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The papet pftsenb generul ains, tlks nd dtsunptio s oJ fie oryaniz iot'al and func,ionat stru.lure of the
d.'htestic sNtial inlonnation s$tem (SIS), I'hich is to ptovide ski ed senicefor the pnblic issues. The systen is oJ
litpersed and open cht rcter; it bnset on the exis,ing datab6es and SIS - dul is elfioruted va anttL The
ewlution ofthe SIS is stric y connectpi nith lrogrcst in infomatics techniques. Thc sjstem titt ehahle transition
oJ wriouli dispenel structures into a new integmted SIS, Nhich teiu give new quati\ thanks to eas! and quick
accessibilitr ofnata (and other genemted prcdac,s) anl tei. ptopet infonntion nlue,

Wstfp
PoJecie systenru inlbnnacji pr7€stzennej (SIPi obcjmuje tu. co popula ie obejnuje sie miancm syslemu

infoImacji terenowcj (SI.l czyli LlS) opafcj na wiclkoskalo\.rych mapach ewidencyjn],ch \v ujeciu wekrorolv_vm oraz
systenlu informacji geograficznei (SlG czyli GIS) operuj4cej zgeneralizowanymi polami jednosrkowlmi (raster.
piksel), a wiec w ujeciu rastrowym. I chociaz w d4zeniu do tworz-enia sp6jiego ogohokmjowego zbio danych
pzestrzennych zawsze bedziemy dqzya do gcncralizacj; i usralenia kryaeri{tw definjuj4cych informacjg przestrzenn4
(geograficznd, a LIS slanie sigjedynie skladowym GIS podzial na LIS iclS.icsrnadaluprawnion).

Zasadniozyn celem SIP jest zaspokojenic potrzeb uz.yrkownikow w zakres;e rzetelnej. ak{uatnej, komplerncj i
iatwo dostQpncj intbmacji o pr,-estzeni geograficznej zarowno w odniesieniu do stanu isrniej4cego_ jak tez
przyszlego planowanego. Oospodarka narodowa $ymaga ob€cnie zbudowania slabilnych i w pelni fuDkcjonalnych
syslemow geoinfomacyjnych, a wiec ba4 danych i calej inliastruknrry informacji przestrzenncj. Jednyrn z
warunkdw prrystqpienia do UE.jesi posiadanic p'ez pansNa kandydujqce stabilnego i nie dyskryornrujqcego prawa
wlasnosci wielofunkcyjnego systernu baz danych unoTliwiajqcego sykorzyslanic rdznych rapodow. Anatogicmie
jak rv innlch krajach. w Polsce istnieje tendencja do lEczcnia ishricj4cych baz SIP w jeden slsrern. kt6ry mozna
tmklowaa jako syslem rozproszony [2]. Rozproszona baza danych stanowi nieiako obiekt wirtualny, z]ozony z wielu
realnie istniejqcych baz danych w warunkach tworzoncgo syslemu informacii.

Celem niniejszcgo arrykutu jest prelentacja tr6del infomacji przcstrzennej, isrniejqcych SIP oraz koncepcji
Krajowego Syst€mu lnformacji PEestrzennej na bazie strLrktur roTproszonych: zasygnaliz-o*"nie moztiwoici
wykorzyslania nickl6rych nowszych technik irfolmacyjnych !r lworzeniu sysrcmu.

Zaloz€nia i slmktura krajowego SIP
Celem SIP jest zape\^nicnie spnwn€j obslugi informacyjnej r6znorodnych adal publicarych. zwi4z.anych z

aansformacjq tpoleczno'gospodafcz4, ladem przestrzennym i ekologic^vm, racjonaln4 golpodarka zasobami
naturalnr-mi i majatkiem tnvalym onz doskonaleniem funkcionowania administracji publicznei. Ma on za zadanie
wspierai rcrw6j gospodarczy poprzez usprawnicnic p.ocesolv inwestycyjnych oraz polepszenie obslugi obywatcli
na poziomie lokalnym, regionalnyn (lvojelv6dzkirn) i kr"jow)'m.

