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Nowe serwisy WMS w PODGiK-ach

15 marca 2008 r. w powiatach mińskim, warszawskim zachodnim oraz
wołomińskim uruchomiono serwisy WMS zawierające obręby, działki
ewidencyjne, budynki i ortofotomapę. Serwisy bazują na danych
oprogramowania GEO-MAP oraz iGeoMap firmy GEO-SYSTEM Sp. z o.o.

Dostęp do nich możliwy jest ze stron ośrodków dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej funkcjonujących w wymienionych powiatach lub ze
strony internetowej, na której utworzono projekt łączący dane tych
powiatów.
Inicjatywa jest zgodna z nową koncepcją Geoportalu, w której
wprowadzono zasadę bezpośredniego pobierania danych dla klienta
Geoportalu z serwera powiatowego, zamiast udostępniania ich z repliki
utworzonej na serwerze Geoportalu. Przewiduje się wykorzystywanie w
tym celu serwisów WMS i WFS, dla których Zespół ds. Krajowej
Infrastruktury Danych Przestrzennych powołany przez głównego geodetę
kraju opracował specjalne wytyczne, aby ujednolicić udostępnianą treść i
sposób jej prezentacji. Opracowane przez firmę GEO-SYSTEM serwisy są
zgodne z ustaleniami zespołu.

Waldemar Izdebski, Geo-system Sp. z o.o.

powrót

Zobacz też:

1000 elektronicznych zgłoszeń robót geodezyjnych w iGeoMap
Serwis dla ODGiK-ów

KOMENTARZE skomentuj

Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają
stanowiska redakcji GeoForum. Zabrania się zamieszczania linków, reklam oraz tekstów
wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i
innych, które mogą być sprzeczne z prawem.
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_max | 2008-03-19 20:01:32 |

ten serwis | wygląda nie za ciekawie, powiedziałbym brzydko.

user1 | 2008-03-19 13:18:39 |

szkoda, | ze nie ma zadnych danych z terenu Warszawy, a tam podobno tez
geomap dziala

Waldemar Izdebski | 2008-03-19 12:41:37 |

@user | Ciesze się, że są ludzie pozytywnie myślący. Pozdrawiam serdecznie.

user | 2008-03-19 12:27:15 |

@freeGIS data | A co konkretnie jest takiego amatorskiego w tym serwerze
WMS? Że można sobie pobrać ortofotomapę? No to super, bardzo się to chwali. W
końcu po to są te dane, żeby każdy mógł z nich korzystać. Czy dla ciebie
profesjonalnie oznacza dostęp na hasło, po uprzednim złożeniu podania, do tego
płatny i tylko dla geodetów? Nie wspominając już o profesjonalnym interfejsie
działającym tylko na wybranych przeglądarkach i obowiązkowych znakach wodnych
na zdjeciach?

Waldemar Izdebski | 2008-03-18 22:55:17 |

cd. | Tak czy inaczej należy się szacunek dla wymienionych powiatów, że wykazują
się inicjatywą zamiast ciagle narzekać. W kwestii zabezpieczeń to rozumiem, że
freeGIS data jest omnibusem i uważa, że inni nie maja o tym pojęcia i na pewno
zrobią to źle. Gratuluję dobrego samopoczucia i pozdrawiam.

Waldemar Izdebski | 2008-03-18 22:50:36 |

Dajcie spokój Panowie | W informacji jest napisane, że WMS-y są dostępne na
stronie PODGIK-ów, ale tam nie zaglądacie. Na stronie igeomap.pl jest zrobione
zbiorcze zestawienie serwisów. Na jakich serwerach będą te serwisy zlokalizowane
to pewnie się będzie zmieniało z upływem czasu. Tak czy inaczej jest to mało
istotne dla serwisów WMS. Proszę ewentualnie zobaczyć na tej samej stronie
igeomap.pl opis eksperymentu GUGiK, w którym wykorzystywane są dane z 4
serwerów GEOBID, GEO-SYSTEM, ESRI i INTERGRAPH.

ciekawy | 2008-03-18 22:41:49 |

prokurator | miał się zająć wiceprezesem, ale teraz jest ciekawy rzeczy do
pobrania. freegisdata daj namiary na tę (jak sugerujesz) geodezyjną Szafę Lesiaka.

freeGIS data | 2008-03-18 21:51:47 |

Odrazu ukradłeś, | zwróciłem uwagę na brak profesjonalizmu i minimalnej wiedzy
dotyczącej zabezpieczeń. Oprócz tego że w tak banalny sposób możliwy jest
dostęp do danych to założę się że mapserver który jest wykorzystywany także nie
został dobrze skonfigurowany pod względem zabezpieczeń. Mimo że wreszcie
WMS (bez WFS) a nie ciągle beznadziejny i archaiczny ArcIMS to jednak w pełni
amatorsko. A co do pytania czy pobrałem(ukradłem) to odpowiedź brzmi: są
ciekawsze rzeczy do pobrania niż ortofoto pow. Mińsk Maz.

gajowy | 2008-03-18 21:28:56 |

I co pobrales (tzn. ukradłeś) ? | Podaj link niech i inni się nacieszą.

freeGIS data | 2008-03-18 19:09:31 |

dzięki tej firmie | można za darmo ściągnąć ortofoto całego mińska
mazowieckiego w formacie tiff :). Cóż za gest no i śmiałość udostępniać
internautom u siebie na stronie takie materiały. Linka nie podam, łatwo się tam
dostać.
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