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1.

WSTĉP

Dynamika rozwoju Internetu jako Ğrodka komunikacji i wymiany informacji
miĊdzy ludĨmi stale roĞnie, a nowe metody wykorzystania Internetu przeáamują dotąd
nieprzekraczalne bariery. Nieocenionym elementem skáadowym tego rozwoju jest aspekt
przestrzenny. W ostatnim czasie prezentacja zdarzeĔ w odniesieniu przestrzennym
nabraáa na znaczeniu. Jeszcze kilka lat temu byáo niemoĪliwe wykorzystanie danych
przestrzennych na taką skalĊ. JednoczeĞnie techniki prezentacji ulegáy standaryzacji, co
zwiĊkszyáo potencjalne grono uĪytkowników na róĪny sposób zainteresowanych
przestrzenną prezentacją danych. RównieĪ dziaáania miĊdzynarodowych organizacji jak
OGC (Open Geospatial Consortium), czy wielkich firm jak Google i Microsoft sprzyjają
rozwojowi tej dziedziny. Opracowanie standardu WMS (Web Map Service), czy teĪ
pojawienie siĊ rozwiązania, jakim jest Google Earth nadają nowego wymiaru
prezentacji, wymianie i udostĊpnianiu danych przestrzennych z wykorzystaniem
Internetu i jednoczeĞnie w pewnym stopniu zwalniają uĪytkownika z posiadania
szczegóáowej wiedzy technicznej. Niniejszy referat przedstawi istotĊ wymienionych
rozwiązaĔ, a takĪe róĪne sposoby na wykorzystanie i poáączenie tych standardów.
OĞrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Polsce równieĪ starają siĊ wyjĞü
naprzeciw potrzebom uĪytkowników. Prezentacja i udostĊpnianie podstawowych danych
ewidencyjnych jest kluczowym elementem w budowie krajowej infrastruktury danych
przestrzennych.
W chwili obecnej nowoczesne techniki pozwalają na prezentacjĊ i udostĊpnianie
danych w Internecie oraz na integracjĊ wielu róĪnych serwisów. Dane przestrzenne
są prezentowane w Polsce zarówno przez firmy prywatne jak i instytucje rządowe
i samorządowe. StopieĔ aktualnoĞci tych informacji trudno okreĞliü nie tylko
w przypadku inicjatyw komercyjnych, ale teĪ predestynowanych do zbierania
i aktualizacji tych danych OĞrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
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2.

iGeoMap

iGeoMap jest narzĊdziem dla wszystkich tych (osób fizycznych, firm, instytucji), którzy
chcą posiadane dane przestrzenne udostĊpniaü w sieci lokalnej lub Internecie. Z caáą
pewnoĞcią do grupy potencjalnych uĪytkowników systemu moĪna zaliczyü Powiatowe
OĞrodki dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej jako instytucje zarządzające
zasobem numerycznym mapy zasadniczej i ewidencji gruntów, które w Polsce stanowią
podstawĊ Krajowego Systemu Informacji o Terenie.

