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Przyczynek do wielorozdzielczej/wieloreprezentacyjnej
bazy danych topograficznych (WBDT),

czyli kilka spostrze¿eñ na temat jej koncepcji

1. Wprowadzenie

Celem stworzenia wielorozdzielczej/wieloreprezentacyjnej bazy danych topo-
graficznych (MRDB – Multiresolution/Multirepresentation Database) jest integracja in-
formacji przestrzennej prowadzonej na ró¿nych poziomach administracji oraz re-
alizacja zadañ zwi¹zanych z dostarczeniem danych referencyjnych na ró¿nych
poziomach uogólnienia.

W zale¿noœci od mo¿liwoœci, potrzeb czy czynników ekonomicznych mo¿na
okreœliæ wymagany podstawowy stopieñ rozdzielczoœci na danym obszarze. Tereny
aktywne z dowolnego punktu widzenia wymagaj¹ wiêkszej dok³adnoœci ni¿ tereny
o ni¿szym poziomie zainwestowania (niezainwestowane i s³abo rozwojowe). Dlate-
go analogiczne obiekty na okreœlonych wydzieleniach mog¹ cechowaæ siê ró¿n¹
dok³adnoœcia geometryczn¹. Oczywiœcie nale¿y d¹¿yæ do najwy¿szej wiernoœci na
najwiêkszym obszarze, ale z zachowaniem zdrowego rozs¹dku, nie kosztem rozwo-
ju WBDT w innych aspektach.

W zwi¹zku z zak³adan¹ mo¿liwoœci¹ zasilania WBDT bazami zewnêtrznymi
czy wyspowej aktualizacji bazy, a tak¿e dla potrzeb zdefiniowania wewnêtrznych
algorytmów generalizacji i wielu innych mechanizmów funkcjonalnych, istnieje
potrzeba opracowania regu³ jednoznacznoœci geometrii obiektów bazy. W tym ce-
lu nale¿y znaleŸæ i oznaczyæ sta³e punkty dla obiektu. Taki zbiór punktów nie-
zmienników stanowi³by strukturê geometryczn¹ bazy. Ze wzglêdu na wykorzy-
stanie w algorytmach generalizacji powinna mieæ ona charakter hierarchiczny.
Szkielet geometryczny da³by równie¿ mo¿liwoœæ swobodnej wymiany fragmen-
tów bazy.
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WBDT oprócz wypracowania ogólnych zasad wspó³dzia³ania danych z ró¿-
nych Ÿróde³ wymuszaj¹cych uspójnienie, harmonizacjê, legislacjê, wymaga szcze-
gó³owego okreœlenia przep³ywu (co i w któr¹ stronê) oraz sposobu wykorzystania
danych w WBDT. W niektórych przypadkach trudno bêdzie doprowadziæ do
pe³nej zgodnoœci klasyfikacji i definicji obiektów w bazach Ÿród³owych stano-
wi¹cych potencjalne Ÿród³o zasilania. Dlatego wskazana jest ostro¿noœæ w czerpa-
niu z zasobów, selekcja i ³adowanie tylko zweryfikowanych i po¿¹danych z uwagi
na informacjê danych oraz okreœlenie zakresu informacji wychodz¹cych z WBDT
o istotnym znaczeniu dla baz Ÿród³owych.

2. Podstawowe za³o¿enia WBDT

2.1. Obiekt bazy

Obiekt topograficzny musi mieæ definicjê rozumian¹ jednoznacznie przez
wszystkich potencjalnych dostawców i odbiorców danych. Obiekt topograficzny
zdefiniowany jest w bazie tylko jeden raz, otrzymuje unikatowy i niezmienny
identyfikator. Obiekty bazy (podstawowe) mog¹ mieæ ró¿ne dok³adnoœci geome-
tryczne. Obiekty mog¹ przybieraæ ró¿ne formy graficzne zwane geometri¹ wtórn¹.
Obiekty wtórne powsta³e w procesie generalizacji i/lub redakcji posiadaj¹ jedna-
kow¹ informacjê opisow¹ w³aœciw¹ dla obiektu bazy.

Ka¿dy obiekt wymaga okreœlenia punktów kluczowych, charakterystycznych,
które wi¹¿¹ obiekt w sposób œcis³y na dowolnych uogólnieniach, w ró¿nych wer-
sjach oraz definiuj¹ geometriê obiektu na zewn¹trz bazy podczas wspó³pracy
z bazami specjalistycznymi czy w procesie zasilania, aktualizacji WBDT.

