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Wstêp

Od czerwca do pa�dziernika 2011 r. � w �rodowiskach krajów cz³onkowskich Unii Euro-
pejskiej zajmuj¹cych siê budow¹ infrastruktury INSPIRE � trwa³y prace nad testowaniem i
ocen¹ roboczych wersji specyfikacji danych dla tematów okre�lonych w za³¹cznikach II i
III dyrektywy INSPIRE, to jest nale¿¹cych do drugiej i trzeciej grupy tematycznej. Zespó³
Konsolidacyjny INSPIRE (INSPIRE Consolidation Team) zaprosi³ do udzia³u w tych pra-
cach (INSPIRE CT, 2011) wszystkie spo³eczno�ci zainteresowane danymi przestrzennymi
(SDICs) oraz instytucje uprawnione (LMOs � w Polsce s¹ to w szczególno�ci organy wio-
d¹ce okre�lone w ustawie o IIP). Termin zakoñczenia tych prac i przekazania wyników w
formie raportów by³ wyznaczony na dzieñ 21 pa�dziernika 2011 r. Tak jak w innych krajach
Unii Europejskiej, równie¿ w Polsce zakres tych prac by³ szeroki. Rada Infrastruktury Infor-
macji Przestrzennej (Rada IIP), w uchwale nr 2 z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie testowania
projektów specyfikacji danych drugiej i trzeciej grupy tematycznej, zaleci³a wszystkim orga-
nom wiod¹cym, aby zorganizowa³y i przeprowadzi³y testowanie unijnych projektów specy-
fikacji danych w zakresie tematów przyporz¹dkowanych tym organom przez ustawê o IIP
(Rada IIP, 2011a).

Na tej podstawie przeprowadzono wiele testów, analiz i ocen specyfikacji i przekazano do
zespo³ów unijnych raporty, których zadaniem jest wniesienie wk³adu do dalszych prac tema-
tycznych zespo³ów roboczych (TWGs � Thematic Working Groups) nad koñcowymi wer-
sjami specyfikacji. W pracach krajowych autor pe³ni³ rolê miêdzyresortowego konsultanta i
koordynatora z ramienia G³ównego Geodety Kraju. Wyniki wykonanych prac zosta³y prze-
kazane G³ównemu Geodecie Kraju w formie obszernego sprawozdania (Michalak, 2011c).
Przedstawione w artykule wyniki w du¿ym stopniu s¹ rezultatem tamtych prac, jednak spora
czê�æ tych wyników pochodzi z niezale¿nych dzia³añ i obserwacji autora.
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Ogólne wskazówki okre�laj¹ce zakres i sposób prowadzenia
prac testowych

Opracowanie krajowego programu prac by³o konsekwencj¹ uchwa³y nr 2 Rady IIP.
Wstêpnym krokiem by³o opracowanie dwóch dokumentów. Pierwszy z nich to opublikowa-
na w witrynie Rady IIP ogólna informacja i wskazówki dotycz¹ce testowania projektów
specyfikacji danych II i III grupy tematycznej (Michalak, 2011a). Drugi, o charakterze robo-
czym i przeznaczony dla zespo³ów testuj¹cych, zawiera szczegó³owe wskazówki okre�laj¹-
ce sposób i proponowany zakres testowania i oceny specyfikacji danych (Michalak, 2011b).

Obok tych dwóch dokumentów, do organów wiod¹cych zosta³y przekazane stosownie
do potrzeb tak¿e inne dokumenty:
m opracowanie Instytutu Geodezji i Kartografii przedstawiaj¹ce wyniki prac testowych

dla tematów za³¹cznika I dyrektywy (IGiK, 2009) � stanowi ono pomocny przyk³ad
dla zespo³ów, które nie mia³y wcze�niej mo¿liwo�ci zapoznania siê z tego rodzaju
pracami;

m tekstowe czê�ci specyfikacji danych dla tematów, dla których dany urz¹d jest podle-
g³y okre�lonemu organowi wiod¹cemu;

m opracowanie autorstwa Borrebeka i Elletta z Norwegian Mapping Authority (2010)
pod tytu³em �Guidelines to Excel ̀ Matching tables`� przedstawiaj¹ce wyniki projektu
w ramach ESDIN, dotycz¹ce mapowania danych do schematów INSPIRE;

m wzór tabel mapowania w formacie MS Word;
m modele danych w jêzyku UML w formie pliku typu EAP lub XMI/XML � modele te dla

poszczególnych tematów by³y zebrane w jeden zbiorczy modu³ � INSPIRE Consoli-
dated UML Model;

m zestaw schematów aplikacyjnych XSD definiuj¹cych elementy i ich atrybuty, jakie
mog¹ wyst¹piæ w zbiorach danych przestrzennych dla poszczególnych tematów za-
pisanych w jêzyku GML 3.2.1.

Etapy prac testowych

W zale¿no�ci od przyjêtego zakresu testowania i wybranej metody dla poszczególnych
tematów, prace testowe mia³y ró¿ny przebieg i by³y dzielone na ró¿ne etapy. W przypadku
ograniczenia zakresu prac jedynie do analizy i oceny tekstowego opisu modelu danych, zada-
nie by³o proste i w konsekwencji jednoetapowe. Szerszego zakresu prac wymaga³o opraco-
wanie tabel mapowania. W tym przypadku po pierwszym etapie, którym by³a analiza i ocena
dokumentu tekstowego, nastêpowa³y 4 kolejne etapy:

1) opracowanie tabel dla elementów modelu specyfikacji danych INSPIRE na podstawie
tego dokumentu,

2) identyfikacja krajowych zbiorów danych, które zawieraj¹ elementy potrzebne dla utwo-
rzenia zbiorów INSPIRE,