Rys. 1. iGeoMap.pl
Praktycznie wszystkie OĞrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
prowadzone z wykorzystaniem Systemu Informacji o Terenie GEO-MAP uĪywają
do prezentacji danych przestrzennych w Internecie Serwisów iGeoMap. Wszystkie
wdroĪenia dostĊpne są pod adresem www.igeomap.pl (ilustracja po prawej). Dodatkowo
dostĊp moĪliwy jest ze stron www poszczególnych PODGiKów. Serwisy oferują szereg
funkcjonalnoĞci związanych z przeglądaniem, wyszukiwaniem i przetwarzaniem
aktualizowanych na bieĪąco danych ewidencyjnych. Obecnie podstawowe informacje
prezentowane w ramach serwisów to dziaáki, budynki, kontury klasyfikacyjne, uĪytki
gruntowe, zakresy prac geodezyjnych, osnowa geodezyjna oraz cyfrowa ortofotomapa.
iGeoMap umoĪliwia uĪytkownikom znaczne poszerzenie zakresu danych w ramach
przygotowanej prezentacji. MoĪliwe jest zarówno dodawanie w podstawowym formacie,
jakim jest plik MAP, formacie Shapefile, jak teĪ wykorzystanie danych pobieranych
bezpoĞrednio z bazy danych PostgreSQL (z moduáem PostGIS) oraz dodawanie danych
serwowanych przez zewnĊtrzne serwisy WMS (wiĊcej o WMS w kolejnych
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rozdziaáach). DziĊki temu moĪliwe jest wykorzystanie podstawowych danych
ewidencyjnych jako podkáad dla wáasnych rozwiązaĔ.
Dobrym przykáadem są serwisy iGeoMap dla gmin, które wykorzystują dane
z PODGIK dodając specyficzne dla swoich i obywateli potrzeb dane przestrzenne.
Gmina àomianki wchodząca w skáad powiatu warszawskiego zachodniego wykorzystuje
dane ewidencyjne udostĊpniane przez oĞrodek dokumentacji, ale dodaje szereg warstw
tematycznych specyficznych dla jednostki jaką jest gmina. Uchwalone plany
zagospodarowania przestrzennego oraz numeracja adresowa są prezentowane na tle
danych ewidencyjnych z wykorzystaniem technologii WMS. Wymienione warstwy
geometrycznie są przechowywane w bazie danych PostgreSQL natomiast przesyáane
do iGeoMap (czy teĪ potencjalnie kaĪdego innego oprogramowania) za poĞrednictwem
standardu WMS.

Rys. 2. Inwestycje w pasie

Rys. 3. Inwestycje w pasie drogowym
Warszawskie Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym
zajmuje siĊ planowaniem i zarządzaniem przeprowadzanymi pracami związanymi
z pasem drogowym. iGeoMap jest czĊĞcią skáadową wiĊkszego systemu
informatycznego peániąc w nim rolĊ kluczową. Poprzez iGeoMap jednostki podlegáe
miastu mogą wprowadzaü inwestycje do systemu i wykorzystywaü wspólną prezentacjĊ
wszystkich inwestycji.
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Caáe rozwiązanie oparte jest o bazĊ danych przestrzennych PostgreSQL,
co pozwala – poza prezentacją inwestycji – na wykonywanie záoĪonych zapytaĔ do
bazy, jak teĪ na prezentowanie inwestycji z bazy w standardzie WMS. OczywiĞcie táem
dla tej prezentacji są dane ewidencyjne m. st. Warszawy (bĊdące wáasnoĞcią Biura
Geodezji i Katastru) wraz z osiami ulic, numeracją adresową, uzbrojeniem terenu
i ortofotomapą.

Rys. 4. Awarie wodociągowe
Serwis dodatkowo jest wspomagany przez dane dotyczące awarii wodociągowokanalizacyjnych udostĊpnianie z serwisu zarządzania awariami oraz dane z Ewidencji
Dróg i Obiektów Mostowych prezentowane w postaci WMS. Zatem serwis skupia w
sobie dane branĪowe z wielu instytucji, wykorzystuje jako podkáad dane ewidencyjne
i jednoczeĞnie pozwala na koordynacjĊ inwestycji wykorzystując przejrzystą prezentacjĊ
z wykorzystaniem iGeoMap.
3.

Google (maps.google.pl)

Na dzieĔ dzisiejszy najwiĊkszy serwis mapowy Ğwiatowa oferuje firma Google Inc..