Proces wyboru w³aœciwych punktów powinien odbywaæ siê z uwzglêdnie-
niem kszta³tu obiektu, jego w³aœciwoœci oraz relacji obiektu z innymi obiektami.
Wyznaczenie takich „niezmienników” dla poszczególnych obiektów bazy wyka-
zuje ró¿ny stopieñ skomplikowania w zale¿noœci od typu obiektu. Wymieniæ
mo¿emy oczywiste wêz³y, takie jak na przyk³ad pocz¹tek i koniec obiektów linio-
wych, punkty stosunkowo ³atwe do wyboru, skrzy¿owania obiektów, punkty
zmiany w³aœciwoœci obiektu itp., gdzie wybór zale¿y od stopnia wa¿noœci zdarze-
nia, oraz punkty s³abo widoczne, których rozpoznanie niesie ze sob¹ pewn¹
umownoœæ. Do takich trudnych w kwalifikacji mo¿na zaliczyæ wiele obiektów po-
wierzchniowych.

Nale¿y zadaæ pytanie, które punkty obiektu wybraæ oraz czy punkty te musz¹
nale¿eæ do obiektu, czy w przypadku obiektów powierzchniowych wœród takich
punktów nie móg³by znaleŸæ siê równie¿ œrodek obiektu, lub czy obligatoryjne nie
zak³adaæ ekscentru w œrodku powierzchni dla wybranego punktu obiektu.
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Ka¿dy obiekt pierwotny posiada mo¿liwie najdok³adniejsz¹ geometriê, bez
przekszta³ceñ redakcyjnych, oraz informacjê opisow¹ o mo¿liwie najdok³adniejszym
poziomie. Nie oznacza to jednak, ¿e wszystkie obiekty maj¹ tak¹ sam¹ dok³adnoœæ
geometryczn¹, przeciwnie: w zale¿noœci od dostêpnych zasobów buduj¹cych WBDT
oraz od przyjêtych celów dla wybranych obszarów, bêd¹ ró¿ne. Wszystkie werteksy
tworz¹ce obiekty maj¹ cechê wa¿noœci, od której zale¿y wystêpowanie punktu,
a w konsekwencji tak¿e obiektu, w poszczególnych uogólnieniach bazy.

Cechy wa¿noœci nale¿y powi¹zaæ z modelem niezmienników i tak wszystkie
punkty zbioru niezmienników musz¹ mieæ okreœlon¹ cechê wa¿noœci, natomiast
punkty spoza zbioru mog¹ tak¹ cechê zyskiwaæ dopiero w trakcie eksploatacji ba-
zy, np. po pierwszej generalizacji.

2.2. Poziomy uogólnienia

WBDT mo¿na nazwaæ baz¹ bezskalow¹ czy, hipotetycznie, o nieskoñczonych
mo¿liwoœciach skalowych, w praktyce jednak przewiduje siê zakres skalowy gro-
madzenia, przechowywania czy udostêpniana danych. Dla celów operacyjnych,
z uwagi na zastosowanie okreœlonych mechanizmów, proponuje siê zdefiniowanie
kilku poziomów uogólnieñ w bazie. Poziomy powinny wynikaæ z istniej¹cych za-
sobów, bie¿¹cych produkcji czy przewidywanych potrzeb.

W opracowaniu zaproponowano przyk³adowe poziomy uogólnienia (rys. 1):
– poziom I – opracowania wielkoskalowe,
– poziom II – 1:10 000,
– poziom III – 1:50 000,
– poziom IV – 1:250 000.

Przyjête poziomy nie ograniczaj¹ mo¿liwoœci bazy w odniesieniu do uzyska-
nia dowolnych uogólnieñ z zakresu zawartoœci bazy. Adekwatnie do przyjêtych
poziomów cechy wa¿noœci punktów tworz¹cych obiekty przybieraæ bêd¹ odpo-
wiednie wartoœci (I, II, III lub IV). Cechy punktów determinuj¹ wystêpowanie
obiektów na poszczególnych poziomach. Je¿eli obiekt nie posiada punktu (czy
dwóch – w odniesieniu do linii, b¹dŸ trzech – do powierzchni) o cechach wska-
zuj¹cych dany poziom, oznacza to, ¿e w zakresie od tego poziomu wzwy¿ nie po-
siada reprezentacji.