3) opracowanie tabel dla wytypowanych zbiorów krajowych,
4) powi¹zanie (mapping, matching) elementów zbiorów krajowych z elementami modeli

INSPIRE i jednoczesne opracowanie tabel zbiorczych z umieszczeniem oceny mapo-
wania i uwag.
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W przypadku pe³nego zakresu prac testowych dochodz¹ jeszcze kolejne etapy, w któ-
rych podejmuje siê próbê transformacji danych krajowych do formy zgodnej z wymagania-
mi specyfikacji danych INSPIRE. W tym przypadku wykorzystano do�wiadczenia zdobyte
w trakcie prac testowych nad specyfikacjami danych za³¹cznika I dyrektywy INSPIRE.
Algorytm tych prac sk³ada siê z piêciu etapów:

1) odtworzenie modelu UML metod¹ reverse engineering ze schematów XSD i porów-
nanie z modelem pierwotnym,

2) wygenerowanie próbnych zapisów GML zgodnych ze schematami XSD INSPIRE,
jednak jedynie z fikcyjn¹ tre�ci¹,

3) transformacja przyk³adowych próbek krajowych zbiorów danych do jêzyka GML,
4) porównanie struktur i form krajowych danych w GML z próbnymi zapisami GML

zgodnymi ze schematami XSD INSPIRE,
5) opracowanie mapowania elementów danych krajowych do elementów schematów

INSPIRE przy pomocy oprogramowania narzêdziowego, na przyk³ad Feature Mani-
pulation Engine, Humboldt Alignment Editor lub innego.

Program konsultacji i szkoleñ
dla ekspertów organów wiod¹cych

Program konsultacji zosta³ opracowany na podstawie danych uzyskanych z G³ównego
Urzêdu Geodezji i Kartografii, a tak¿e z innych �róde³. Za po�rednictwem punktów kontakto-
wych poszczególnych organów wiod¹cych zosta³ nawi¹zany kontakt i odby³y siê spotkania
z zespo³ami ekspertów zajmuj¹cych siê tymi sprawami w urzêdach podleg³ych tym orga-
nom.

Pierwsze spotkania mia³y charakter informacyjny i zosta³y na nich przedstawione nastê-
puj¹ce zagadnienia:
m ogólne informacje o celach i zadaniach wynikaj¹cych z dyrektywy INSPIRE z uwzglêd-

nieniem podstawowego za³o¿enia, ¿e udostêpniane w infrastrukturze informacje maj¹
s³u¿yæ celom ochrony �rodowiska,

m dwa aspekty infrastruktury INSPIRE � aspekt us³ug i aspekt danych,
m rola specyfikacji danych w interoperacyjnym ich udostêpnianiu poprzez us³ugi,
m standardy przyjête przy opracowaniu specyfikacji danych,
m rola prac testowych i weryfikacyjnych w osi¹gniêciu poprawno�ci i spójno�ci specy-

fikacji,
m wzajemne powi¹zania danych w obrêbie poszczególnych tematów i pomiêdzy tymi

tematami,
m metody testowania i oceny specyfikacji i mo¿liwo�ci transformacji danych krajowych,
m forma przekazania wyników testowania do tematycznych zespo³ów roboczych

INSPIRE,
m korzy�ci, jakie wynikaj¹ dla zespo³ów krajowych z prac nad testowaniem dla przy-

sz³ych prac nad implementacj¹ dyrektywy INSPIRE w Polsce.
W wielu przypadkach na spotkaniach poruszana by³a sprawa celu dzia³añ wynikaj¹cych z

postanowieñ dyrektywy INSPIRE i roli, jak¹ bêdzie pe³ni³a krajowa czê�æ infrastruktury
europejskiej w wyniku realizacji zapisanych tam zadañ. Odpowiedzi na te pytania nie s¹
³atwe, poniewa¿ nie ma zatwierdzonych programów, ani innych formalnych dokumentów



54 JANUSZ MICHALAK

opisowych wyja�niaj¹cych te kwestie. Jest za to wiele opinii i pogl¹dów nie maj¹cych cha-
rakteru formalnego i czêsto w stosunku do siebie rozbie¿nych. W tej sytuacji mo¿na jedynie
odwo³aæ siê bezpo�rednio do zapisów samej dyrektywy i porównaæ je z zapisami, jakie s¹ w
ustawie o IIP. Artyku³ 1. punkt 1. dyrektywy stanowi:

Niniejsza dyrektywa ustanawia przepisy ogólne s³u¿¹ce ustanowieniu Infrastruktury in-
formacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (zwanej dalej �INSPIRE�) dla celów
polityk wspólnotowych w zakresie ochrony �rodowiska oraz polityk lub dzia³añ mog¹cych
oddzia³ywaæ na �rodowisko.

W zale¿no�ci od potrzeb, organizowane by³y kolejne spotkania z zespo³ami eksperckimi
lub dalsz¹ wspó³pracê realizowano za po�rednictwem poczty internetowej. W wybranych
przypadkach zosta³y tak¿e przeprowadzone szkolenia dla cz³onków zespo³ów testuj¹cych i
opiniuj¹cych.

Oprogramowanie narzêdziowe do transformacji

Obecnie dostêpnych jest wiele programów narzêdziowych, które mog¹ byæ pomocne
w pracach z zakresu transformacji danych przestrzennych. Czê�æ z tych programów by³a
wykorzystywana dwa lata temu w pracach nad specyfikacjami za³¹cznika I dyrektywy
INSPIRE. Ich przydatno�æ zosta³a wtedy sprawdzona i pozytywnie zweryfikowana. Obec-
nie sytuacja w tym zakresie jest wyra�nie lepsza, programy wykorzystywane w tamtych
pracach maj¹ teraz wiele nowych rozszerzeñ, miêdzy innymi czê�æ z nich obs³uguje ju¿ jêzyk
GML w wersji 3.2.1. Pojawi³y siê tak¿e nowe programy, równie¿ dedykowanie specjalnie
zagadnieniom implementacji dyrektywy INSPIRE.