Rys. 5. Okno Google Maps
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MoĪemy tam obejrzeü zdjĊcia satelitarne z caáego Ğwiata, sieü dróg, wyszukiwarkĊ
adresów, uproszczony model terenu. Serwis ten ma charakter otwarty, dziĊki temu
uĪytkownicy mogą dodawaü informacje o ciekawych obiektach, opisach tras. Integracja
z Wikipedią pozwala na szybkie znalezienie informacji. JĊzyk KML (oparty na XML)
umoĪliwia uĪytkownikowi tworzenie wáasnych warstw, widoków i umieszczanie tych
informacji w kontrolowany sposób dla wszystkich lub tylko wybranych uĪytkowników.
Serwis ten w uproszczonej wersji dostĊpny przez przeglądarkĊ internetową.
PeániĊ swoich moĪliwoĞci uzyskuje po uruchomieniu programu Gogle Earth
bĊdącego wyrafinowanym klientem systemu pozwalającym na trójwymiarowe podróĪe
po wirtualnym Ğwiecie. Serwis ten jest w chwili obecnej jedynym dostĊpnym
dla kaĪdego uĪytkownika Internetu dysponującym tak bogatym zasobem informacji.
Wychodzi takĪe daleko poza definicjĊ serwisu mapowego tworząc „spoáecznoĞü
Google” dodającą coraz to nowe zasoby i weryfikując juĪ istniejące.

Rys. 6. Budynki 3D w Warszawie
Istotnym elementem serwisu Google Earth jest prezentacja modeli budynków 3D.
WstĊpnie modele w wiĊkszoĞci skáadaáy siĊ z obrysów budynków podniesionych
o wysokoĞü. Dobrym przykáadem jest caáy obszar Japonii, która jako jeden z pierwszych
krajów otrzymaáa pokrycie modelami caáego terenu (a nie tylko fragmentów,
lub pojedynczych miast). IlustracjĊ pokazująca wybrany fragment Tokio przedstawiono
obok. ZauwaĪyü moĪna, Īe w miarĊ dodawania modeli teksturowanych zastĊpują one
modele proste.
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Rys. 7. Modele w Tokio
Od pewnego czasu pojawiają siĊ opracowania caáych miast prezentujące budynki
z peánym teksturowaniem (naáoĪonymi zdjĊciami elewacji na bryáĊ). Są to zarówno
przedsiĊwziĊcia firmy Google (w wiĊkszoĞci w USA) jak teĪ opracowania komercyjne
innych firm, czĊsto na zamówienie wáadz miasta. Takie opracowania powstają gáownie
w Europie Zachodniej, gdzie Berlin, Hamburg, czy Drezno mogą byü doskonaáym
przykáadem moĪliwoĞci drzemiących w tym narzĊdziu.

Rys. 8. Berlin w Google Earth
Zarówno modele dla Tokio jak i teksturowane miasta Niemiec, Francji czy USA
są staáym skáadnikiem warstwy „Budynki 3D”. Są one widoczne dla kaĪdego
uĪytkownika bez pobierania dodatkowych plików. Istnieje jednak moĪliwoĞü tworzenia
wáasnych prezentacji, niezaleĪnych od istniejących modeli budynków. Rozbudowane
moĪliwoĞci jĊzyka KML pozwalają na tworzenie záoĪonych prezentacji wykorzystując
zarówno modele „proste” jak i w peáni teksturowane. Przykáad takiego opracowania
zawierającego podstawowe elementy infrastruktury miejskiej zobaczyü moĪna na stronie
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OĞrodka Dokumentacji powiatu szczecineckiego. Podstawą dla tej prezentacji są proste,
nieteksturowane modele budynków podzielone w/g funkcji oraz ortofotomapa
pochodząca z serwera WMS (wykorzystanie tej ortofotomapy opisano równieĪ
w dalszych rozdziaáach). Aby odciąĪyü plik startowy wykorzystano zaprojektowane
przez inĪynierów Google funkcje linków sieciowych. Prosta w swej istocie moĪliwoĞü
pobierania danych juĪ w trakcie oglądania odciąĪa program przy uruchamianiu oraz
pozwala na zobaczenie przynajmniej czĊĞci opracowania juĪ od razu, a nie po wczytaniu
wszystkich dostĊpnych danych. W skáad obiektów, które dostarczane są do prezentacji
wáaĞnie za pomocą linka sieciowego (ikonka z Īaróweczką w spisie warstw) wchodzą
m.in. ogrodzenia, kontury jezdni, teksturowane modele budynków (których rozmiar
wynosi ok. 10MB) oraz oferta inwestycyjna Miasta Szczecinek. Ostatnia pozycja odnosi
siĊ do nieruchomoĞci oferowanych na sprzedaĪ bĊdących obecnie wáasnoĞcią miasta.
KaĪda oferta poza lokalizacją i ksztaátem posiada odniesienie do odpowiedniej pozycji
na stronie www Miasta Szczecinek. MoĪliwe jest bezpoĞrednie przejĞcie na tą stronĊ
równieĪ w aplikacji Google Earth w celu pozyskania poszerzonych informacji o ofercie.
Opracowanie Wirtualny Szczecinek powstaáo we wspóápracy z firmą Geosystem
ze Szczecinka.