Dodatkowo na wy¿szych poziomach dopuszcza siê stosowanie ekscentrów
punktów wynikaj¹cych z koniecznoœci zmiany ich geometrii lub z generalizacji
atrybutowej obiektu na danym poziomie. Mog¹ byæ one równie¿ wykorzystane do
punktowej reprezentacji ma³ych powierzchni. Prezentacje graficzne obiektów ge-
nerowane s¹ na podstawie punktów wystêpuj¹cych na okreœlonych poziomach
i/lub ich ekscentrów albo pobierane z magazynu wersji.
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Zdefiniowane poziomy wykorzystywane bêd¹ m.in.:
– w modelu niezmienników bazy,
– przy okreœleniu cech punktów tworz¹cych obiekty i co za tym idzie – do

wystêpowania obiektu w okreœlonych zakresach skalowych,
– w identyfikacji wersji (prezentacji graficznej) obiektów,
– do pozyskiwania i aktualizacji danych na ró¿nych poziomach w zale¿noœci

od potrzeb,
– podczas administrowania baz¹ (nadania w³aœciwych uprawnieñ u¿ytkow-

nikom),
– w procedurach komunikacyjnych pomiêdzy jednostkami administracyj-

nymi,
– w produkcji standardowych opracowañ.

2.3. Prezentacje graficzne

Obiekt mo¿e mieæ ró¿ne prezentacje graficzne (wersje) w zale¿noœci np. od
stopnia uogólnienia. Wersje obiektu powstaj¹ na skutek generalizacji i/lub interak-
tywnej redakcji lub wprowadzane s¹ do WBDT na poziomie wy¿szym od podsta-
wowego. Wersja nie jest zwi¹zana z histori¹ obiektu, która realizowana jest za po-
moc¹ innych mechanizmów bazy.

Kolejne poziomy uogólnienia otrzymuje siê poprzez generalizacjê ni¿szych
poziomów, z uwzglêdnieniem cech punktów. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ przecho-
wywania wersji kolejnych uogólnieñ dla danego obiektu. Zarówno ekscentry, jak
i ró¿ne wersje stanowi¹ geometriê wtórn¹ obiektów bazy i odwo³uj¹ siê do infor-
macji opisowej w³aœciwej dla obiektu bazy.
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Wersja mo¿e równie¿ stanowiæ specjalistyczn¹ formê graficzn¹ zwi¹zan¹
z okreœlonym zadaniem, wykonan¹ na potrzeby konkretnego odbiorcy lub prze-
jêt¹ z zasobów bran¿owych.

Przechowywanie ró¿nych wersji dla wybranych poziomów jest uzasadnione
ekonomicznie i praktycznie. Pozwala wprowadziæ mechanizmy pozyskiwania, ak-
tualizacji i prezentacji bazy z ró¿nych poziomów, zachowaæ elementy redakcji, eli-
minuje dublowanie nieautomatycznych prac zwi¹zanych z generalizacj¹. Korzy-
stanie z zachowanych wersji jest opcjonalne i zale¿y od decyzji operatora, zawsze
istnieje mo¿liwoœæ nowego wygenerowania obiektów na danym poziomie czy in-
nych celowych wersji za pomoc¹ zdefiniowanych w bazie algorytmów.

Poziomy zwi¹zane s¹ z dok³adnoœci¹ i w zale¿noœci od wype³nienia bazy
mog¹ zawieraæ obiekty podstawowe lub wtórne, natomiast wersje dotycz¹ zawsze
obiektów wtórnych i mog¹ byæ wynikiem generalizacji lub innych decyzji, np. re-
dakcji, stanowiæ wektorow¹ bazê obiektów wysokoœciowych lub inn¹ reprezenta-
cjê obiektów zakwalifikowan¹ do wspó³istnienia w WBDT.

