dr inż. Waldemar Izdebski, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii

TECHNOLOGIA UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZESTRZENNYCH
Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA "iGeoMap"
Jeszcze kilka lat temu działania służb geodezyjnych (chodzi głownie o Powiatowe Ośrodki
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) koncentrowały się przede wszystkim na konwersji zasobu
geodezyjno-kartograficznego z postaci papierowej na postać numeryczną. Dzisiaj w dobie powszechności
internetu, tam gdzie dane numeryczne już istnieją, bardzo istotną rzeczą staje się ich publikowanie
i udostępnianie w internecie. Cele tych działań są dwa. Pierwszy z nich jest celem ogólnym związanym
z rozwojem społeczeństwa w kierunku społeczeństwa informacyjnego, w którym obywatele
w nowoczesny sposób korzystają z danych przestrzennych (map, rejestrów, zdjęć lotniczych) w celach
ich bezpośrednio dotyczących. Drugim celem jest usprawnienie pracy geodetom, którzy cały czas zasób
geodezyjny zasilają danymi, realizując zlecane im prace geodezyjne. Zasady udostępniania danych
ogólnych doczekały się uregulowań w prawie europejskim (dyrektywa INSPIRE) i wydaje się, że nie
będzie z tym większych problemów. W stosunku do drugiego celu udostępniania danych niestety geodeci
są bardzo osamotnieni. Nawet instytucja branżowa jaka jest GUGIK bardziej koncentruje się na ogólnym
udostępnianiu danych niż na stworzeniu warunków do sprawnego pozyskiwania i zarządzania
szczegółową informacją przestrzenną w PODGIK, która stanowi podstawę do tworzenia wszelkiego
rodzaju systemów informacji przestrzennej [1][2].

Rys. 1. Schemat systemu informacji przestrzennej wykorzystujący zasób PODGIK [1]
Według twórców technologii iGeoMap cele te nie są rozbieżne i bez trudu mogą być realizowane
jednocześnie. Z jednej strony udostępnianie w internecie pewnych elementów zasobu, znacznie
usprawnia funkcjonowanie ośrodka dokumentacji i ułatwia pracę geodetów, a jednocześnie przyczynia
się do tworzenia internetowego systemu informacji przestrzennej, którego pewne elementy będą
udostępniane całej społeczności korzystającej z interentu.

Informacji z zasobów PODGIK nie możemy udostępniać zupełnie swobodnie. Należy zwrócić
w tym miejscu uwagę na dwa przepisy rozporządzeń [3] i [4] dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych
oraz opłat. Założenie ustawodawcy było takie aby za udostępnianie danych pobierać opłaty, z których
środki później można przeznaczać na modernizacje zasobu. Jeśli do tych wszystkich przepisów dodać
jeszcze przepisy o ochronie danych osobowych to właściwe publikowanie danych w internecie staje się
dosyć utrudnione.
1.

Istota technologii iGeoMap

Technologia internetowego udostępniania danych iGeoMap została opracowana w roku 2000 przez
firmę Geo-system Sp. z o.o.. Jako jej bardzo ważny jej element przyjęto ówczesne możliwości sprzętowe
i transmisyjne ośrodków dokumentacji. Istotą technologii jest aplet Javy funkcjonujący jako tzw. "gruby
klient". Dane do apletu pobierane są z serwera udostępniającego i przechowywane na komputerze klienta.
Struktura danych oraz transfer zostały tak zorganizowane aby uzyskać jak najlepsze parametry nawet
przy słabych parametrach transmisji danych u użytkownika. Rozwiązanie ma swoje zalety i wady, które
są dosyć oczywiste.
Do organizacji hierarchicznej zastosowany został podział administracyjny, a więc powiat, gmina,
obręb. Do obiektów powierzchniowych obrazujących w systemie wymienione elementy struktury
podziału administracyjnego podłączone są uszczegółowiające zbiory danych. W strukturze powiatu
rozpoczyna się to od powiatu dzielonego na gminy, do każdej gminy doczytywane mogą być zbiory
uszczegółowiające w postaci obrębów, a do obrębów już cała publikowana treść.
W większości zastosowań sprawa sprowadza się do wykorzystania jednego obrębu, niekiedy kilku
sąsiadujących obrębów, a bardzo rzadko ich większej grupy. Podział hierarchiczny może być
zapoczątkowany już na etapie strony startowej, oferującej uaktywnienie oprogramowania dla wybranej
gminy jak zaprezentowano to na (rys. 2).