Rys. 9. Wirtualny Szczecinek
NaleĪy teĪ wspomnieü o kliencie Google Maps na telefon komórkowy,
wspóápracującym z GPS. W razie braku GPS potrafi wskazywaü przybliĪoną pozycjĊ
na podstawie odlegáoĞci od najbliĪszych nadajników. Wystarczy posiadaü telefon
z obsáugą Javy.

Rys. 10. Oferta inwestycyjna w Szczecinku
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W ramach caáego Ğrodowiska Google Maps tworzone są róĪne projekty oparte na
danych geograficznych np. StreetView pozwalający na wykonanie wirtualnego spaceru
po ulicach miasta lub Traffic pokazujący aktualną informacjĊ drogową, Weather
pokazujący aktualną i prognozowaną pogodĊ na caáym Ğwiecie. Niestety iloĞü informacji
przechowywanej w tym serwisie nie idzie w parze z jakoĞcią, Zobrazowania satelitarne
są w róĪnym stopniu aktualne, mają róĪną rozdzielczoĞü, kolorystykĊ. dla pewnych
obszarów są zupeánie nieczytelne. Sieü drogowa w wielu miejscach odbiega od tego,
co rzeczywiĞcie istnieje w terenie. Informacje dodawane przez internautów czy
odnoĞniki do Wikipedii teĪ naleĪy odpowiednio przefiltrowaü. Mimo tych wad jest
to najpopularniejsze i najszybciej rozwijające siĊ „Ğrodowisko mapowe” na Ğwiecie,
a o potĊdze projektów firmy Google niech Ğwiadczy powiedzenie internautów „Nie ma
ciĊ w googlach, to nie istniejesz !!!”
4.

