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PRZYKŁADOWE METADANE ZASOBU WODGIK PRZED WPROWADZENIEM NOWEGO ROZWIĄZANIA 
 



KONCEPCJA WDROŻENIA PEŁNEGO ŚRODOWISKA DO OPRACOWANIA METADANYCH 

• Prace przygotowawcze do opracowania metadanych w tym ustalenie zakresu serii i zbiorów danych: 
 

a) Inwentaryzacja zasobów danych przestrzennych Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji 
 Geodezyjnej i Kartograficznej 

 

b) Zakwalifikowanie danych przestrzennych do następujących serii danych: 
 

 -  mapa tematyczna w skali 1:100 000  

 -  mapa topograficzna w skali 1:10 000 układ 1965 

 -  mapa topograficzna w skali 1:10 000 układ 1992 

 -  baza danych topograficznych TBD – komponent TOPO 

 -  mapa topograficzna w skali 1:25 000 układ 1965 

 -  mapa topograficzna w skali 1:50 000 układ 1942 

 -  mapa topograficzna w skali 1:50 000 układ 1965 

 -  mapa topograficzna w skali 1:50 000 układ WGS84 

 -  mapa topograficzna w skali 1:100 000 układ GUGiK80 

 -  ortofotomapa kolorowa w skali 1:5 000 układ 1992 

 -  ortofotomapa czarno-biała w skali 1:5 000 układ 1992 
 

c) Wykorzystanie odpowiednio sformatowanego arkusza kalkulacyjnego EXCEL do wprowadzenia 
 elementów metadanych w kolumnach stanowiących  opisy pojedynczych zbiorów danych 
 przestrzennych w ramach przyjętych serii danych 



FRAGMENT PLIKU W FORMACIE EXCEL Z METADANYMI DLA ZBIORU DANYCH 



 

• Opracowanie metadanych w formacie XML wymaganym przez rozporządzenie Komisji 
Europejskiej Nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. z wykorzystaniem aplikacji INSPIRE-UP. 
Aplikacja ma za zadanie przetworzenie danych z arkusza kalkulacyjnego EXCEL do struktury 
plików XML oraz import tych plików do bazy danych serwera katalogowego. 

 



OGÓLNY SCHEMAT WDROŻONEJ ARCHITEKTURY SYSTEMU METADANYCH 

- zbiory danych przestrzennych stanowią podstawę pozyskania metadanych, 
 

- zasób metadanych jest transformowany do formatu XML i importowany do bazy 
danych znajdującej się na serwerze katalogowym, 

 
- usługa katalogowa, otrzymująca kryteria wyszukiwania z poziomu klienta, wysyła 

zapytanie do serwera i zwraca wynik, 
 
- połączenie z klientem usługi katalogowej następuje za pomocą protokołu HTTP                   

z poziomu przeglądarki internetowej 



ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIE W FORMIE PLATFORMY PROGRAMOWEJ OPARTEJ NA WOLNYM OPROGRAMOWANIU 



Najważniejszy z punktu widzenia użytkownika jest zastosowany klient usługi katalogowej CSW, 
który jest interfejsem dostępowym do serwera usługi katalogowej i wyświetla zawartośd pliku 
metadanych w formie strony internetowej HTML lub oryginalnego pliku XML. Klient umożliwia 
wyszukiwanie metadanych według następujących kryteriów: 

 

 typ zasobu, 

 słowa kluczowe, 

 słowa w treści pliku, 

 słowa w streszczeniu, 

 słowa w tytule, 

 identyfikator pliku, 

 kategoria tematyczna, 

 zakres przestrzenny 

 
W wyniku wysłania do serwera zapytania z podaniem powyższych kryteriów zwrócone zostają 
odpowiednie rekordy metadanych. Obok danych opisowych dostępny jest również widok mapy 
oraz zakresu przestrzennego. Możliwe jest także sortowanie według tytułu lub daty oraz 
wyświetlanie 5, 10, 20 lub 100 rekordów na stronie. W celu wyświetlenia szczegółowej zawartości 
jednego ze zwróconych rekordów metadanych w formie strony internetowej należy kliknąd jego 
tytuł. Alternatywnie można wyświetlid zawartośd oryginalnego pliku XML, jednak nie jest to forma 
przystępna dla pozyskiwania informacji. 