Rys. 2. Przykładowe strony startowe systemu iGeoMap
Wybierając konkretną gminę lub dostęp do danych całego powiatu uaktywniany jest aplet
iGeoMap z odpowiednią konfiguracją, oferujący dostęp do szczegółowych danych zasobu. Ilustrację
przedstawiono na (rys. 3).

Obiekty związane z ewidencją gruntów, czyli działki,
budynki, kontury klasyfikacyjne i użytki gruntowe są
zgromadzone razem w strukturze hierarchicznej podłączonej
do obiektu obrazującego obręb ewidencji gruntów
i doczytywane na życzenie użytkownika.

Rys. 3. Ilustracja hierarchicznego dostępu do danych ewidencyjnych

1.1.

Udostępnianie danych rastrowych

Doskonałym uzupełnieniem publikowanych danych wektorowych są dane rastrowe, a w
szczególności cyfrowa ortofotomapa. Ortofotomapa dzielona jest na fragmenty odpowiadające sekcjom
mapy w skali 1:500 lub 1:1000 i przypisywana do odpowiednich obiektów obrazujących sekcje map.
Mając ustalone łącze sekcji mapy z właściwym rastrem użytkownik w każdej chwili może prezentowaną
treść zobaczyć na tle ortofotomapy. Prezentacja graficzna posiada swoje domyślne ustawienia sprzyjające
uzyskiwaniu jak najlepszego efektu wizualnego. Parametry prezentacji mogą być dowolnie zmieniana
przez użytkownika. Dotyczy to zarówno kolorystyki, jak i kolejności wyświetlania poszczególnych
warstw informacyjnych.

Rys. 4. Ilustracja udostępniania danych rastrowych
Na identycznej zasadzie do prezentowanych obiektów mogą być dołączane dowolne pliki
multimedialne (zdjęcia, filmy, dokumenty). Pliki obsługiwane są bezpośrednio przez iGeoMap lub przez
przyporządkowaną w systemie użytkownika aplikację.

1.2.

Udostępnianie osnowy geodezyjnej

Z punktu widzenia geodetów idealnym uzupełnieniem publikowanych danych jest informacja
o punktach osnowy geodezyjnej z ich
opisami topograficznymi. Z jednej
strony widzimy lokalizację punktów w
stosunku do szczegółów sytuacyjnych
pokazanych znakami umownymi lub
ortofotomapą, a z drugiej dzięki
odpowiednim łączom możemy zobaczyć
opis topograficzny wybranego punktu.
Jeśli punkt posiada współrzędne w
wielu układach współrzędnych to
informacja
ta
jest
również
przedstawiana.
Istnieje
możliwość
bardziej zautomatyzowanego dostępu do
punktów
osnowy
polegająca
na
pobieraniu danych na podstawie
zdefiniowanego obszaru.
Rozporządzenie o opłatach [4] określa, że osnowa może być udostępniona bezpłatnie tylko dla
zgłoszonych prac geodezyjnych. W związku z tym system oferuje możliwość monitorowania prac i na
podstawie numeru zgłoszonej pracy i hasła użytkownika udostępnia potrzebne dane.
Innym wariantem udostępniania danych o osnowie jest udostępnianie jej wszystkim geodetom
uprawnionym na podstawie numeru uprawnień i posiadanego hasła dostępu. Podejście to jest o tyle
wygodne, że nie wymusza praktycznie żadnych dodatkowych czynności. Hasło generujemy dla
wykonawcy raz i nie musimy w przyszłości zajmować się jego prawami dostępu.
1.3.

Udostępnianie danych opisowych ewidencji gruntów

Przy obecnej organizacji służby geodezyjnej, ewidencję gruntów i budynków prowadzą starostwa
powiatowe. Na podstawie przepisów prawa i różnego rodzaju porozumień wgląd do ewidencji gruntów
mają zapewnione niektóre urzędy i instytucje. Rozwiązania oferowane przez oprogramowanie iGeoMap
mogą być pomocne również dla nich. Jest jednak jeden warunek, ewidencja gruntów powinna być
prowadzona w jednym z systemów
Iseg2000, Egb2000 lub Ewid2000.
Jeśli jest on spełniony wtedy z
poziomu
iGeoMap
możemy
uzyskiwać wypisy z ewidencji
gruntów dla wskazywanych działek
oraz wykonywać podstawowe analizy
w oparciu o dane części opisowej
ewidencji gruntów.
Oferowany dostęp do danych
części opisowej ewidencji gruntów nie
jest przeznaczony dla typowego
„Kowalskiego” ale dla urzędników,
posiadających prawo wglądu do tych
danych.
Stosowane
są
tutaj
odpowiednie
zabezpieczenia
chroniące dane przed nieuprawnionym
dostępem.