Problematyka funkcjonalno�ci poszczególnych programów i ich przydatno�ci do poszcze-
gólnych zadañ jest bardzo szeroka i w tym miejscu mo¿na jedynie przedstawiæ w wielkim
skrócie cztery z nich: Feature Manipulation Engine; Humboldt Alignment Editor; edytor XML
Oxygen oraz edytor XML Spy.

1. Feature Manipulation Engine

Pakiet programów Feature Manipulation Engine (FME) firmy Safe Software jest liderem
�wiatowym w zakresie transformacji danych przestrzennych pomiêdzy ponad 200 ró¿nymi
formatami. Obecna, nowa jego wersja ma mo¿liwo�æ wczytywania i zapisu danych w GML
3.2.1 i w dodatku ma tak¿e komponenty (tak zwane transformery) dedykowane specjalnie
zapisom w rodzinie jêzyków XML, do których nale¿y te¿ GML. Przy pomocy jednego z
modu³ów pakietu FME � programu Workbench mo¿na w sposób graficzny mapowaæ ele-
menty modelu danych �ród³owych do modelu danych wynikowych. Mapowanie to uwzglêdnia
tak¿e przekszta³canie elementów danych przy pomocy ró¿nych operacji wykonywanych
przez transformery podczas transformacji zbiorów. Opracowany w ten sposób zapis regu³
transformacji mo¿e byæ wielokrotnie wykorzystywany do transformacji serii zbiorów zapi-
sanych wed³ug tego samego schematu. Transformacja ta mo¿e byæ wykonywana w trybie
off-line za pomoc¹ FME w wersji desktop lub on-line za pomoc¹ oprogramowania FME
Server.
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2. Humboldt

Inne wa¿ne i wiele obiecuj¹ce oprogramowanie to pakiet, który zosta³ opracowywany w
ramach projektu Humoldt, sfinansowanego przez Uniê Europejsk¹ i ukierunkowanego na
rozwój technologii wspieraj¹cej tworzenie Europejskiej Infrastruktury Danych Przestrzen-
nych. Prace s¹ podzielone na 7 oddzielnych, ale powi¹zanych wzajemnie zadañ:

1) Humboldt Model Editor � edytor moteli UML dedykowany informacji przestrzennej,
2) Humboldt Alignment Editor � narzêdzie przeznaczone do definiowania transformacji

modeli pojêciowych danych przestrzennych,
3) Humboldt Workflow Editor � modelowanie przep³ywu zadañ (przep³ywu pracy),
4) Humboldt Mediator Service � us³uga po�rednicz¹ca w wykonaniu ³añcuchowania za-

dañ transformacji w celu uzyskania zharmonizowanych danych przestrzennych,
5) Humboldt Workflow Repository Service � us³uga przeznaczona do analizy �ród³o-

wych danych przestrzennych i okre�lenia procedury niezbêdnej do spe³nienia wyma-
gañ modelu wynikowego,

6) Humboldt Context Service � us³uga dla prostego definiowania wyników transforma-
cji,

7) szereg us³ug transformacyjnych opartych na standardzie OGC Web Processing Servi-
ces, takich jak us³uga przeliczania wspó³rzêdnych lub korekcji danych przestrzennych
metod¹ Edge Matching.

Prace tego projektu s¹ w toku i wiele z tych zadañ nie da³o jeszcze rezultatów nadaj¹cych
siê do praktycznego zastosowania. Obecnie najbardziej dojrza³ym wynikiem jest oprogramo-
wanie Humboldt Alignment Editor. Oprogramowanie to by³o wykorzystywanie podczas prac
testowych dla danych z zakresu tematów II i III dyrektywy INSPIRE. Wyniki by³y w du¿ym
stopniu zadawalaj¹ce, jednak wymaga³o to odpowiedniego wstêpnego przygotowania da-
nych �ród³owych i czêsto, w pewnych sytuacjach, program trochê zawodzi³. By³a to jednak
jeszcze nie w pe³ni dojrza³a wersja i nale¿y oczekiwaæ, ¿e po zakoñczeniu tego etapu prac
oprogramowanie opracowane w ramach projektu bêdzie znacznie bardziej funkcjonalne.

3 i 4. Edytory Oxygen i XML Spy

W pracach testowych z zakresu transformacji danych przestrzennych zapisanych w jê-
zyku GML niezbêdne jest równie¿ oprogramowanie narzêdziowe dla analizy i przetwarzania
zapisów XML, utworzonych przy pomocy definicji elementów okre�lonych w plikach sche-
matów XSD. Przyk³adami takiego oprogramowania jest edytor Oxygen firmy Syncro Soft i
zestaw programów narzêdziowych firmy Altowa, a w szczególno�ci program XML Spy.

