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Prezentacja danych topograficznych w geoserwisach

1. Wprowadzenie

Opracowanie koncepcji krajowego geoportalu i internetowe udostêpnienie da-
nych referencyjnych zgromadzonych w pañstwowym zasobie geodezyjnym i kar-
tograficznym (www.geoportal.gov.pl) sk³ania do refleksji zarówno nad doborem
tych danych, jak i sposobem ich wizualizacji.

W ci¹gu ostatnich kilku lat zdecydowanie wzros³o znaczenie danych prze-
strzennych oraz ich publikacji w Internecie. Dziêki serwisom internetowym,
w których kluczowych komponentem informacyjnym jest lokalizacja geograficzna,
u¿ytkownicy otrzymali mo¿liwoœæ ³atwej identyfikacji przestrzennej obiektów,
faktów czy zdarzeñ. Serwis geoinformacyjny powinien gwarantowaæ przede
wszystkim odpowiedni¹ jakoœæ danych: aktualnoœæ i kompletnoœæ, a tak¿e ich
u¿ytecznoœæ. Dlatego niezbêdne jest ³¹czenie ró¿nych Ÿróde³ danych i ró¿nych
form przekazu: np. obrazowej – charakteryzuj¹cej siê krótszym cyklem aktualiza-
cji i zapewniaj¹cej kompletne odwzorowanie terenu, oraz wektorowej – stano-
wi¹cej o funkcjonalnoœci serwisu.

Wiêkszoœæ serwisów lokalizacyjnych, ze wzglêdu na pierwotne przeznacze-
nie, jest wspó³czesnym odpowiednikiem tradycyjnych map samochodowych lub
planów miast, jednak cechy funkcjonalne, a zw³aszcza ³atwoœæ integrowania z in-
nymi us³ugami internetowymi czyni¹ z nich systemy o znaczeniu referencyjnym.
Brakuje im jednak szczegó³owoœci i dok³adnoœci w³aœciwej mapom topograficz-
nym. Dlatego po³¹czenie zalet baz danych topograficznych i internetowej formy
publikacji otwiera nowe mo¿liwoœci realizacji systemów georeferencyjnych. Oczy-
wistym zastosowaniem internetowego serwisu georeferencyjnego bêdzie udostêp-
nienie pañstwowego zasobu danych przestrzennych, w tym baz topograficznych
i tematycznych oraz danych wysokoœciowych [6].
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Rol¹ bazy danych wektorowych jest dostarczanie informacji o lokalizacji –
umo¿liwienie wyszukiwania adresów, obiektów ró¿nego typu, atrakcji turystycz-
nych, znajdowanie tras przejazdu itd. Treœæ topograficzna takich serwisów jak
Google Maps czy Yahoo Maps ogranicza siê zwykle do podstawowych danych
o miejscowoœciach i drogach, a w uproszonej formie – tak¿e lasach i wodach.
Szczegó³owoœæ tych danych nie daje jednak satysfakcjonuj¹cych wizualnie rezulta-
tów, zw³aszcza poza obszarami du¿ych miast. Dlatego sensowne wydaje siê wy-
korzystanie bazy danych topograficznych jako fundamentu serwisów geoinforma-
cyjnych. Ze wzglêdu na pe³en zasiêg dla obszaru Polski tak¹ baz¹ mo¿e byæ
VMap L2.

Zakres i szczegó³owoœæ treœci danych zgromadzonych w bazie VMap L2 od-
powiada klasycznej mapie topograficznej w skali 1: 50 000. Baza ta, pomimo
znacznych œrodków zainwestowanych w jej opracowanie, nie jest jednak¿e wyko-
rzystywana na du¿¹ skalê, g³ównie ze wzglêdu na z³o¿ony model pojêciowy oraz
sposób wizualizacji produktu finalnego.

W celu racjonalnego wykorzystania danych VMap L2 pierwszej edycji zapro-
ponowano koncepcjê konwersji tej bazy do tzw. struktury u¿ytkowej charaktery-
zuj¹cej siê znacz¹co uproszczonym modelem pojêciowym i zmodyfikowanej topo-
logii. Zaproponowano tak¿e przekodowanie nazw klas obiektów i ich atrybutów.