3. Wybrane zagadnienia tworzenia i eksploatacji bazy

3.1. Prace przygotowawcze, gromadzenie danych

Analiza istniej¹cych zasobów pod k¹tem budowy, wymiany, aktualizacji pozwo-
li na opracowanie szczegó³owej koncepcji WBDT. Model danych WBDT musi byæ
uniwersalny, ¿eby z jednej strony daæ realne szanse na powstanie bazy w mo¿liwie
krótkim czasie, a z drugiej – maksymalnie zaspokoiæ potrzeby przysz³ych benefi-
cjentów. Dodatkowo, co wydaje siê najtrudniejszym zadaniem, powinien pozwalaæ
na synchronizacjê danych z ró¿nych baz Ÿród³owych. Dlatego prawdopodobnie
koncepcja WBDT bêdzie mia³a istotny wp³yw na zmianê (dostosowanie) modelu da-
nych innych baz wchodz¹cych w sk³ad szeroko rozumianego mechanizmu WBDT.

Kolejnym zadaniem po ujednoliceniu (w mo¿liwych zakresach) modeli da-
nych zasobów stanowi¹cych ogniwa mechanizmu WBDT i zapewnieniu jedno-
znacznej identyfikacji obiektów, powinno byæ wypracowanie modelu niezmienni-
ków geometrii bazy.

Obecnie wydaje siê ma³o prawdopodobne rozpoczêcie zasilania WBDT od
najni¿szego poziomu. Bazy wielkoskalowe s¹ w duzym stopniu niejednorodne,
prowadzone w ró¿nych systemach, w wielu przypadkach posiadaj¹ czêœæ opisow¹
i graficzn¹ oddzielnie. Dlatego konieczne jest wstêpne ujednolicenie, przygotowa-
nie danych i akceptacja przed ich wprowadzeniem do WBDT. Dodatkowo nale¿y
pamiêtaæ, ¿e pokrywaj¹ one tylko fragmentarycznie powierzchniê kraju. Dlatego
celowe wydaje siê przyjêcie poziomu 1:10 000 jako podstawowego, model zbli¿o-
ny do obecnego TBD lub TBD2 – wypracowanego w projekcie Metodyka i procedury
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integracji, wizualizacji, generalizacji i standaryzacji baz danych referencyjnych dostêp-

nych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich wykorzystania do budowy baz da-

nych tematycznych, móg³by pe³niæ tê rolê. Kolejnym krokiem winno byæ przejêcie
istniej¹cej TBD oraz opracowanie harmonogramu realizacji opracowañ typu TBD
czy TBD2. Na terenach lub dla warstw nieprzewidzianych w najbli¿szych latach
do realizacji na poziomie TBD (lub TBD2) proponuje siê rozpocz¹æ tworzenie bazy
od wy¿szego poziomu (byæ mo¿e z wykorzystaniem VML2 czy nawet BDO).
Równoczeœnie trzeba prowadziæ prace nad ujednoliceniem opracowañ wielkoska-
lowych, nad przystosowaniem do zasilania WBDT w obszarach nadaj¹cych siê do
tego (np. budynki, wybrana infrastruktura), okreœleniem obszarów trudnych lub
nienadaj¹cych siê do wspó³pracy (niezgodnych, np. przedstawiaj¹cych stan praw-
ny w jednej bazie i faktyczny w drugiej) i transferem do nowo przyjêtego modelu.
Dane wielkoskalowe, które przejd¹ pozytywny test pod k¹tem mo¿liwosci ich wy-
korzystania, nale¿y sukcesywnie wprowadzaæ do bazy.

Docelowo WBDT zast¹pi istniej¹ce bazy topograficzne (TBD, VMap Level 2,
BDO), nie przewiduje siê jednak, ¿e bêdzie posiada³a wszystkie zalety funkcjonal-
ne baz wielkoskalowych. Zak³ada siê istnienie baz na poziomie powiatu jako sate-
litów WBDT, z których czerpane bêd¹ wybrane informacje do tworzenia i aktuali-
zacji obiektów bazy i do których bêd¹ przesy³ane informacje o zmianach
powsta³ych na skutek prac prowadzonych na wy¿szym poziomie (np. aktualizacji
na poziomie TBD), mog¹cych mieæ znaczenie dla opracowañ wielkoskalowych.
WBDT zapewni przep³yw informacji pomiêdzy produktami i kontrolê tego proce-
su, gwarantuj¹c jednolitoœæ, aktualnoœæ i spójnoœæ danych.

3.2. Aktualizacja WBDT

Po przyjêciu odpowiednich procedur okreœlaj¹cych wspó³pracê ró¿nych pod-
miotów i instytucji WBDT bêdzie aktualizowana w sposób ci¹g³y, wynikaj¹cy ze
zmian wprowadzanych na poszczególnych ogniwach administracji lub wybiórczo
na skutek indywidualnych decyzji.