1.4.

Zakresy prac geodezyjnych

Rozszerzeniem funkcjonalności systemu iGeoMap, skierowanym do wykonawców geodezyjnych jest
możliwość internetowego zgłaszania prac geodezyjnych.
Dostęp do wspomnianej funkcjonalności uzyskuje się po
dokonaniu rejestracji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej. Czynność rejestracji jest
związana z podpisaniem stosownych dokumentów oraz
uzyskaniem inicjalnego hasła dostępu wymaganego przy
zgłaszaniu pracy. Podczas określania zakresu zgłaszania
pracy, geodeta ma możliwość wykorzystania wszystkich
oferowanych w serwisie informacji (działki ewidencyjne
istniejące i projektowane, budynki, osie ulic, punkty
adresowe, ortofotomapa, itp.), co znacznie ułatwia jego
tworzenie. Przykład określania zakresu przedstawiono obok.
Podczas tworzenia zakresu system daje możliwość włączenia
do zakresów punktów określonych przez wskazywanie myszą lub na podstawie konkretnych wartości
współrzędnych BL lub XY.
Przesłanie danych związanych ze zgłaszanym zakresem
wymaga wypełnienia formularza, którego przykład
przedstawiono obok. Należy zwrócić uwagę na fakt, że
oprócz identyfikacji firmy zgłaszającej prace do wypełnienia
są również dane związane z osobą geodety uprawnionego
odpowiedzialnego za zgłaszaną prace. W formularzu
zgłoszenia podajemy jedynie identyfikatory i hasła. Całość
szczegółowych danych związanych z firmami i geodetami
uprawnionymi przechowywana jest w odpowiedniej bazie
danych w ośrodku dokumentacji.
Po przesłaniu zakresu pracy geodezyjnej, PODGIK
dokonuje przygotowania stosownych materiałów na zasadach
identycznych dla prac zgłoszonych w formie tradycyjnej. Kiedy materiały są przygotowane geodeta
będąc w PODGIK podpisuje wygenerowane automatycznie (na podstawie podanych danych) dokument
zgłoszenia pracy geodezyjnej oraz otrzymuje pakiet przygotowanych materiałów.
Utworzony zakres pracy może być później pomocny w dalszych działaniach związanych z daną pracą,
np. do pobrania współrzędnych punktów osnowy oraz ich opisów topograficznych.

1.5.

Udostępnianie treści operatów geodezyjnych

Podobnie jak osnowa geodezyjna
zeskanowane operaty archiwalne stanowią
treść specjalistyczną, przeznaczoną dla
wąskiej grupy odbiorców, składającej się z
geodetów wykonujących prace na terenie
objętym
działaniem
danego
ośrodka
dokumentacji. Dokumenty mogą być
związane z działkami ewidencyjnymi lub
zakresami prac geodezyjnych. Można je
wyszukiwać na podstawie numeru operatu
lub poprzez identyfikację działki, której
operat dotyczy. Efektem znalezienia operatu będzie swego rodzaju spis jego zawartości, co
przedstawiono na rysunku obok.
Jeśli znajdziemy potrzebne dokumenty możemy je otworzyć na własnym komputerze, wydrukować lub
zapisać na dysku w celu późniejszego wykorzystania. Warunkiem dostępu do danych jest wcześniejsze
zgłoszenie pracy geodezyjnej w PODGIK, które skutkuje uzyskaniem dostępu do przydatnych w tej pracy
operatów.

Innym wariantem wykorzystania operatów
jest dostęp do danych związanych z konkretną
działką. Należy tu zwrócić uwagę na fakt, że
niekoniecznie jest to działka istniejąca
aktualnie, gdyż mogła zostać podzielona. W
sytuacji kiedy działka nie istnieje już jako
obiekt geometryczny trudno ją wskazać
kursorem. Należy więc dotrzeć do niej
określając obręb i numer działki korzystając
w
odpowiedniego
formularza.
Istotą
wyszukiwania operatów dla działki jest fakt, że może ich być więcej niż jeden.

2.