Prace wspieraj¹ce opracowanie wyników testowania

Przez ca³y okres testowania prowadzone by³y równolegle prace wspieraj¹ce opracowa-
nie i przekazanie wyników testowania i oceny specyfikacji danych w nastêpuj¹cych for-
mach:
m przygotowanie i dostarczenie zespo³om ekspertów odpowiednich narzêdzi informa-

tycznych i materia³ów w postaci wzorów formularzy, szablonów tabel i instrukcji ich
stosowania,
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m sprawdzanie i weryfikacjê przygotowanych sprawozdañ i raportów,
m przeprowadzenie szkoleñ w przypadkach, gdy zg³oszono tak¹ potrzebê,
m udzielanie wszelkich informacji, najczê�ciej drog¹ poczty internetowej.
W kilku przypadkach wyniki tego wsparcia nie da³y takiego rezultatu, jakiego autor pe³-

ni¹c rolê doradcy oczekiwa³. Z³o¿y³o siê na to kilka przyczyn, miêdzy innymi:
m stosunkowo krótki okres trwania krajowych prac testowych,
m trudno�ci organizacyjne w zakresie kontaktów z zespo³ami zajmuj¹cymi siê testowa-

niem,
m s³abe przygotowanie merytoryczne i technologiczne tych zespo³ów,
m fakt, ¿e by³ to czêsto pierwszy kontakt ww. zespo³ów z t¹ problematyk¹.
Pozytywnie natomiast nale¿y oceniæ zamiar kontynuowania prac i rozszerzenia ich zakre-

su ju¿ po zakoñczeniu okresu przewidzianego przez europejskich koordynatorów prac nad
implementacj¹ INSPIRE.

Naprzeciw potrzebom kontynuacji prac wychodzi Uchwa³a Nr 4 Rady Infrastruktury
Informacji Przestrzennej z dnia 5 pa�dziernika 2011 r. w sprawie planowania prac w zakresie
harmonizacji zbiorów danych przestrzennych (Rada IIP, 2011b), która zaleca kontynuowane
(tych prac) przez organy wiod¹ce, zmierzaj¹c do wypracowania optymalnej metodyki, tech-
nologii i organizacji doprowadzenia istniej¹cych zbiorów danych przestrzennych do zgodno-
�ci ze specyfikacjami INSPIRE w zakresie tematów przyporz¹dkowanych tym organom.

Zakres tematyczny prac testowych

Programem testowania roboczych wersji specyfikacji danych tematów za³¹czników II i
III dyrektywy INSPIRE obejmowa³ 24 specyfikacje, zatem by³ znacznie szerszy od po-
przedniego programu testowania specyfikacji tematów za³¹cznika I, który obejmowa³ tylko 7
specyfikacji. Pe³en zestaw tematów i organów wiod¹cych zawiera tabela 1. Trzeba zazna-
czyæ, ¿e liczba specyfikacji jest o jeden mniejsza ni¿ liczba tematów, poniewa¿ dla dwóch
tematów � Warunki atmosferyczne i Warunki meteorologiczno-geograficzne jest jedna wspól-
na specyfikacja.

W obu grupach tematycznych za³¹czników II i III jest 8 tematów, dla których organem
wiod¹cym jest G³ówny Geodeta Kraju (tab. 1). Prace testowe dla 6 tematów z tej grupy by³y
prowadzone w szerokim zakresie przez zespó³ ekspertów G³ównego Urzêdu Geodezji i Kar-
tografii. Wynikiem tych prac s¹ tabele mapowania zapisane w formie arkuszy programu
Excel.

Najszerszym zakresem prac testowych i opiniuj¹cych objête by³y dwa tematy � Geologia
i Zasoby mineralne (tab. 2), dla których organem wiod¹cym jest G³ówny Geolog Kraju.
Prace te wykonane zosta³y przez powo³any do tego celu zespó³ w Pañstwowym Instytucie
Geologicznym � Pañstwowym Instytucie Badawczym. Dotyczy³o to wszystkich trzech eta-
pów: analiza tekstowej wersji specyfikacji, opracowanie tabel mapowania i testy transforma-
cji danych krajowych do modeli INSPIRE. Trzeci temat z tej grupy Zasoby energetyczne by³
równie¿ testowany w szerokim zakresie, ale prace zosta³y ograniczone g³ównie do zasobów
odnawialnych w postaci z³ó¿ i nie by³y przeprowadzane testy transformacji. Szczegó³owy
opis wykonanych dla tych tematów prac zosta³ przedstawiony w publikacji Nowakowskiej i
innych (2012).
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Tabela 1. Zbiorcze zestawienie tematów za³¹czników II i III wraz z organami wiod¹cymi,
którym te tematy podlegaj¹ na podstawie ustawy o IIP

ec¹doiwynagrO ajcyzoP
odukinzc¹³azw(

)PIIoywatsu

ytameT wótametywzaN
miksleignaukyzêjw

ywic�a³wretsiniM
,awtcinwodubwarpsod

ikradopsog
jennezrtsezrp

jewoinakzseimi

4.tkp3³aizdzoR ennezrtsezrpeinaworadopsogaZ esudnaL

ywic�a³wretsiniM
ikradopsogwarpsod

jeiksrom

51.tkp3³aizdzoR enzcifargoeg-onzcifargonaecoiknuraW cihpargonaecO
serutaeflacihpargoeg

61.tkp3³aizdzoR eiksromyrazsbO snoigeraeS

ywic�a³wretsiniM
awtcinlorwarpsod

9.tkp3³aizdzoR yrutlukawkazaroezcinlorytkeibO dnalarutlucirgA
seitilicaferutlucauqa

