocniczych

+ REQ024 Listy kodowe

+ REQ025 Przestrzeń nazw pl iku metadanych

+ REQ026 Edycja przestrzeni nazw i list kodowych

+ REQ028 Struktura folderów

+ REQ029 Tytuł pliku metadanych

+ REQ035 Helpdesk

+ REQ037 Obsługa odrzucenia pliku metadanych

+ REQ038 Obsługa odpowiedzi helpdesk

+ REQ039 Uzależnienie menu od uprawnień

+ REQ040 Przekierowanie do strony logowania

+ REQ041 Wyświetlenie menu po zalogowaniu uzytkownika

+ REQ044 Komunikaty dla użytkowników

+ REQ045 Statystyka zalogowanych użytkowników

+ REQ046 Statystyka plików metadanych

+ REQ052 Lista plików - odrzucenie wszystkich plików użytkownika

+ REQ053 Lista plików - usuwanie plików

+ REQ054 Lista plików - wyświetlanie kodu obrębu

+ REQ055 Obsługa pliku podczas publikowania

Edytor metadanych

+ REQ002 Formularze

+ REQ003 Zakładki

+ REQ004 Kontrolki

+ REQ005 Domyślne wartości

+ REQ006 Automatyzacja wypełniania

+ REQ007 Weryfikacja wypełnienia pól

+ REQ008 GUID

+ REQ009 Zgodność  XML

+ REQ010 Pobranie pl iku

+ REQ011 Tworzenie i  załadowanie plików

+ REQ021 Implementowany profil  metadanych

+ REQ027 Obsługa list kodowych

+ REQ030 Konwersja układów współrzędnych

+ REQ031 Zapis edytowanego pl iku metadanych jako nowego pliku

+ REQ032 Szablony plików metadanych

+ REQ033 Zestawienie pól formularza wraz z wpisanymi wartościami

+ REQ034 Obsługa identyfikatora pliku

+ REQ048 Usuwanie mnogich elementów formularzy

+ REQ049 Tworzenie wielu szablonów dla użytkownika

+ REQ050 Podpowiedzi do pól formualrzy

+ REQ051 Inicjal izacja i walidacja adresów stron internetowych

Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych

+ REQ036 Generowanie identyfikatora zasobu

+ REQ047 Lista plików zgłoszeń do ewidencj i



Użytkownicy

SSłłuużżba geodezyjna i kartograficznaba geodezyjna i kartograficzna

--> Aby otrzyma> Aby otrzymaćć dostdostęęp wystarczy przesp wystarczy przesłłaaćć ee--mailmail z danymi z danymi 

przyszprzyszłłego uego użżytkownika ytkownika –– uzyskanie uzyskanie loginuloginu i hasi hasłła w kilka minuta w kilka minut



Praca z edytorem
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Praca z edytorem



Statystyki

Statystyki na dzieStatystyki na dzieńń 30.04.2011r.:30.04.2011r.:

Liczba uLiczba użżytkownikytkownikóów: 737, w: 737, 

w tym 350 instytucji (starostw, urzw tym 350 instytucji (starostw, urzęęddóów miast itp.)w miast itp.)

Liczba wszystkich utworzonych plikLiczba wszystkich utworzonych plikóów: 10025, w: 10025, 

w tym opublikowanych ok. 7000w tym opublikowanych ok. 7000

1210Starostwo Powiatowe w Słupsku

0230Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

0259Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

1263Starostwo Powiatowe w Łęczycy

0451PODGiK w Białymstoku

0489Urząd Miasta w Bydgoszczy

NieopublikowaneOpublikowaneInstytucja
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Statystyki

Przyrost plikPrzyrost plikóów w czasiew w czasie



Plany na przyszłość

�� MoMożżliwoliwośćść tworzenia pliktworzenia plikóów w metadanychmetadanych dla pozostadla pozostałłych zbiorych zbioróów danych w danych 

przestrzennych z I grupy tematprzestrzennych z I grupy tematóów IIP w IIP –– rozbudowa narzrozbudowa narzęędzia w ramach dzia w ramach 

projektu projektu „„RozwRozw óój j metadanychmetadanych oraz harmonizacja zbiororaz harmonizacja zbior óów i usw i us łług danych ug danych 
przestrzennych w projekcie GEOPORTAL 2przestrzennych w projekcie GEOPORTAL 2 ””,,

�� KompleksowaKompleksowa aktualizacja jednego pola we wszystkich utworzonych  aktualizacja jednego pola we wszystkich utworzonych  
plikach plikach metadanychmetadanych , , 

�� Administrowanie plikami Administrowanie plikami metadanychmetadanych , utworzonymi w ramach jednej , utworzonymi w ramach jednej 
instytucji,instytucji,

��Wprowadzanie wspWprowadzanie wsp óółł rzrzęędnych prostokdnych prostok ąąta ograniczajta ograniczaj ąącego (cego ( bboxbbox ) za ) za 
pomocpomoc ąą nawigacji na mapie.nawigacji na mapie.



DziDzięękujkujęę za uwagza uwagęę

Zapraszam do kontaktu:Zapraszam do kontaktu:

joanna.kolacinska@codgik.gov.pljoanna.kolacinska@codgik.gov.pl

lukasz.karpow@gugik.gov.pllukasz.karpow@gugik.gov.pl