SIP w Polsce jesi przedsi€wzi9ciem organizacyjno-koordynacyjnym, w mmach kt6rego rworzone sq wzorce,

Dtyczne i nretod) poz.walajqoe oplynalizowa{ i harmonizowaa proces budow} jednoslkowych system6w infonnacji
przestrz€nnqj 1ak. aby stanowily one element struktury informacyjnej pans$a fll. Do uzltkownik6w SIP nalez4
administracje rzqdowe isanorz4dowe roznych szczebli. geslorzy sieci iuzbrojenia terenu, slu?by szrbkiego
reagos,ania, sluzby ochrony przJ,rody. gospodarka lvodna, leinictwo. drogoonicN*o. starystyka publiczna a lak7,e

obywatele i podmiot), gospodarcT-e- SIP jako narz€dzie wspomagajqce podejmowanie decyzji powinien sluTrC
zarzqdzaniu paislwem, .egionem i innymi jednostkami te.ltorialnymi o charakterze administracyjnynr czy
problemowlm. Beneficjentami systemu sA jego uc7€stnicy a przede wszyslkim admiristmcja samorz4dowa i
rzEdowa, geslorzr sieci uzbfojenia oraz w)-brane organy administracji niczcspolonej.

Zar6wno na poziomie lokalnym jak i regionalrym zakres infonnacin)' obejmuje rakie grupy lenalr-- cme, jak:
adminislrac ne i branzowe podzialy terenu. zagospodarowanie i funkcje terenu, (rodowisko, infraslruktura
lechniczna i spolcczna, statyslyka (demognfia, gospodarka), dane geodez),jne ikartograficzre.
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Na szczebiu krajowym zakres informacyjny dotyczy gl6wnie r6znych informacji starysrycznych i
przegl4dowych.

Konccp(ja kajowego SIP realizowana od i998 r. oznacza struklure budowan4 na lvsp6tnych zasadach
infomatycznych, pra'rych i organizacyjnych, kt6re g$"rantuia kompaiybitnosf calosci. transfer informacji
pomi€dzy uzylkownikami sysiemu, larwy dosrQp do informacji, ochrong nrformacii i odpowiedziatnosd za ich
rzetelnosa iaktualnos6 oraz inne cechy nowoczcsnego sysremu jnformacyjnego 

[6].
Slruklum SIP opiera sie gtdwnie na ojrodkach dokumentacji geodezyjno-kanograficzn€j szczebla powiatowego,

gojcw6dzkiego i cenlralnego.

Struktura funkcjonaina syslemu jest pochodna tunkcji reaUzujqcyctr.iego cele. przyjmujac jako gto,vny cel SIp
zaspokajanie potrzeb publicznych w zakres;e intormacji o przestrzeni. a jako cele szcze86towe integracie danych
przestrzennych' racjonalizacia i unifikacie procesdw pozyskilvania i akiualizacji informacji, usprawnienie dosiQpu do
danych. generowanie i dystrybucje informacji, podsrawotr],rni funkcjarni Stp s{

gromadzenie, aktualizacja i integracja danych przeatrzenrych.
analizy danych pr-/"estrzennych.

Polski SIPjest opar4' o slrukrury rozproszone (jstniejqce sysremy j bazy danych) _ a wiec jes! iciste zwiazany z
innymi systemami informacyjnymi zwlaszcza tymi, kt6re odgrywajq istorna rolQ w prakrvce informacyjnej panslwa,
shtysrycc panstwowej, ochronie wlasnoscj, bezpicczensNa we$,nQtr7rego, doskonaleniu funkcjonowania
admiri"nacii i.lu,,b nLb Lzn)ch.