Autorzy opracowali tak¿e uniwersaln¹ metodykê i sposób wizualizacji da-
nych VMap L2. Opracowana koncepcja zunifikowanej (i poprawnej kartograficz-
nie) wizualizacji danych VMap nawi¹zuje do dobrych wzorców klasycznej karto-
grafii topograficznej w Polsce [4].

W pañstwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym prócz danych o cha-
rakterze referencyjnym zgromadzono tak¿e, obejmuj¹ce obszar ponad po³owy
kraju, cyfrowe dane tematyczne, s³u¿¹ce do opracowania mapy sozologicznej
i mapy hydrograficznej Polski. Zgromadzone dane zosta³y opracowane zgodnie
z Wytycznymi K-3.4 i K-3.6 lub, w przypadku nowszych opracowañ, Wytycznymi
GIS-3 i GIS-4. Dysponuj¹c baz¹ danych przestrzennych o charakterze tematycz-
nym oraz precyzyjnymi zasadami redakcyjnymi, mo¿na by³o opracowaæ interne-
tow¹ wizualizacjê mapy HYDRO i SOZO zgodnie z wymogami zawartymi w Wy-
tycznych.

Za istotny element koncepcji serwisu geoinformacyjnego autor uzna³ tak¿e
wykorzystanie baz danych wysokoœciowych. Numeryczny model rzeŸby terenu
dostêpny w bazie DTED2 zosta³ opracowany, podobnie jak baza VMap L2 oraz
mapy SOZO i HYDRO, na podstawie map analogowych w skali 1: 50 000. Pozwa-
la to uznaæ wymienione Ÿród³a danych za spójny pod wzglêdem poziomu uogól-
nienia geometrycznego i pojêciowego materia³ Ÿród³owy, umo¿liwiaj¹cy opraco-
wanie œrednioskalowego serwisu geoinformacyjnego.
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2. Struktura serwisu

Na podstawie tak zmodyfikowanych danych VMap L2, a tak¿e danych tema-
tycznych SOZO i HYDRO oraz danych wysokoœciowych DTED2, od ponad
dwóch lat w ramach realizacji projektu celowego nr 6 T 12 2005C/06552 Metodyka

i procedury integracji, wizualizacji, generalizacji i standaryzacji baz danych referencyj-

nych dostêpnych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich wykorzystania do bu-

dowy baz danych tematycznych rozwijana jest koncepcja serwisu geoinformacyjnego
udostêpniaj¹cego dane referencyjne i tematyczne zawarte w pañstwowym zasobie
geodezyjnym i kartograficznym.

U podstaw pracy leg³a zarówno chêæ popularyzacji cennych danych topogra-
ficznych i tematycznych pozostaj¹cych w pañstwowym zasobie geodezyjno-
-kartograficznym, jak i propagacja idei wykorzystania tzw. wolnego oprogramo-
wania (free software), umo¿liwiaj¹cego tanie i efektywne publikowanie danych
geograficznych w Internecie. Podstawowym za³o¿eniem by³o opracowanie prostej,
uniwersalnej publikacji internetowej o zasiêgu krajowym, która by³aby dostêpna
dla szerokiego grona odbiorców. Przyk³adowy geoserwis dla województwa dolno-
œl¹skiego udostêpniony zosta³ w witrynie www.geoportal02.pl (rys. 1).

Przy realizacji geoserwisu przyjêto nastêpuj¹ce za³o¿enia dotycz¹ce danych
Ÿród³owych:

– wszystkie dane referencyjne i tematyczne udostêpnione zostan¹ w postaci
wektorowej;

– podstawowym Ÿród³em danych wektorowych bêdzie baza VMap L2
o szczegó³owoœci mapy w skali 1: 50 000, opracowana dla obszaru ca³ego
kraju, przetworzona do tzw. struktury u¿ytkowej [5]; struktura u¿ytkowa
VMap charakteryzuje siê znacz¹co uproszczonym modelem pojêciowym
bazy danych, a tak¿e scaleniem w obrêbie poszczególnych województw;

– Ÿród³em danych wysokoœciowych bêdzie numeryczny model rzeŸby tere-
nu DTED2 powsta³y na podstawie tych samych danych Ÿród³owych;

– Ÿród³em danych tematycznych bêd¹ bazy SOZO i HYDRO opracowane dla
ponad 55% powierzchni kraju;

– uzupe³niaj¹cym Ÿród³em danych nazewniczych bêdzie pañstwowy rejestr
nazw geograficznych (PRNG);

– uzupe³niaj¹cym Ÿród³em danych obrazowych bêd¹ sceny satelitarne po-
chodz¹ce z serwisu Google Maps.