Integracja danych w formacie KML z danymi z serwisów WMS

Poáączenie danych przestrzennych rastrowych i wektorowych w Google Earth
zostanie omówione na przykáadzie powiatu poznaĔskiego, gdzie trójwymiarowa warstwa
budynków zostaáa przedstawiona na tle ortofotomapy, która jest pobierana z serwisu
WMS. Jest to jednak rozwiązanie (przynajmniej w chwili pisania niniejszego referatu)
technologicznie nieco inne niĪ omawiany wczeĞniej Wirtualny Szczecinek.
CaáoĞü opracowania opiera siĊ o serwer baz danych PostgreSQL z rozszerzeniem
PostGIS, gdzie przechowywana jest geometria budynków oraz ich atrybuty. Dla kaĪdego
typu budynku moĪna zastosowaü inny kolor, co spowoduje, iĪ prezentacja bĊdzie
bardziej przystĊpna dla oka odbiorcy. W przykáadowym opracowaniu zdecydowano siĊ
jednak na to, aby wynik przypominaá standardowe, nieteksturowane budynki znane
z innych miast, które są prezentowane w aplikacji Google Earth.
Aby maksymalnie przyspieszyü wyĞwietlanie danych i ergonomiĊ uĪytkowania
poczyniono wiele operacji:
x zaáoĪenie indeksu przestrzennego w bazie danych oraz wykonanie zabiegów,
które przyspieszają jej dziaáanie,
x dane przestrzenne nie są dynamicznie generowane na Īyczenie uĪytkownika,
lecz raz dziennie przygotowywane automatycznie,
x kompresjĊ danych na czas transferu (zastosowanie skompresowanych plików
KMZ zawierających geometriĊ budynków i ich atrybuty),
x zastosowanie zaawansowanych opcji jĊzyka KML, które pozwalają
na wyĞwietlanie tylko tych obiektów, które znajdują siĊ w obszarze oglądanym
przy okreĞlonym powiĊkszeniu.
Podgląd wizualizacji 3D budynków dla obszaru powiatu poznaĔskiego (áącznie
173 116 obiektów) moĪliwy jest po zainstalowaniu aplikacji Google Earth. OczywiĞcie
podstawowym wymaganiem jest dostĊp do Internetu oraz pobranie pliku startowego.
Projekt zostaá odpowiednio przygotowany w taki sposób, Īe dopiero od pewnego
przybliĪenia zainicjowane zostanie doczytywanie budynków. Podziaá na obszary
sprawiá, Īe nie doczytujemy wszystkich budynków na raz, a jedynie te, które są
w zasiĊgu naszego widoku w oknie aplikacji.
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Rys. 11. Budynki w Poznaniu
Google Earth jest takĪe prostym klientem WMS, który umoĪliwia proste
przeglądanie danych. W taki sposób dystrybuowana jest ortofotomapa o wysokiej
rozdzielczoĞci, która jest dokáadniejsza niĪ ta obecnie dostĊpna w aplikacji.
Po przybliĪeniu wybranego widoku jest ona doczytywana dynamicznie – obraz jest
tworzony po stronie serwera w czasie rzeczywistym a nastĊpnie przesyáany do programu
zainstalowanego na komputerze uĪytkownika. Wirtualny Szczecinek równieĪ posiada
takie rozwiązanie – gáównie ze wzglĊdu na niskiej jakoĞci sceny z Landsata na terenie
opracowania.
5.

Program „Miasta 3D” firmy Google

W marcu 2008 roku firma Google rozpoczĊáa nowe projekt, który miaá na celu
udostĊpnienie jeszcze wiĊkszej iloĞci danych przestrzennych zintegrowanych w jednym
Ğrodowisku, jakim jest aplikacja Google Earth. W chwili obecnej ponad 350 milionów
uĪytkowników Internetu na caáym Ğwiecie korzysta z Google Earth. Poprzez program
„Miasta 3D” moĪna znaleĨü jeszcze wiĊcej zastosowaĔ tego narzĊdzia zarówno
dla zwykáego obywatela jak i specjalistów z róĪnych dziedzin, turystów, a nawet
organizacji publicznych i struktur paĔstwowych.
„Miasta 3D” zakáada udostĊpnienie danych przestrzennych przez agencje rządowe
lub inne organizacje sektora publicznego firmie Google, która jako dostawca technologii
umieĞci je do powszechnego uĪytku w serwisach Google Earth i Google Maps.
Dostawca danych nie ponosi Īadnych kosztów za moĪliwoĞü udostĊpnienia swoich
danych. Nie jest podpisywana Īadna umowa, która gwarantuje wyáącznoĞü dla firmy
Google do prezentowania ich w Internecie. Po umieszczeniu zbioru danych w serwisie
uĪytkownik bĊdzie w stanie uzyskaü informacje, przez kogo zostaáy one dostarczone.
Aktualnie firma przyjmuje dane przestrzenne ze Ĩródeá, jakimi są gáównie agencje
rządowe oraz inne organizacje sektora publicznego (poniĪej przykáad takiego
opracowania dla miasta Amherst w stanie Massachusetts, USA).
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Rys. 12. Amherst, Massachusetts
Warto nadmieniü, Īe dane, jakie mogą zostaü wykorzystane w programie „Miasta
3D” to (w/g propozycji firmy Google) gáównie trójwymiarowe modele budynków,
numeryczny model terenu oraz zdjĊcia lotnicze i ortofotomapy. Trójwymiarowe modele
budynków, zdjĊcia lotnicze i numeryczny model terenu staną siĊ dostĊpne dla turystów,
deweloperów, inwestorów, konserwatorów, wáaĞcicieli nieruchomoĞci, przedsiĊbiorców,
urzĊdników publicznych i wielu innych zawodów. Ten rodzaj informacji powoduje
wzrost intensywnoĞci turystyki, rozwoju gospodarczego, upraszcza nawigacjĊ i analizy
geograficzne oraz promuje bezpieczeĔstwo. Stawni teĪ to ogromne Ĩródáo korzyĞci takĪe
dla urbanistów.
Samo udostĊpnienie danych 3D przynosi wiele korzyĞci dla samorządów lokalnych,
takich jak:
 zagospodarowanie terenu,
 ochrona zabytków,
 pozyskanie nowych inwestorów,
 pomoc w planowaniu lokalizacji nowych zakáadów pracy,
 rozwój rynku nieruchomoĞci,
 pokazanie turystom ciekawych miejsc i obiektów,
 planowanie wycieczek turystycznych,
 wykonywanie analiz sieciowych, które umoĪliwiają optymalizacjĊ
dojazdu,
 poprawa zarządzania nieruchomoĞciami,
 wspieranie bezpieczeĔstwa i zapobiegania przestĊpczoĞci,
 uáatwienie zarządzania w sytuacjach kryzysowych.
6.