ywic�a³wretsiniM
aksiwodor�warpsod

21.tkp3³aizdzoR ogenlarutanaine¿orgazyfertS senozksirlarutaN

31.tkp3³aizdzoR enzcyrefsomtaiknuraW snoitidnoccirehpsomtA

41.tkp3³aizdzoR -onzcigoloroetemiknuraW
enzcifargoeg

lacigoloroeteM
serutaeflacihpargoeg

91.tkp3³aizdzoR wóknutageinezczseimzoR noitubirtsidseicepS

ywic�a³wretsiniM
aiwordzwarpsod

5.tkp3³aizdzoR ic�ondulowtsñezceipzebieiwordZ htlaehnamuH
ytefasdna

atedoeGynwó³G
ujarK

1.tkp2³aizdzoR unereteinawot³atzskU noitavelE

2.tkp2³aizdzoR imeizeinawokty¿U revocdnaL

3.tkp2³aizdzoR yzarbootrO yregamiohtrO

2.tkp3³aizdzoR iknyduB sgnidliuB

3.tkp3³aizdzoR abelG lioS

6.tkp3³aizdzoR jenzcilbupic�onzcety¿uigu³sU
ewowtsñapyb¿u³si

dnaytilitU
secivreslatnemnrevog

8.tkp3³aizdzoR ewo³symezrpienjyckudorpytkeibO dnanoitcudorP
seitilicaflairtsudni

11.tkp3³aizdzoR yferts,merazsboeinaworadopsoG
zaroenjycalugerienozcinargo

ezcwadzowarpsiktsondej

tnemeganamaerA
noitaluger/noitcirtser/

gnitroperdnasenoz
stinu

ujarKgoloeGynwó³G 4.tkp2³aizdzoR aigoloeG ygoloeG

02.tkp3³aizdzoR enzcytegreneybosaZ secruoserygrenE
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Tabela 2. Zbiorcze zestawienie zakresów testowania poszczególnych tematów za³¹czników II i III

/kinzc¹³aZ
remun

ytameT wótametywzaN
miksleignaukyzêjw

serkaZ
ainawotset

1/II unereteinawot³atzskU noitavelE ++

2/II imeizeinawokty¿U revocdnaL ++

3/II yzarbootrO yregamiohtrO ++

4/II aigoloeG ygoloeG +++

1/III enzcytsytatsiktsondeJ stinulacitsitatS )+(O

2/III iknyduB sgnidliuB ++

3/III abelG lioS ++

4/III ennezrtsezrpeinaworadopsogaZ esudnaL )+(O

5/III ic�ondulowtsñezceipzebieiwordZ ytefasdnahtlaehnamuH )+(O

6/III yb¿u³sijenzcilbupic�onzcety¿uigu³sU
ewowtsñap

latnemnrevogdnaytilitU
secivres

++

7/III aksiwodor�ainaworotinomodainezd¹zrU gnirotinomlatnemnorivnE
seitilicaf

)�(++

8/III ewo³symezrpienjyckudorpytkeibO lairtsudnidnanoitcudorP
seitilicaf

�

9/III yrutlukawkazaroezcinlorytkeibO erutlucauqadnalarutlucirgA
seitilicaf

)O(+

01/III )aifargomed(ic�onduleinezczseimzoR -noitubirtsidnoitalupoP
yhpargomed

)+(O

11/III enozcinargoyferts,merazsboeinaworadopsoG
ezcwadzowarpsiktsondejzaroenjycalugeri

tnemeganamaerA
senoznoitaluger/noitcirtser/

stinugnitroperdna

�

21/III ogenlarutanaine¿orgazyfertS senozksirlarutaN �

31/III enzcyrefsomtaiknuraW snoitidnoccirehpsomtA �

41/III enzcifargoeg-onzcigoloroetemiknuraW lacihpargoeglacigoloroeteM
serutaef

andej(
anlópsw

)ajcakifyceps

51/III enzcifargoeg-onzcifargonaecoiknuraW lacihpargoegcihpargonaecO
serutaef

)O(+

61/III eiksromyrazsbO snoigeraeS )O(+

71/III enzcifargoegoibynoigeR snoigerlacihpargoeg-oiB �

81/III endorondejozcindoryzrpyrazsboiaksildeiS sepotoibdnastatibaH �

91/III wóknutageinezczseimzoR noitubirtsidseicepS �

02/III enzcytegreneybosaZ secruoserygrenE )�(++

12/III enlarenimybosaZ secruoserlareniM +++
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Zbiorcze zestawienie przebiegu prac nad poszczególnymi tematami i zakresu uzyskanych
wyników przedstawia tabela 2. Jak wspomniano wcze�niej, wiele przyczyn spowodowa³o,
¿e w ogólnym ujêciu ostateczne rezultaty tych prac s¹ raczej skromne. W najszerszym
zakresie i najbardziej zaawansowane prace dotyczy³y dwóch tematów: Geologia i Zasoby
mineralne. Objê³y one wszystkie trzy metody testowania: analizê dokumentacji, opracowanie
tabel mapowania i testy transformacji danych krajowych do schematów INSPIRE. Sze�æ
innych tematów by³o testowanych w zakresie dwóch pierwszych metod, czyli bez testów
transformacji. Dla kolejnych sze�ciu tematów wykonano jedynie analizê dokumentacji, a dla
o�miu tematów prace testowe nie by³y prowadzone, g³ownie z przyczyn organizacyjnych.

Obja�nienia do tabeli 2

lobmyS carpserkaZ abzciL
wótamet

+++ eiserkazmyzsrezsjanwytseT 2

++ eiserkazmikorezswytseT 6

)�(++ ijcakifycepsæ�êzcokytela,eiserkazmikorezswytseT 2

)O(+ utroparzebieiserkazmynozcinargowytseT 3

)+(O wódowophcynoindasazuzonawotseteiN 4

� onawotseteiN 8

Analiza wyników prac testowych

Jak ju¿ wspomniano, na prze³omie lat 2009 i 2010 analogiczne prace by³y prowadzone dla
specyfikacji danych tematów za³¹cznika I. W porównaniu z tamtymi pracami obecne prace s¹
znacznie trudniejsze, a zespo³y, które siê nimi zajmuj¹ maj¹ mniejsze do�wiadczenie i wiedzê.
Uwarunkowania te w konsekwencji sprawiaj¹, ¿e wyniki te¿ s¹ wyra�nie skromniejsze. Uwagi
te dotycz¹ obu stron uczestnicz¹cych w tym procesie, zarówno tematycznych zespo³ów robo-
czych (TWG) utworzonych przy Komisji Europejskiej, jak i zespo³ów krajowych zajmuj¹cych
siê testowaniem i ocen¹ opracowanych przez TWG dokumentów i modeli.