W zakresie rozwi¹zañ informatycznych przyjêto, i¿ œrodowisko aplikacyjne
systemu powinno bazowaæ na tzw. wolnym oprogramowaniu (free software) oraz
standardach Open Geospatial Consortium (OGC) umo¿liwiaj¹cych tanie i efek-
tywne udostêpnianie danych geograficznych w Internecie.
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Podczas realizacji projektu szczególn¹ rangê nadano prawid³owej integracji da-
nych Ÿród³owych oraz prezentacji kartograficznej poszczególnych komponentów
geoserwisu. Resymbolizacjê danych podstawowych VMap L2 wykonano na podsta-
wie opracowanej w ramach wspomnianego projektu metodyki prezentacji kartogra-
ficznej i systematyki znaków topograficznych [3]. Rozwi¹zanie to nawi¹zuje do zna-
komitych wzorców cywilnej kartografii topograficznej z lat 90. XX w.

Prezentacjê numerycznego modelu terenu wykonano w formie cieniowania
uzupe³niaj¹cego wizualizacjê podstawow¹ oraz jako samodzielny obraz hipsome-
tryczny. W celu podniesienia percepcji danych VMap L2 oraz plastycznoœci mapy
w serwisie geoinformacyjnym zaprojektowano opcjê nak³adania na dane referencyj-
ne modelu rzeŸby terenu wyekstrahowanego z produktu DTED2. �ród³owym pro-
duktem wykorzystanym do utworzenia tej bazy jest bowiem, podobnie jak bazy
VMap, diapozytyw wojskowej mapy topograficznej 1: 50 000. Baza danych wysoko-
œciowych DTED2 zosta³a przekszta³cona do rozdzielczoœci i odwzorowania stosowa-
nego w geoserwisie. Baza ta jest wizualizowana jako NMT typu grid o 70% przezro-
czystoœci. W przypadku baz danych tematycznych SOZO i HYDRO konieczne by³o
przypisanie odpowiednich, i zgodnych z wytycznymi technicznymi K-3/4 i K-3/6
(lub GIS-3 i GIS-4), bibliotek symboli graficznych (rys. 2). Przy opracowaniu serwisu
geoinformacyjnego wykorzystano program GeoServer w wersji 1.5.4, który pos³u¿y³
jako serwer map oraz oprogramowanie TileCache w wersji 1.9, które zapewnia wy-
dajny dostêp do danych. Obs³uga wyœwietlania mapy po stronie przegl¹darki jest
realizowana przez oprogramowanie OpenLayers w wersji 2.5. Dane przestrzenne
zapisane s¹ w bazie danych Oracle Express 10g. W celu poprawy wydajnoœci dostê-
pu do serwisu zastosowano program TileCache.

W wyniku dzia³ania aplikacji TileCache zostaje wygenerowany na dysku ze-
staw gotowych map rastrowych na ró¿nych poziomach rozdzielczoœci, do którego
bêdzie odwo³ywa³ siê serwer internetowy, zwalniaj¹c jednoczeœnie zasoby serwera
mapowego.

40 R. Olszewski

Rys. 1. Elementy nawigacyjne geoserwisu



Prezentacja danych topograficznych w geoserwisach 41

Rys. 2. Mapa hipsometryczna i prezentacja topograficzna VMap L2 (a);
mapa sozologiczna i hydrograficzna (b)

a)

b)



Serwis geoinformacyjny wykorzystuj¹c technologie Google, zapewnia dostêp
do zredagowanych danych VMap L2. Mo¿liwe jest wyœwietlanie zarówno samych
wektorowych warstw informacyjnych oraz danych w postaci hybrydowej na tle
zdjêæ satelitarnych, jak i wyszukiwanie danych wed³ug zdefiniowanych kryteriów.
Z serwisem zunifikowana jest tak¿e legenda umo¿liwiaj¹ca lepsz¹ percepcjê zgro-
madzonych danych (rys. 3).