Wiriciwie zorganizowany sysiem rnetadanych realii,xje postulat otwartosci krajowego SIp z .lr,ykor,rystaniem

sieci ]NTERNET Interfejs publicznego dostQpu do danych bedzie umo2riwiat przegrqdanie danych i informacji
zgromadzonycl w hurtowniach SIP_

cl6wnymi ,rddlami in lormacj i wej Sciowych do SIp sE [5]:
shrysD,ka panstwowa dor. finans6w, demografii, infrasrmklury, zasob6w naturalnych jtp.

- monitoring irodowiska prowadzony przez specjatisryczne sluzby pod egid4 ptOS-
r6zre specJalistyczne CIS dotycz4ce wybranych komponent6w Srodowiska oraz obszardw problemowlch,
pafsNowe rejestry ewidencji ludno(ci, podmiot6w eospodarczych, praw do gruntdw (ksi9gi wiccz,vsie),
plany i€jscowe.

Twozony system infonndcji lEczy cechy cts i LIS, przy czym informacje do cls pochodz4 z numerycznei
mapy topograllcznej i numerycznego modelu terenu, r6znych specjalisryczn],ch czy branzowych cts, a do LIS z
numeryczn€j mapy zasadiriczej inumerycznego katastru nieruchomosci z LIS branzowych (woda, kanaliTrcja, gaz
centralne ogrzervanie. relekomunikacja) i innc.

Wiele infomracji nie rna cbamkreru przesrrzennego, jak np. wspomniane powyzej r6Zne rejestry pairstwowe.
banki informacji o miaslach, terenowe bazy danych.

Z punklu wjdzenia m€tod pozyskiwania intormacji \ayroznii moznajako Zr6dlaj
lirnkcj onui Ace j uz bazy danych i systerny informacyjne,
bezposrednia kwerendp danych w urzQdach, ins[rucjach i rerenie,
konwencjonalne mapy imaterialy zgromadzone w osrodkach dokumentacjigeodezyjno kartograficmej,
zdjccia lolnicze.

- dane thrograneaii i teledetetcji.a'el ramej i inne
Do najwazniejszych baz danych i system6w infomacji przestrzenncj dzjatajqcych w polso€ narcz4:
. w zakresie inliasrruktury rechnicznei:
Krajowy Syslem lBformacji o Tcrenie bazuj4cy na ewidencjj grunt6w i cz€(ciowo budynk6w oraz
numerycznych mapaoh wielkoskalowych,

Systenly infonnacjio drogach inoslach (syslen ABiEA, Bank Danych Drogoulch, Ewid€ncja Dr6g, Syslem
Cospodarki Mostowej - cDDP),

Syslemy branzowe do zarzqdzania kajowymi zasobami gazu, encrgii etektrycznej, wody, tEcznodcij
. w zakresie srodorviska pz),rodniczego,iego wykorzystania i ochrony:

Zintegrowany Syst€m Informatyczny,,Srodowisko",

- Sysiem Informatyczny l-as6w Paistwowych SILP(pod auspicjani lBL. GDLP),
- System Moniroringu Srodowiska (zintegrowany monjloring w6d, gleb, porvietrza pod auspicjam' ptOS),

Centralna Baza Danych Geologicznych CBDG nadzorowana przez PIG,
SIP dlapolrzeb Mapy ceologicznej Polski nadzorowana Fzez Plc,
Systemy Meteorologiii cospodarki Wodnej pod auspiciami IMCW,
SIP dla potrzeb Podzialx I Iydrograficznego Kraju.
SIMUZ - SIP o mokradlach i uzlkach zielonych (pod auspicjami IMUZ).
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Baza Danych Glebowo-Kartograficznyci prowadzo na przez IMIJZ,
. w innym ?akresiei

- Systemy statystyki publicznej (administracja, Iudnosa, podmiory gospodarcze itp.) - rejestD,: TERYT, PESEL,
KEP, NIP, REGON,

- SIP dla polr,,eb ochrony zabyrk6$ w l,olscc i in.
Opracowanie ko6cowej wemji SIP w Polsce poprzedzily szeroko zakrojone pmce meD4ofyczne dotyczacel

analizy zapotzebowania na informacje pt7rstrzenne, funkcjonujqcych systendw informacji o charakterz€
regionalnym i branzo\qm, porviqzari SIP z rejesrrami PESEL, NIp i statysi),kq CUS, aspekl6w informacyjnych i
pmwnych, architekrury techn;cznej itunkcjonalnej, modelu ekonomicznego SIp itp.