Microsoft Virtual Earth (http://maps.live.com/)

Serwis Virtual Earth jest odpowiedzią firmy Microsoft na projekt Google, oferuje
podobne moĪliwoĞci, rozwija siĊ, niestety w chwili obecnej moĪna powiedzieü tylko
Īe jest i ma moĪliwoĞci.
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Rys. 13. Live 2D

Rys. 14. Live 3D

W w/w serwisach czy innych o zasiĊgu krajowym lub lokalnym bĊdących
przedsiĊwziĊciami komercyjnymi nie znajdziemy aktualnych informacji o budynkach,
dziaákach czy planach zagospodarowania przestrzennego, które powinny udostĊpnione
ogóáowi mieszkaĔców gminy, powiatu, kraju. JednoczeĞnie informacje te powinny byü
udostĊpnione w taki sposób by byáa moĪliwoĞü integracji z innymi Ĩródáami danych i ich
wspólnej prezentacji. ZaáoĪenie to moĪe byü speánione tylko wtedy, gdy zarówno serwer
jak i klient prezentujący dane potrafią obsáuĪyü wiele typów i formatów danych.
7.

Serwisy WMS

Problem mnogoĞci formatów i struktur danych przy zapisie geoinformacji zostaá w
pewien sposób rozwiązany przez OGC (http://www.opengeospatial.org) za pomocą
standardu WMS. Standard ten opisuje komunikacjĊ pomiĊdzy serwerem i klientem.
Te proste zasady pozwalają na integrowanie wielu Ĩródeá danych w jednej przeglądarce
(kliencie). Do tej pory podstawowym problemem są formaty wymiany, przepustowoĞü
áącz nadal nie pozwala na przesyáanie duĪych zestawów danych, a uĪytkownik koĔcowy
czĊsto nie posiada stosownego oprogramowania. WMS stworzono wáaĞnie w celu
ominiĊcia tych przeszkód i áatwego oraz przede wszystkim szybkiego prezentowania
danych.