Zaprojektowany zakres funkcjonalnoœci geoserwisu obejmuje, obok prze-
gl¹dania map topograficznych i tematycznych, tak¿e wyszukiwanie obiektów we-
d³ug wartoœci atrybutów opisowych (rys. 4). Procedura selekcji obiektów, która
uwzglêdnia wartoœci we wszystkich kolumnach wybranej klasy obiektów, w efek-
cie wyœwietla wynik w formie tabelarycznej. Raport tabelaryczny zawiera dodat-
kow¹ kolumnê z odniesieniami hipertekstowymi do mapy.

W przypadku projektowanego serwisu, ze wzglêdu na szczegó³owoœæ treœci
odpowiadaj¹c¹ skali 1 : 50 000, logicznym uzupe³nieniem danych topograficznych
i tematycznych powinny staæ siê dane przegl¹dowe (ma³oskalowe) domykaj¹ce
prezentacjê w ma³ych zakresach powiêkszeñ obrazu. Uzupe³nieniem wizualizacji
danych referencyjnych i tematycznych sta³y siê wiêc zasoby kartograficzne, g³ów-
nie obrazowe Google Maps. Takie rozwi¹zanie zapewnia atrakcyjn¹ i funkcjonaln¹
oprawê serwisu typu mashup, jakkolwiek wykorzystanie dostêpnej technologii
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Rys. 3. Legenda mapy hydrograficznej



Google Maps nie jest jedynym rozwi¹zaniem. Mo¿liwe by³oby w³¹czenie danych
tak¿e innych dostawców us³ug internetowych, oczywiœcie pod warunkiem w³aœci-
wej integracji przestrzennej, czasowej i formalnej danych.

Zastosowana technologia bazuje wy³¹cznie na wolnym oprogramowaniu.
W projekcie geoserwisu przyjêto, ¿e u¿ytkownik pocz¹tkowo ogl¹da standardow¹
wizualizacjê Google Maps, a dane VMap L2 wyœwietlane s¹ dopiero przy okreœlo-
nej skali wizualizacji dostosowanej do szczegó³owoœci treœci. Sekcja ogólnogeogra-
ficzna serwisu jest rozszerzona o mo¿liwoœæ wyboru danych tematycznych: sozo-
logicznych i hydrograficznych, a tak¿e mapy hipsometrycznej. Na dowolnym
poziomie skalowym mo¿liwe jest wyœwietlanie zarówno samych wektorowych
warstw informacyjnych, jak i danych w postaci hybrydowej: map na tle zdjêæ sate-
litarnych lub mapy uzupe³nionej cieniowaniem rzeŸby terenu.

3. Podsumowanie

Zaprojektowany serwis geoinformacyjny jest dostêpny zarówno poprzez
przegl¹darkê internetow¹, jak i z poziomu aplikacji GIS odczytuj¹cej serwisy
WMS i WFS, a tak¿e dowolnej geoprzegl¹darki (np. Google Earth). Z drugiej stro-
ny, wzorcem graficznym dla projektowanego serwisu internetowego sta³a siê wi-
zualizacja VMap L2 nawi¹zuj¹ca do znanej symboliki map topograficznych w ska-
li 1 : 10 000 i 1 : 50 000. To u³atwi pracê tym u¿ytkownikom, którym znane s¹
tradycyjne materia³y drukowane.

Ze wzglêdów praktycznych wykorzystano zestaw wolnego oprogramowania
oraz standardy wydane przez organizacjê Open Geospatial Consortium. U¿yte
oprogramowanie charakteryzuje siê du¿¹ funkcjonalnoœci¹ i wydajnoœci¹, a jedno-
czeœnie umo¿liwia wdro¿enie systemu niewielkim kosztem. Opracowany prototyp
charakteryzuje siê pe³n¹ funkcjonalnoœci¹ umo¿liwiaj¹c¹ uruchomienie podobnego
serwera internetowego dla dowolnego zestawu danych i dowolnego obszaru kraju.
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Rys. 4. Wyszukiwanie danych
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