Dlaczego prace nad specyfikacjami danych dla tematów w za³¹cznikach II i III s¹ znacz-
nie trudniejsze ni¿ dla tematów w za³¹czniku I? Przyczyn jest kilka:
m bardziej z³o¿one struktury danych dla tematów w za³¹cznikach II i III,
m wystêpowanie w modelach danych dla tematów w za³¹cznikach II i III wielu powi¹-

zañ pomiêdzy elementami i to nie tylko w obrêbie jednego tematu, ale przede wszyst-
kim pomiêdzy ró¿nymi tematami,

m przypisanie przestrzenne wy³¹cznie w formie wektorowej i modele przestrzenne wy-
³¹cznie 2D w uk³adzie poziomym dla danych z tematów za³¹cznika I,

m wystêpowanie w danych dla tematów w za³¹cznikach II i III nie wektorowych form
danych, których nie by³o wcze�niej, na przyk³ad typu coverage (pokrycie), a tak¿e
modele przestrzenne 3D,

m istnienie dla poszczególnych tematów za³¹cznika I wielu innych dojrza³ych modeli,
które by³y zaimplementowanie i sprawdzi³y siê w zastosowaniach praktycznych,



60 JANUSZ MICHALAK

m brak dobrych wzorców, poniewa¿ w wielu przypadkach modele danych dla za³¹czni-
ków II i III by³y pierwszymi modelami pojêciowymi w jêzyku UML w tych dziedzi-
nach.

Powy¿sza lista nie obejmuje wszystkich trudno�ci. Innym znacz¹cym problemem, który
zmieni³ zasadniczo podej�cie do podstawowej koncepcji opracowywania modeli pojêcio-
wych UML i generowania z nich schematów XSD, s¹  rozszerzenia czê�ci bazowej modelu
skonsolidowanego o dwa nowe jêzyki:
m GeoSciML (GeoScience Markup Language) �  rozszerzenie jêzyka GML dla nauk o

Ziemi. Jêzyk ten jest baz¹ dla modeli z tematów Geology, Mineral resources i Energy
resources (w zakresie kopalin energetycznych). Wprowadzenie tego jêzyka w wersji
3.0.0, gdy jest on obecnie w trakcie intensywnych prac rozwojowych, do czê�ci
bazowej modeli INSPIRE spowodowa³o wiele problemów.

m EarthResourceML � równie¿ rozszerzenie jêzyka GML dla nauk o Ziemi, jednak ogra-
niczone do zastosowañ dla ró¿nego rodzaju zasobów kopalnych i problematyki ich
wydobywania. Jêzyk ten stanowi podstawê modeli dla tematów Mineral resources i
Energy resources.

Prace testowe przeprowadzone w Polsce, a tak¿e w innych krajach, wykaza³y, ¿e wpro-
wadzenie tych dwóch nie do koñca jeszcze dojrza³ych jêzyków nie by³o dobrym pomys³em.
Przyk³adem jest model GeologyMain w temacie Geologia, który w zapisie jêzyka UML i w
specyfikacji tekstowej na poziomie pojêciowym przedstawia siê ca³kiem dobrze, natomiast
na poziomie implementacyjnym w postaci wygenerowanych schematów XSD jest ca³kowi-
cie niepoprawny i w rezultacie bezu¿yteczny. Z tego wzglêdu postanowiono wycofaæ z
czê�ci bazowej oba te jêzyki. Model pojêciowy dla tego zakresu tematycznego ma byæ opra-
cowany ponownie od postaw.

Przyk³ady wyników przekazanych
zespo³om tematycznym INSPIRE

Jednym z wa¿niejszych rezultatów prac testowych i oceniaj¹cych by³o opracowanie wie-
lu uwag i komentarzy dotycz¹cych analizowanych komponentów poszczególnych specyfi-
kacji: opisu tekstowego, modelu pojêciowego w UML i schematów aplikacyjnych XSD.
Uwagi i komentarze  zosta³y zestawione w formularzach w postaci arkuszy kalkulacyjnych
Excel, dostarczonych wraz z innymi materia³ami poszczególnym zespo³om ekspertów.

Komentarze i uwagi dotycz¹ce specyfikacji danych s¹ bardzo cennym materia³em dla
dalszych prac tematycznych zespo³ów roboczych (TWG) INSPIRE. Na ich podstawie, a
tak¿e innych wyników prac testowych, opracowane zostan¹ koñcowe wersje specyfikacji,
które nastêpnie bêd¹ stanowi³y punkt wyj�cia dla opracowania przepisów wykonawczych.
Raporty przedstawiaj¹ce wyniki prac testowych i opiniuj¹cych sporz¹dzone wed³ug przygo-
towanych przez koordynatora zaleceñ i zestawione w dostarczonych zespo³om formula-
rzach zosta³y przekazane drog¹ on-line do repozytorium zespo³u INSPIRE przy Komisji
Europejskiej lub do krajowego punktu kontaktowego, którym jest G³ówny Geodeta Kraju.