Rys. 15. Schemat dziaáania WMS
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IstotĊ moĪna przedstawiü nastĊpująco (schemat na ilustracji na poprzedniej stronie):
1. uĪytkownik przeglądając mapĊ w dowolnej aplikacji lub specjalnie
przygotowanej stronie internetowej nieĞwiadomie okreĞla zakres potrzebnych
danych, jakim jest obszar mapy na monitorze.
2. Tak wybrany zakres jest nastĊpnie wysyáany do aplikacji nazywanej serwerem
WMS. Aplikacja posiadając prostokąt ograniczający siĊga do bazy danych
i „pyta” o obiekty znajdujące siĊ w obszarze zadanego prostokąta (ekranu
uĪytkownika).
3. Baza danych okreĞla, które spoĞród posiadanych danych znajdują siĊ
w Īądanym obszarze.
4. Serwer WMS nastĊpnie zapisuje te obiekty w postaci obrazu o rozdzielczoĞci
takiej, jak ekran uĪytkownika (lub innej zaleĪnie od ustawieĔ). Tak
przygotowany obraz posiadanych danych przesyáa do uĪytkownika i wyĞwietla
na ekranie.
5. UĪytkownik koĔcowy patrząc na mapĊ, patrzy na obrazek (lub zbiór
obrazków).
DziĊki temu unikamy przesyáania wszystkich danych, a plik graficzny (JPG, GIF,
PNG,...) moĪna odczytaü bez wykorzystania specjalistycznego oprogramowania
geodezyjnego, czy GISowego. Zwyczajna przeglądarka internetowa bez dodatkowych
aplikacji jest w stanie wyĞwietliü mapĊ zadanego obszaru. Przykáady wykorzystania
WMS na róĪne sposoby przedstawiono w tabeli poniĪej:

iGeoMap

Strona www (OpenLayers)

Google Earth

Rys. 16. Przykáady wykorzystania WMS w róĪnych aplikacjach
Dane z serwisów WMS moĪna áączyü i prezentowaü u uĪytkownika wraz z danymi
w innych formatach. MoĪemy wykorzystywaü dane dotyczące np. planowanego
przebiegu autostrady z GDDKiA, ortofotomapĊ z Geoportalu oraz informacje
o projekcie od dewelopera. A wszystko to zostanie zintegrowane z danymi lokalnymi
(w tym przypadku ewidencja i uzbrojenie z oĞrodka dokumentacji). Na ilustracji po
prawej umieszczono schemat wykorzystania wielu serwisów WMS udostĊpniających
dane w aplikacji typu desktop, jaką jest GEO-MAP.
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Rys. 17. Schemat dziaáania Geo-Map w powiązaniu z serwisami WMS
Trzecią ogromną zaletą technologii WMS jest jej áatwoĞü i powszechnoĞü
wykorzystania. W Polsce liczba serwisów udostĊpniających dane z wykorzystaniem
WMS jest w tej chwili skromna, ale zauwaĪalny jest wzrost w miarĊ rosnącej
popularnoĞci technologii WMS.
Inne kraje zdecydowanie prowadzą w tym wyĞcigu: np. Norwegia wykorzystuje
jako podstawĊ krajowego geoportalu ponad 200 serwisów WMS od róĪnych dostawców
integrując je w jednym miejscu. Szwecja, Hiszpania czy Holandia to kolejne przykáady
popularnoĞci tej technologii.
Poza wymienionymi przy okazji omawiania systemu iGeoMap zastosowaniami
WMS firma Geo-System przygotowaáa równieĪ serwis prezentujący dotychczasowe
wdroĪenia WMS na tle granic administracyjnych Polski. Obecnie w serwisie dostĊpne
są dane takie jak: dziaáki, budynki, obrĊby ewidencyjne, granice gmin, powiatów,
województw wraz z opisem oraz ortofotomapa dla oĞrodków dokumentacji, które
serwują juĪ dane ewidencyjne w standardzie WMS (powiat miĔski, warszawski
zachodni oraz woáomiĔski). Ilustracje serwisu przedstawiono poniĪej (po lewej widok
ogólny, po prawej widok dziaáek ewidencyjnych na tle ortofotomapy).