Mechanizmy publikacji danych

Jedną z ważniejszych cech serwisów internetowych realizowanych z wykorzystaniem
oprogramowania iGeoMap jest aktualność oferowanych w nich danych. Aktualność uzyskiwana jest
dzięki oparciu serwisu na bieżących danych PODGIK. Proces publikacji danych jest całkowicie
zautomatyzowany i realizowany
przez funkcjonujące w PODGIK
oprogramowanie
GEO-MAP.
Schemat
publikacji
danych
przedstawiono na poniższym
rysunku.
Ponieważ PODGIK nie jest
jedynym
dostawcą
danych,
technologia
przewiduje
i wykorzystuje
również
pobieranie do serwisu www
danych z innych instytucji, np.
Urzędów Miast i Gmin. W
szczególności są to dane części
opisowej ewidencji gruntów
i budynków jeśli jest ona
prowadzona w innym miejscu
oraz numeracja porządkowa nieruchomości czy dane związane z miejscowym planem zagospodarowania.
Mimo, że numeracja porządkowa (punkty adresowe) nie są zdefiniowane jako elementy zasobu
geodezyjno-kartograficznego to dzisiaj trudno sobie wyobrazić system informacji przestrzennej, w
którym nie można znaleźć miejsca na podstawie adresu. Atuty związane z dostępem do planu
zagospodarowania są również bardzo istotne.

3.

Dostępność danych w innych systemach

Publikowane w serwisach iGeoMap dane mogą być również wykorzystywane w innym
oprogramowaniu wykorzystującym standardowe serwisy WMS i WFS. Przykładowe wykorzystanie
danych dotyczących warstwy działek w oprogramowaniu Google Earth z terenu powiatu warszawskiego
zachodniego przedstawiono poniżej.

Tak więc dane publikowane w systemie iGeoMap bez problemów będą mogły być wykorzystywane
w przyszłości przez zmodyfikowaną wersję serwisu geoportal.gov.pl, w którym przewiduje się
wykorzystywanie na poziomie centralnym informacji z serwerów powiatowych pobieranych za
pośrednictwem serwisów WMS i WFS.

4.

Podsumowanie i plany rozwoju

Niniejszy referat jest podsumowaniem wdrożeń
zrealizowanych w technice internetowej z wykorzystaniem
systemu iGeoMap. Wdrożenia zrealizowane zostały w kilku
powiatach i miastach.. Zmiany w oprogramowaniu i zakresie
udostępnianych danych dokonują się w sposób ciągły
i zapewne w chwili wygłaszania referatu, można będzie
jeszcze więcej powiedzieć o zrealizowanych wdrożeniach.
Dostęp do wszystkich danych publikowanych z
wykorzystaniem systemu iGeoMap znajduje się na
poświęconej temu stronie www.igeomap.pl, której obraz
przedstawiono obok. Dodatkowo do celów publikacji danych
wykorzystywana jest domena firmy Geo-system Sp. z o.o.
e-podgik.pl, w której wszystkie ośrodki dokumentacji
działające w technologii iGeoMap posiadają swoje witryny
lub "linki" do witryn np. www.ozarow.e-podgik.pl,
www.minsk.e-podgik.pl.
W powiatach warszawskim zachodnim i mińskim rozpoczęto również próby udostępniania pozostałej
treści mapy zasadniczej, a w szczególności uzbrojenia podziemnego. Wydzielono specjalne warstwy
związane z uzbrojeniem, które są dostępne
jedynie
dla
instytucji
(firm),
podpisujących stosowne umowy na
korzystanie z takich danych. Dostęp
chroniony jest odpowiednimi hasłami, a
umowa oczywiście przewiduje stosowne
opłaty za wgląd do danych. Innym
wariantem
wniesienia
opłaty
za
umożliwienie wglądu do danych, może
być wykorzystywanie usługi SMS
Premium Rate (SMS o podwyższonej
płatności). Użytkownik dokonuje opłaty
wysyłając odpowiednia wiadomość SMS
na określony numer telefonu. Po chwili na
swój telefon komórkowy otrzymuje kod
dostępu do danych, który może być
wykorzystany w określonym przedziale
czasowym.
Analogiczny sposób udostępniania może być wykorzystywany w przypadku prowadzenia zasobu
w technologii hybrydowej. Konieczne jest jednak wtedy, oprócz udostępniania danych wektorowych,
udostępnianie rastra mapy zasadniczej, co również jest bez problemów realizowane w technologii
iGeoMap.
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