Dok³adne przestudiowanie wielu diagramów, z których sk³ada siê pe³en model skonsoli-
dowany dla tematów INSPIRE, pozwala wykryæ wiele nieprawid³owo�ci lub rozwi¹zañ �nie
w pe³ni dojrza³ych�, chocia¿ nie musz¹ to byæ rozwi¹zania niepoprawne, a czêsto mog¹ byæ
w prosty sposób poprawione. Poni¿ej przedstawiono kilka takich przyk³adów.
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m W modelu dla tematu Siedliska i obszary przyrodniczo jednorodne (Habitats and bio-
topes) znajduje siê olbrzymia lista kodowa HabitatTypeValue z kilkudziesiêcioma pozy-
cjami i wiele z nich to ³añcuchy znaków o takiej d³ugo�ci. Rozwi¹zanie takie jest
poprawne, jednak wyj¹tkowo niepraktyczne, zatem powinno byæ zst¹pione przy po-
mocy struktury hierarchicznej lub uk³ad dwóch niezale¿nych od siebie mniejszych list
kodowych.

m Czêstym b³êdem jest niedostrzeganie ró¿nicy pomiêdzy atrybutem ze stereotypem
«voidable» a zastosowanie liczno�ci z warto�ci¹ zerow¹, na przyk³ad [0..1], [0..n] lub
[0..*].

m Inny rodzaj b³êdu w modelu INSPIRE wynika z niedostosowania specyfikacji klas
jêzyka GeoSciML do potrzeb INSPIRE. Na przyk³ad klasa Aquifer dziedziczy wiele
powi¹zañ kompozycyjnych (silnych agregacji) od abstrakcyjnej kasy GeologicUnit
zdefiniowanej w tym jêzyku, które nie maj¹ w tej wersji stereotypu «voidable» i licz-
no�æ ich jest zawsze wiêksza od zera. Konsekwencj¹ tego jest schemat XSD, który
nie mo¿e byæ zastosowany do danych odpowiadaj¹cych klasie Aquifer.

Kolejny problem przekazany do zespo³u tematycznego to zbyt swobodne specyfikowanie
typu geometrii dla poszczególnych typów wyró¿nieñ rzeczywistych (klas ze stereotypem
«featureType»). Przy jednoczesnych nie zupe³nie jasnych zagnie¿d¿eniach elementów geo-
metrycznych w samym jêzyku GML 3.2.1, stwarza to trudn¹ do implementacji sytuacjê, w
której powstaj¹ nieskoñczone wzajemne zagnie¿d¿enia ró¿nych typów geometrii. Przyk³a-
dem tego mo¿e byæ typ �krzywa�, który mo¿e byæ typem z³o¿onym �krzywa z³o¿ona�, który
w konsekwencji jest zbiorem typów �krzywa�, które jak wcze�niej mo¿e byæ typem z³o¿o-
nym �krzywa z³o¿ona� i tak w nieskoñczono�æ. W konsekwencji nie ma mo¿liwo�ci wyge-
nerowania zapisów testowych na bazie schematów XSD. Tego typu problemów nie by³o w
modelach dla tematów z za³¹cznika I.

Dokumenty INSPIRE okre�laj¹ce zasady budowy modeli UML dla schematów aplikacyj-
nych zalecaj¹, w przypadkach gdy to jest mo¿liwe, jak najszersze stosowanie liczno�ci za-
wieraj¹cej zero dla atrybutów ze stereotypem «voidable». Takie rozwi¹zanie skutecznie zmniej-
sza objêto�æ pliku z danymi zapisanymi w jêzyku GML, poniewa¿ liczno�æ zero pozwala na
pominiêcie elementu pustego, a w przypadku stereotypu «voidable» element taki musi wy-
st¹piæ i musi mieæ podan¹ przyczynê, dlaczego jest pusty, przez okre�lenie warto�ci atrybutu
nillReason. Zjawiskiem powszechnym jest nieuwzglêdnianie tego zalecenia, co w konse-
kwencji doprowadzi do niepotrzebnie du¿ej objêto�ci zapisywanych plików GML z danymi

INSPIRE.

Uwagi dotycz¹ce dalszych prac w zakresie
transformacji krajowych zbiorów danych przestrzennych

do wymagañ INSPIRE

Testowanie i ocena roboczych wersji specyfikacji danych dla tematów za³¹czników II i
III dyrektywy INSPIRE to tylko jeden z etapów prac nad implementacj¹ tej dyrektywy w
krajach cz³onkowskich. W kolejnych etapach powinny byæ opracowane w pe³ni operacyjne
metody transformacji danych krajowych do schematów aplikacyjnych w wersjach ju¿ koñ-
cowych i przyjêtych przez Komisjê Europejsk¹ w formie rozporz¹dzeñ wykonawczych.
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Z dotychczasowych do�wiadczeñ wynika, ¿e zadanie to jest znacznie trudniejsze ni¿
zak³adano to pocz¹tkowo. Osi¹gniecie stanu pozwalaj¹cego na transformacjê danych w try-
bie operacyjnym, wymaga wykonania wielu prac o charakterze studialnym, analitycznym,
projektowym i eksperymentalnym. Obecnie, metody oparte na dostêpnym oprogramowaniu
nie s¹ wystarczaj¹ce do w pe³ni poprawnej transformacji danych krajowych. Trudno jest
tak¿e oceniæ, czy w przysz³o�ci taki stan bêdzie osi¹galny i kiedy to mo¿e nast¹piæ.

W tej sytuacji konieczne jest szukanie w³asnych rozwi¹zañ na drodze nowych metod
dostosowanych do naszych krajowych warunków. Metody te powinny bazowaæ na tym, co
jest powszechnie dostêpne, na przyk³ad w postaci opisanego wcze�niej oprogramowania.
Osi¹gniêcie zamierzonego celu nie jest jednak mo¿liwe bez prac programistycznych, których
zadaniem bêdzie opracowanie kodów dedykowanych poszczególnym kategoriom danych
krajowych i poszczególnym schematom XSD INSPIRE. W tym przypadku bardzo cenn¹ i
obiecuj¹c¹ jest technologia oparta na XSLT (Extensible Stylesheet Language Transforma-
tions). Obecnie dostêpnych jest wiele wydajnych procesorów XSLT, na przyk³ad: Apache
Xalan, Saxon, XT, Altova XSLT processor, MSXML lub System.XML.