Rys. 18. Przykáadowy serwis WMS z danymi PODGiK

495

Przegląd nowczesnych technik udostĊpniania danych przestrzennych w Internecie

Pomimo oczywistych zalet, ta technologia ma teĪ wady: prezentowane obrazy
są rastrami (to tylko obrazek interpretowany przez obserwatora), nie niosą Īadnej
informacji opisowej, nie moĪna na nim wykonywaü analiz ani w prosty sposób
(za pomocą uniwersalnej przeglądarki) wyszukiwaü interesujących klienta danych.
Do pewnych zastosowaĔ standard WMS jest wystarczający (dla typowego uĪytkownika
Internetu posiadającego tylko przeglądarkĊ internetową), ale do zastosowaĔ
specjalistycznych wymagających zaawansowanych funkcji konieczne są narzĊdzia
specjalistyczne.
8.

àączenie danych z Google Maps i serwisów WMS

Rys. 19. Wykorzystanie róĪnych danych
w jednym serwisie
DziĊki udostĊpnieniu przez firmĊ Google serwisu GoogleMaps oraz związanego
z tym Ğrodowiska programistycznego GoogleMaps API, które pozwala na umieszczanie
map internetowych na wáasnych stronach internetowych o bardzo zaawansowanych
moĪliwoĞciach dostosowania do swoich potrzeb moĪna poáączyü je ze swoimi danymi.
Do korzystania z tej techniki jest tylko potrzeba przeglądarka internetowa (nie trzeba
instalowaü dodatkowego oprogramowania). W przypadku, gdy dla obszaru w serwisie
GoogleMaps jest ortofotomapa o niskiej rozdzielczoĞci, moĪemy wykorzystaü swoją,
która jest dostĊpna przez serwis WMS. Przykáad wykorzystania znajduje siĊ na stronie
internetowej PODGiK w Szczecinku. W tym przypadku wykorzystano ortofotomapĊ
o wysokiej rozdzielczoĞci z danych PODGiK oraz siatkĊ dróg i ulic z danych zawartych
w Google Maps.
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Rys. 20. Wybrane zdjĊcie wraz z lokalizacją w serwisie Panoramio oraz w iGeoMap
Oprócz tego moĪna naáoĪyü dane z innych serwisów – nie tylko w postaci WMS –
ale takĪe przy pomocy technologii AJAX. Taką moĪliwoĞü daje np. serwis Panoramio,
który umoĪliwia dodanie warstwy zdjĊü wraz z ich lokalizacją geograficzną. DziĊki
temu, Īe serwis ten pozwala na wykorzystanie tych danych na wáasnej stronie
internetowej, zostaáa opracowana technologia prezentowania tych danych równieĪ
w aplikacji iGeoMap. DziĊki temu serwis iGeoMap dla Miasta i Gminy Mosina zyskuje
dodatkowe walory turystyczne – moĪna zaplanowaü wycieczkĊ po zabytkach
wykorzystując prezentowane zdjĊcia.
9.
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OVERVIEW OF LATEST TRENDS IN SPATIAL DATA PRESENTATION ON
THE INTERNET
Radosáaw Pawáowski, Zbigniew Malinowski
KEY WORDS: Internet, SDI, WMS, spatial data visualisation, 3D
Summary
At time, a great progress is being made in Spatial Information Systems, a discipline forming
a part of the Informational Technology (IT) in a wide sense. More and more users appreciate
advantages and benefits of using spatial information. Those users not directly associated with land
surveying, cartography or navigation are given an opportunity and the ability of seeing things
'spatially', i.e., in three dimensions.
This paper is aimed at stressing certain aspects of Spatial Information Systems and the role
of presentation in those systems, with a particular reference to the Internet presentation. Tools
designed for preparing a presentation of spatial information, including free and open source
applications , have become more powerful and have more functions. On the other hand, a great
effort is being put into development and maintenance of standards of spatial data presentation,
such as WMS and WFS. The paper presents examples of application of those tools and standards,
interrelated in many different ways.
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