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Główne zagadnienia:

1. Co oznacza że GML jest „dobry” a co że jest „zły” ?

2. Poprawność syntaktyczna, semantyczna a  wiarygodność 
i poprawność danych zapisanych w GML ?

3. Czym różni się (lub powinna) robocza baza danych
(wykonawcy) od bazy powiatowej (starosty)?

4. Co to jest model jakości danych ?



Definicje:

UML - Unified Modeling Language, Ujednolicony Język Modelowania – to
formalny język pozwalający na budowanie modeli mających na celu
odzwierciedlić pewien fragment rzeczywistości. Można przyrównać UML do
rodziny języków które w podobny sposób opisują rzeczywistość (np. języki
indoeuropejskie).

XML - Extensible Markup Language, Rozszerzalny Język Znaczników to
uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania różnych danych
w strukturalizowany sposób.

GML - Geography Markup Language, Język Znaczników Geograficznych jest
odmianą języka XML opracowaną przez Open Geospatial Consortium do opisu
danych przestrzennych.



Wymiana danych:

Tak więc GML można przyrównać do konkretnego języka z grupy (np. język
polski) – który ma swoją zdefiniowaną gramatykę, intrpunkcję, słownictwo i
inne zasady których należy przestrzegać aby poprawnie się w nim
komunikować.

Do przekazywania danych XML fizycznie potrzeba dwóch plików:

- z rozszerzeniem .XSD – definiuje strukturę danych przekazywanych w formie 
obiektów. (można go przyrównać do słowniczka oraz reguł gramatyki 
objaśniającego jak będą zapisane konkretne pojęcia oraz jak je rozumieć). 

- z rozszerzeniem .XML – zawiera konkretne wartości przekazywanych danych 

(czyli konkretny tekst zapisany w konkretnym języku (np. polskim) (XML\GML) 
zgodnie z jego zasadami (gramatyką) pochodzącym z grupy języków (UML) 
zawierający merytoryczny opis konkretnych obiektów rzeczywistych przy 
pomocy zdefiniowanych słów i pojęć (XSD). 



Model danych EGiB 

Model XSD

SWDE i „GML”
Język opisu:

XML

Model aplikacyjny

klasy, obiekty, 
relacje itp.

Język opisu:

UML

Model formalno - prawny

rozporządzenie, 
przepisy itp.

Język opisu:

język polski

Byt rzeczywisty

działka, budynek, 
własność itp..

Język opisu:

fizyka
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Konwersja danych 

Konwersja danych – zmiana jednej formy danych
komputerowych w inną formę – zamiana informacji
zapisanych w jednym formacie na inny. Dokonywana zwykle
ze względu na dostosowanie do wymagań danego
oprogramowania lub standardów albo też w celu
umożliwienia późniejszego dodania określonych cech.



Format wymiany  danych
Wymiana danych między bazami danych ewidencji oraz udostępnianie danych z
ewidencji do innych systemów informatycznych lub teleinformatycznych przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej odbywa się w postaci dokumentów elektronicznych
zapisanych w formacie GML zgodnie ze schematem GML, zawartym w załączniku nr 4a
do rozporządzenia.

Model XSD

SWDE i „GML”
Język opisu:

XML

Schemat aplikacyjny

klasy, obiekty, 
relacje itp.

Język opisu:

UML

Model formalno - prawny

rozporządzenie, 
przepisy itp.

Język opisu:

język polski

Byt rzeczywisty

działka, budynek, 
własność itp..

Język opisu:

fizyka
Zasady, jakimi kierowano się przy opracowaniu 
modelu pojęciowego danych EGiB:
• zapewnić zgodność z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz z normami
• zharmonizować zbiór danych EGiB z innymi 

zbiorami danych PZGiK(GESUT, BDOT500, 
BDOT10k, PRG, RCiWN i inne)

• zmieniać dotychczasowy model danych EGIB, 
zdefiniowany na potrzeby SWDE, tylko w tych 
przypadkach, gdy jest to konieczne i 
uzasadnione

• wykorzystać w maksymalnym stopniu 
dotychczasowe doświadczenia w 
modelowaniu danych EGiB