Aby technologia ta zaowocowa³a pozytywnymi wynikami, potrzebne jest opracowanie
wielu zawi³ych i szczegó³owych arkuszy styli. Jest to du¿e i trudne zadanie, wymagaj¹ce
�cis³ej wspó³pracy programistów z zakresu XSLT z osobami znaj¹cymi zarówno dziedzinê,
której dane te dotycz¹, jak i struktury i formy zapisu krajowych danych z tej dziedziny, a
tak¿e modele i schematy aplikacyjne XSD odpowiedniego tematu danych INSPIRE.

Podsumowanie

Z przeprowadzonych prac z zakresu koordynacji, konsultacji i wspierania przygotowania
raportów dotycz¹cych testowania specyfikacji danych II i III grupy tematycznej dyrektywy
INSPIRE wynika wiele wniosków na przysz³o�æ. Wnioski te mog¹ pomóc organom wiod¹-
cym dla poszczególnych tematów i zespo³om ekspertów zajmuj¹cych siê implementacj¹
przepisów INSPIRE dla tych tematów w opracowaniu programów dalszych dzia³añ w tym
zakresie. Du¿a czê�æ z tych wniosków zosta³a przedstawione szczegó³owo wcze�niej, poni-
¿ej wymieniono najbardziej ogólne i najwa¿niejsze:
1. Potrzebne jest wspó³dzia³anie poszczególnych zespo³ów krajowych � grup organizato-

rów i grup ekspertów dla wymiany do�wiadczeñ, rozwi¹zywania problemów �miêdzyte-
matycznych� i organizowania szkoleñ specjalistycznych z zakresu technologii.

2. Dla wielu tematów z za³¹czników II i III brak jest takich grup i w konsekwencji nie ma
tak¿e wspó³pracy. Takie dzia³ania wymagaj¹ zainicjowania i wsparcia organizacyjnego. Z
uwagi na wiele organów wiod¹cych, rolê tak¹ mo¿e spe³niaæ jedynie Rada IIP i ostatnie jej
uchwa³y wskazuj¹, ¿e problem ten jest tam dostrzegany.

3. Uchwa³a nr 4 Rady IIP wychodzi powy¿szym potrzebom na przeciw, jednak wiele wska-
zuje na to, ¿e potrzebne s¹ tak¿e zmiany w prawie. Przyk³adem jest temat Zagospodaro-
wanie przestrzenne, w czê�ci dotycz¹cej przysz³o�ciowych planów w tym zakresie. Or-
ganem wiod¹cym w tym temacie, czyli odpowiadaj¹cym za realizacjê zobowi¹zañ wyni-
kaj¹cych z dyrektywy INSPIRE, jest minister w³a�ciwy do spraw budownictwa, gospo-
darki przestrzennej i mieszkaniowej, natomiast  dane z tego zakresu s¹ w gestii samorz¹-
dów terytorialnych, a �ci�lej samorz¹dów gminnych i nie ma ¿adnych powi¹zañ kompe-
tencyjnych miedzy organem rz¹dowym i samorz¹dowym.
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4. Do�wiadczenia zebrane podczas przeprowadzonych prac wykazuj¹, ¿e prawie niemo¿li-
we jest realizowanie tych zadañ bez �rodków finansowych.

5. �rodki techniczne i technologiczne, jakimi dysponujemy obecnie s¹ niewystarczaj¹ce, a
zatem niezbêdne jest prowadzenie prac badawczych, projektowych i eksperymentalnych.

6. Prace badawcze powinny byæ prowadzone w �cis³ej wspó³pracy z zespo³ami ekspertów
z innych krajów europejskich, najlepiej w ramach projektów ogólnoeuropejskich, jak na
przyk³ad projekt Humboldta i inne jemu podobne, które mog¹ byæ tak¿e zainicjowane
przez polskie �rodowiska badawcze zajmuj¹ce sie t¹ problematyk¹.

7. Niezale¿nie od wspó³pracy miêdzynarodowej potrzebne s¹ krajowe programy badawcze.
Jedn¹ z dróg zainicjowania takich badañ s¹, nadzorowane prze Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wy¿szego, strategiczne programy badañ naukowych i prac rozwojowych.
W dokumencie okre�laj¹cym kierunki i cele takich badañ pt. �Krajowy Program Badañ �
Za³o¿enia polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej pañstwa� s¹ wymienione najwa¿-
niejsze kierunki badañ.  W zakresie kierunku pod nazw¹ zaawansowane technologie in-
formacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne mieszcz¹ siê sprawy metod technolo-
gicznych implementacji dyrektywy INSPIRE na gruncie krajowym.
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Abstract

The communities participating in the INSPIRE implementation, tested and evaluated the draft versions
of annex II and III themes data specifications in the period of  4 months, from June to October 2011. In
Poland, similarly as in other countries of the European Union , the scope of these works was broad.
The Polish Council for Spatial Information Infrastructure has recommended the leading authorities to
organize and carry out testing of data specifications with regard to the themes assigned to them by the
Act on Spatial Information Infrastructure. Depending on the selected scope of testing and the choice of
technique for separate themes, testing works were divided into different stages. The author, acting as
the national consultant of these works, has thoroughly analyzed both the achieved results. This
publication is a short presentation of experiences and conclusions arising from these works, which
should be helpful in planning further activities connected with the implementation of the INSPIRE
Directive in Poland.
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