Koicowa wemja SIP stanowi podsumowanie calosci prac prowadzonych w gl6wnych blokach tematycznych.
Nal€zy nadnricn;., iz pmcc koncepcyjne nad kraiowym SIp przcbiegajA r6wnolegle z procesami reform
ekonomicznych i administracyjnych oraz dostosowlwaniem systemu legislacyjnego do standard6w prawnych
oborviqzujqcych w Unii Europejskiej, Z tego tez powodu wiele rozwiqzai, zwlaszrza o charakterze organizacyjnym,
ekonomicznym i legislacyjnym, proponowane s4 warianlowo [4].

Zakoiczenie
Ewolucia kreowanego SIP jesl Scisle powiqzaoa z postgpcm naukowo-technicznyn w dziedzinie informatyki.

Poslrizmy sie tutaj kilku pzykladami.
Usprawnienie metod przrchowywania i gromadzcnia danych wiazaC nalezy nr.in. ze stopniowym

przechodzenien od r€lacyjnych. dwuwymiarowych baz danych (On -Line Transacrio proccssing _ OLTP) do baz
(ypu OLAP (On - Lire Analltical Processing) pozwalaj4cych na magaz,ynowanie danych w wielu wyniarach i ich
iematyczne pvechowywanie. Ila2-y OLAP 10 dane zagregowane, historyc7.ne, zorientowane tematycznie,
udostQpniajacc zawsze wiele rckord6w. Sclwer OLAP osiega w agregacji lub sumowaniu rekord6w wydajDosd ponad
l0 tys. danych na sekundQ I3l,

WieiowymiarowoSd pozwala przewidywad zachowania w przysz_loSci i odkrywad zale2_nosci ponriQdzy
anlbulami (dala mining).

Ro7-winiQcie tcchniki Ol-E (Object Linking and Embcding) zastosowanej w Srodowisku Wiidows pozwala na
integrcwanie r6znych program6w o cltarakt€rze uz)tkowym, pochodz4cycb od r62nych producent6w. Zapewnia to
mozliwoSd rwozonia edycji ; prezenlacji dokumcntdw pochodz4cych z fttnyctl it6det w jednej aptikacji. Opcja
,drag and drop" pozwala takZe na bardz-o naturahte przcnoszenie element6w dokumentu (obieklu) pomiedzy
ap likacj am i.

Opt6cz cotaz nowsTrych rozwi4zarl programowych, w tym systenr6w operacyjnych, powstaj4 takze nowe
gcn€racje prcdukt6w dla potrzeb SlP. Zaprezentowane w stosu0ku do rozproszonych baz SIp postulaty autonomij,
ciqglosci, otwartogci czy skatowalnoici, sq obecnie Iealizowane przez produkt) wielu firm m.jn. Intergraph Cory.,
Bentley Syslem Inc., ESRL

Poprzez wykoy,ystanie techniki wizualiz,acji na przyklad typu Open CL moz€my zobrazowa6 na jednym
lr6jwynliarowym wykresie - osmiowymiarcwE przestrzed danych. Przyklady usprawniei, postQpu w iechnikach
informatycznych moznaby dalcj mnoiryd.

Twor4ny w Polsce SIP unozliwia przejscie od dznorodnych, rozproszonych zbiordw informacji przestrzen.ej
do nowego zintegrowanego i kompatybilnego systemu, kt6ry daje nowq jakoSC dzigki latwoscj i szybkosci
uzyskiwania oraz watosci intormacyjnej gencrowanych danych.
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