 

Interfejs aplikacji klienckiej CSW oraz fragment strony prezentującej zawartośd pliku metadanych 
zostały przedstawione na poniższych slajdach. 



INTERFEJS APLIKACJI KLIENCKIEJ CSW 



FRAGMENT STRONY PREZENTUJĄCEJ ZAWARTOŚD PLIKU METADANYCH 



WIDOK PLIKU XML 



WALIDACJA METADANYCH 

Utworzone pliki XML z metadanymi zostały poddane procesowi badania ich zgodności                              
z europejskimi standardami oraz kontroli poprawności ich struktury. Dokumentami stanowiącymi 
podstawę do przeprowadzenia kontroli zgodności metadanych z europejskimi standardami są: 

 

 Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania 
dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych, 

 Wytyczne techniczne do w/w rozporządzenia: INSPIRE Metadata Implementing Rules: 
Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119 

 

Sprawdzenie zgodności odbyło się w dwóch etapach. Pierwszy to kontrola, czy zbiór elementów 
metadanych jest zgodny z wymaganym przez rozporządzenie 1205/2008. Kontrola ta dotyczy też 
dopuszczalnych liczności oraz statusu elementów (obligatoryjny/fakultatywny/warunkowy). Drugi 
to zgodnośd z wytycznymi technicznymi i normami ISO, w zakresie implementacji metadanych               
w języku XML: 

 

 Norma ISO 19115: Geographic information – Metadata, 

 Norma ISO 19139: Geographic information – Metadata – XML schema implementation 

 

Walidator zgodności metadanych ze standardami jest dostępny poprzez geoportal INSPIRE 
(http://www.inspire-geoportal.eu). Aplikacja generuje raporty zestawiające prawidłowe oraz 
nieprawidłowe lub brakujące elementy metadanych. Przy walidacji zbiorów zastosowano losowy 
wybór plików w postaci 5% ich całkowitej liczebności. Wszystkie pliki pochodzące z tej próbki 
zostały zwalidowane bezbłędnie. 
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PODSUMOWANIE 

• Posiadane przez WODGiK w Białymstoku metadane do momentu wprowadzenia 
pełnego środowiska do ich opracowywania i publikowania nie spełniały żadnych 
norm ani standardów technicznych i były wykorzystywane w ograniczonym 
zakresie jedynie dla własnych potrzeb, 

• Zastosowano rozwiązanie programowe opierające się na wolnym oprogramowaniu 
z wykorzystaniem autorskiej aplikacji INSPIRE-UP w zakresie tworzenia poprawnych 
metadanych w formacie XML i ich importu do bazy danych serwera katalogowego, 

• W trakcie prac przygotowawczych dokonano pełnej inwentaryzacji zasobu Ośrodka 
i pozyskano wszystkie niezbędne dane, które zostały przypisane dla poszczególnych 
zbiorów danych przestrzennych, 

• Łącznie utworzonych zostało 6098 plików XML z metadanymi (w szczególności jest 
to 14 plików dla serii zbiorów danych i 6084 plików dla zbiorów danych), 

• Losowa próbka utworzonych metadanych w formacie XML została poprawnie 
zwalidowana w zakresie ich zgodności z europejskimi standardami aplikacją 
dostępną na geoportalu INSPIRE, 

• Na dzieo dzisiejszy Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej                                     
i Kartograficznej w Białymstoku posiada opracowane metadane dla całości zasobu      
i są one udostępnione dla klientów poprzez stronę Podlaskiego Systemu Informacji 
Przestrzennej www.psip.wrotapodlasia.pl 



STRONA PODLASKIEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ! 