Aktualizacja obiektu bazy musi odbywaæ siê z zachowaniem wymaganej
dok³adnoœci i szczegó³owoœci. Aktualizacja bazy mo¿liwa jest z ró¿nych pozio-
mów uogólnienia, jednak w zale¿noœci od stopnia wype³nienia bazy (np. wystêpo-
wania lub niewystêpowania danych wielkoskalowych w obszarze aktualizacji)
mo¿e dotyczyæ obiektu bazy i/lub odpowiedniej wersji (geometrii wtórnej). W mo-
mencie wprowadzenia do bazy obiektu o wy¿szej rozdzielczoœci ni¿ dotychczaso-
wa w bazie, np. pierwsze wprowadzenie z poziomu wielkoskalowego na terenach
posiadaj¹cych dane z innego Ÿród³a (np. TBD), nowo pozyskany obiekt staje siê
obiektem podstawowym, a dotychczasowe geometrie obiektu przyjmuj¹ odpo-
wiednie wersje (staj¹ siê geometri¹ wtórn¹).
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Ka¿da aktualizacja sygnalizowana jest na wy¿szych poziomach, na których
istniej¹ wersje uogólnione. Operator podejmuje decyzjê o generowaniu nowej gra-
fiki lub interaktywnej poprawie i wprowadzeniu zmian w istniej¹cej wersji danego
poziomu. Je¿eli aktualizacja przeprowadzana by³a na wy¿szym poziomie, w bazie
nastêpuje poprawa wersji, która mo¿e byæ podstaw¹ do generowania kolejnych
wy¿szych uogólnieñ, informacja o zmianach jest zapisywana w bazie, jednak po-
prawa geometrii podstawowej w takim przypadku nie mo¿e byæ automatyczna.

Zawsze przy celowej aktualizacji WBDT, bez wzglêdu na poziom, którego do-
tyczy, nale¿y d¹¿yæ do mo¿liwie najdok³adniejszego wprowadzenia zmian, co nie
znaczy jednak, ¿e jest ona mo¿liwa tylko z dok³adnoœci¹ pierwszego poziomu. Za-
tem aktualizacja mo¿e odbywaæ siê na ró¿nych poziomach uogólnienia przy
zachowaniu wczeœniej opisanych mechanizmów wprowadzania zmian. W zale¿-
noœci od poziomu dopuszcza siê stosowanie ró¿nych metod: od pomiarów bezpo-
œrednich po wykorzystanie zdjêæ lotniczych i satelitarnych.

3.3. Trzeci wymiar

Wielorozdzielcza/wieloreprezentacyjna baza danych topograficznych powin-
na uwzglêdniaæ równie¿ informacjê wysokoœciow¹. Formy terenu wystêpuj¹ce
w numerycznych modelach terenu (NMT), a maj¹ce swoje odpowiedniki w obiek-
tach bazy powinny byæ spójne, je¿eli nie w ca³ym przebiegu geometrycznym, to
przynajmniej w punktach kluczowych. Idealn¹ sytuacj¹ by³oby stworzenie uni-
wersalnego modelu danych dla obiektów wspólnych i przechowywanie NMT
w postaci bazy danych obiektów wysokoœciowych. Sytuacja taka wymusza³aby
jednak przestrzeganie zasad w³aœciwych gromadzeniu danych WBDT podczas ko-
lekcji NMT, co da³oby identycznoœæ, ale mog³oby nie byæ zasadne z ekonomiczne-
go punktu widzenia.

G³ówny nacisk w NMT k³adzie siê na zachowanie odpowiedniej dok³adnoœci
wysokoœciowej, która z jednej strony wymusza sposób zbierania danych form te-
renowych niejednokrotnie bardziej szczegó³owy ni¿ podczas gromadzenia danych
sytuacyjnych (np. krawêdzie zamiast osi), a z drugiej nie wymaga tak du¿ej precy-
zji kszta³tu, jak to ma miejsce przy przedstawianiu niektórych obiektów w WBDT.
Dotychczas tworzone NMT stanowi¹ tylko informacjê graficzn¹ o elementach rze-
Ÿby bez danych atrybutowych, a sposób pozyskiwania, topologia nie uwzglêd-
niaj¹ potrzeb WBDT.