Platforma GSD OPGK w Gdańsku jako
Elektroniczny Czyściec dla danych w GML
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Narzędzie umożliwia import danych z
pliku GML do pamięci komputera
oraz do baz danych PosgreSQL,
ORACLE, MSAccess,

Po ewentualnych modyfikacjach
umożliwia również eksport danych
do pliku GML

Import następuje do struktury
zgodnej z definicją XSD (GML) – nie
ma konieczności konwertowania
danych, co zapewnia pełna zgodność
danych w pliku i bazie GSD

Platforma GSD OPGK w Gdańsku 



Dane wczytane do GSD można
przeglądać rekord po rekordzie
zarówno w postaci tabelarycznej
(wszystkie atrybuty zapisane w pliku
GML) jak i obiektowej (wraz z
obiektami powiązanymi przez
relacje).

Przeglądać możemy również rekordy
zawierające błędy wraz z
komentarzem czego błąd dotyczy
oraz jaką ma wagę

Dane można doczytywać z wielu
plików GML – dostępna jest
statystyka danych wczytanych do GSD

Platforma GSD OPGK w Gdańsku 



Platforma GSD 
OPGK w 
Gdańsku 

Dane wczytane do GSD można
przeglądać w postaci graficznej.

W bazie GSD można przechowywać
dane z wielu baz danych. Nie ma
ograniczeń terytorialnych (można
dane doczytywać).

Założono możliwość przechowywania wielu stanów bazy tych samych 
obiektów (np. dane przed modernizacją i po modernizacji). Tworzymy 
narzędzia specjalnych analiz 2 stanów bazy jednocześnie (wykrywanie 
tego co się zmieniło itp).



Platforma GSD OPGK w Gdańsku 

Aktualnie GSD analizuje dane pod kątem modelu
jakości EGiB i ZSIN. Jest jednak możliwość kontroli
pod kątem dowolnego założonego modelu jakości.

W środowisku graficznym również jest możliwość
przeglądu danych w postaci tabelarycznej



Platforma GSD OPGK w Gdańsku 

Raporty są czytelne, zawierają
aktywny spis treści.

W raportach oprócz statystyki i
wskazania błędów znajdują się
obszerne komentarze czego błąd
dotyczy jaka wartość była
spodziewana a jaka zapisana w GML



Import danych w GML
Niezależnie od systemu PODGiK, niezależnie od sposobu wydania (pliki) danych niezależnie od tego czy
zawiera dane historyczne itp.

Przeglądanie danych
W postaci tabelarycznej, wszystkie atrybuty, wszystkie relacje, w postaci obiektowej, w postaci mapy,
filtrowanie, sortowanie itp. – wszystko widoczne w jawnej postaci.

Walidacja danych
Pełny model jakości danych EGiB, pełny model jakości danych ZSIN I, graficzna reprezentacja błędów,
zrozumiałe komentarze czego błąd dotyczy oraz jaka była niepoprawnawartość zapisana w pliku.

Raportowanie błędów danych zapisanych w GML
Pełne raporty zawierające, statystyki, aktywny spis treści, zrozumiałe komentarze, błędne i spodziewane
wartości,

Analizowanie danych
Analizy bazodanowe, analizy atrybutów i relacji, analizy graficzne (topologia np. styki, wzajemne położenie
itp.), „co się zmieniło”, „przed i pomodernizacji” itp..

Modyfikacja danych (RBD Wykonawcy) i eksport do pliku GML
GSDmoże służyć jako robocza baza danych wykonawcy z której dane wydane w GML zasilą system PODGiK.

Platforma GSD OPGK w Gdańsku 



Platforma GSD OPGK w Gdańsku jest narzędziem umożliwiającym skupienie 
się ma tym, co ważne – czyli DANYCH. Ich zawartości, kontekście, stopniu 

zaufania jakie niosą zamiast dyskutować o systemach, formatach, sprzęcie  
czy serwerach. Daje możliwość przeglądu, weryfikacji i modyfikacji danych 

zapisanych w formacie GML. 

Została stworzona aby na temat danych geodezyjnych mogli się wypowiadać 
Ci którzy się na nich znają – GEODECI, SPECIALIŚCI OD GEODANYCH.



Dziękuję za uwagę 

Karol Kaim 