Zbiór niezmienników móg³by stanowiæ idealne wi¹zanie wykorzystywane
równie¿ w modelu danych wysokoœciowych bazy, stanowiæ gwarant spójnoœci
i równoczeœnie byæ wykorzystywany w procesie generalizacji NMT, a obiekty wy-
sokoœciowe stanowi³yby kolejn¹ reprezentacjê w WBDT.
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4. Wnioski

Koncepcja wielorozdzielczej/wieloreprezentacyjnej bazy danych topograficz-
nych musi byæ na tyle uniwersalna, ¿eby daæ szanse mo¿liwie najpe³niejszej har-
monizacji baz Ÿród³owych w aspektach istotnych dla jej budowy i eksploatacji
oraz zaspokoiæ potrzeby wielu u¿ytkowników i wielu resortów. Musi byæ mo¿li-
wa do wykonania w zak³adanym czasie i musi charakteryzowaæ siê okreœlonymi
parametrami, zdefiniowanymi procedurami i procesami oraz wieloma innymi
czynnikami stanowi¹cymi o jej jakoœci. Powinna uwzglêdniaæ zarówno numerycz-
ny model krajobrazu (DLM – Digital Landscape Model) jak i numeryczny model
kartograficzny (DCM – Digital Cartograhic Model). Pierwszy dotyczy³by bazy pod-
stawowej, a drugi znalaz³by swoje odzwierciedlenie w niektórych wersjach. Spój-
noœæ modeli gwarantowa³by m.in. zdefiniowany model niezmienników.

Dzia³anie WBDT wymaga zgrania nie tylko modelu pojêciowego wszystkich
jej sk³adników, metadanych, zasad pozyskiwania, formatu itd., ale równie¿ geo-
metrii przez stworzenie odpowiednich wiêzi. Wyznaczenie modelu niezmienni-
ków jest warunkiem koniecznym stworzenia dobrze funkcjonuj¹cej WBDT, gene-
rowania kolejnych uogólnieñ, wybiórczej aktualizacji, zewnêtrznej wymiany
danych, spójnoœci DLM i DCM i innych procesów eksploatacji bazy. Tak rozumia-
na WBDT umo¿liwi³aby wspó³istnienie obiektów pierwotnych (nieprzekszta³co-
nych) na ró¿nych poziomach dok³adnoœci w ró¿nych obszarach oraz wspó³istnie-
nia obiektów pierwotnych i wtórnych (wersji) na tych samych obszarach.

Podczas tworzenia odpowiednich wersji danych nale¿y d¹¿yæ do mo¿liwie
najwierniejszego zachowania geometrii pierwotnej, tak aby ograniczyæ koniecz-
noœæ interpretacji i redakcji do niezbêdnego minimum. Ze wzglêdu na referencyj-
ny charakter WBDT powinna skupiæ siê na aktualnym i mo¿liwie najwierniejszym
pokazaniu geometrii obiektów topograficznych, natomiast odpowiednie mechani-
zmy prawne i techniczne powinny zapewniæ dostarczenie informacji bran¿owych
z instytucji najlepiej do tego celu przygotowanych.

Wspó³praca pomiêdzy jednostkami administracyjnymi czy te¿ resortami
wp³ywaj¹cymi na zawartoœæ bazy wymaga stworzenia wielu procedur dzia³ania
zarówno technicznych, jak i prawnych, zbudowania kana³ów komunikacji pomiê-
dzy instytucjami w celu sprawnej wymiany informacji i zapewnienia po¿¹danej
jakoœci, opracowania, a tak¿e przyjêcia formatów wymiany danych uwzglêd-
niaj¹cych równie¿ redakcjê.

WBDT zak³ada ró¿ny zakres treœci, ró¿ny stopieñ szczegó³owoœci i dok³adno-
œci, a wiêc œwiadomie zak³ada okreœlon¹ niejednorodnoœæ, co mo¿e rodziæ konflik-
ty i byæ niewygodne dla u¿ytkownika. Wydaje siê jednak, ¿e takie podejœcie do
TBD to dzisiaj jedyna droga zbudowania bazy danych referencyjnych i kolejny bo-
dziec do standaryzacji danych w ró¿nych instytucjach, nale¿y tylko pamiêtaæ
o w³aœciwym oznaczeniu i nadzorowaniu niejednorodnoœci bazy.
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