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1 . Wstęp do obsługi oprogramowania – 
narzędzia obsługi BDOT10k

Ćwiczenie 1.1. Obsługa klienta usług Geoportal 2

W ćwiczeniu zaprezentowane zostaną możliwości krajowego geoportalu 
infrastruktury informacji przestrzennej. Geportal 2 zawiera wiele funkcjonalności. 
Omówienie wszystkich nie jest zadaniem niniejszej publikacji, dlatego w formie 
ćwiczeń zaprezentowane zostaną tylko niektóre z nich. Pozostałe będą krótko 
opisane w formie ćwiczeń do samodzielnego wykonania. 

Realizowane zadania:
 – Zapoznanie się z funkcjami klienta usług przeglądania serwisu Geoportal 2;
 – Nałożenie na mapy Geoportalu 2 danych branżowych. 

Dane:
Adresy geoportali:

 – http://mapy.geoportal.gov.pl/ – Geoportal Infrastruktury Informacji 
Przestrzennej,

 – http://rdlpolsztyn.gis-net.pl/geoserver-ol/wms? – WMS serwisu udo-
stępniania informacji o lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Olsztynie,

 – http://rdlpol.gis-net.pl/ – strona internetowa Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Olsztynie.

http://mapy.geoportal.gov.pl/
http://rdlpolsztyn.gis-net.pl/geoserver-ol/wms%3F
http://rdlpol.gis-net.pl/
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Instrukcje:
1) W przeglądarce internetowej wpisz adres http://mapy.geoportal.gov.pl .

 Ryc. 1.1

2) W celu uzyskania dostępu do wszystkich funkcji serwisu, po załadowaniu 
mapy przełącz aplikację w tryb zaawansowany przyciskiem   Pełny, 
w prawym górnym rogu (ryc. 1.1).

3) Z menu głównego, z zakładki WIDOK, wybierz Dodaj mapę (ryc. 1.2).

Ryc. 1.2

4)  Wybierz zakładkę Dodaj nowy serwis i wpisz adres usługi WMS 
serwisu udostępniania informacji o lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Olsztynie (ryc. 1.3):
http://rdlpolsztyn.gis-net.pl/geoserver-ol/wms?
(aktualny adres usługi publikowany jest na stronie portalu RDLP  
http://rdlpol.gis-net.pl/ zakładka Usługa WMS). Kliknij przycisk Połącz .

http://mapy.geoportal.gov.pl
http://rdlpolsztyn.gis-net.pl/geoserver-ol/wms%3F
http://rdlpol.gis-net.pl/
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Ryc. 1.3

5) Dla każdej funkcji z menu kontekstowego dostępna jest pomoc. 
Pomoc wywoływana jest, przyciskiem oznaczonym znakiem zapytania, 
znajdującym się w prawym górnym rogu każdego okna (ryc. 1.4).

Ryc. 1.4

6) W zakładce Właściwości serwisu, sprawdź dostępne warstwy 
i odwzorowanie w jakim prezentowane będą wczytane dane (ryc. 1.5). 
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Ryc. 1.5

7) Sprawdź podgląd serwisu i zatwierdź wybierając opcję Dodaj (ryc. 1.6).
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Ryc. 1.6

8) Powiększ obszar mapy w zasięgu nałożonych map z serwisu WMS RDLP 
Olsztyn, do skali 1:25 000. W oknie legendy dla serwisu WMS RDLP 
Olsztyn pozostaw widoczne jedynie warstwy Drzewostany, Oddziały, 
OOddziały, OWydzielenia (opisy oddziałów i wydzieleń) (ryc. 1.7).

Ryc. 1.7

9) Klikając narzędziem   Identyfikacja na wybrane wydzielenie sprawdź 
informację o drzewostanach w wydzieleniu (ryc. 1.8).
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Ryc. 1.8

10) Pozostając w profilu KATASTER, zmień skalę na 1:10 000 i sprawdź 
położenie własności Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych, 
w stosunku do działek innych własności. Sprawdź zgodność granic 
oddziałów leśnych (będących równocześnie działkami ewidencyjnymi) 
z granicami działek serwisu katastralnego Geoportal 2 (ryc. 1.9).

Ryc. 1.9
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Leśna Mapa Numeryczna prezentowana w serwisie RDLP stanowi 
zasób komplementarny do BDOT10k, a niektóre informacje, takie jak 
informacja o drzewostanie, są podstawą do budowania BDOT10k.

11) Korzystając z Klienta Geoportal 2 sprawdź inne funkcje pozwalające 
na interoperacyjne wykorzystanie danych przestrzennych.
a) Przeanalizuj zawartość geoportali: krajowego, branżowego 

i INSPIRE (ryc. 1.10). W jaki sposób uporządkowana została ich 
zawartość? Jakie mapy udostępniane są przez GUGiK?

Ryc. 1.10

b) Wykorzystując usługę wyszukiwania metadanych wczytaj 
usługę przeglądania danych BDOT (zakładka WYSZUKIWANIA 
>> Wyszukiwanie Metadanych). Sprawdź jakie informacje 
udostępniane są dla poszczególnych obiektów (przycisk 
Identyfikacja) .

c)  Na wyszukanych danych sprawdź działanie funkcji dostępnych 
w zakładce POMIARY >> Mierz powierzchnię/Mierz odległość .

d)  Wyszukaj usługę pobierania danych BDOT lub inne usługi WFS 
(ang. Web Feature Service) .

e)  Pracując w oknie Zawartość mapy (ryc. 1.11) zapoznaj się 
z możliwościami tworzenia i zarządzania mapami. Stwórz własną 
kompozycję mapową.



12 

Ryc. 1.11

f) Zapoznaj się ze sposobem zgłaszania błędów o danych mapowych 
(zakładka PLIK >> Zgłoś błąd) .

Ćwiczenie 1.2. Wprowadzenie do obsługi ArcGIS Desktop

W ćwiczeniach zostanie zaprezentowany pakiet oprogramowania 
ArcGIS 10.1 w wersji polskojęzycznej. Nomenklatura oraz prezentowane interfejsy 
dotyczą wersji 10.0. Inne wersje oprogramowania mogą nieznacznie różnić się od 
prezentowanych. Z uwagi na fakt, iż większość ćwiczeń z zakresu obsługi BDOT10k 
będzie prezentowana z użyciem oprogramowania ArcGIS, niniejsze ćwiczenie 
zawiera informacje pozwalające na uzyskanie podstawowych umiejętności 
posługiwania się oprogramowaniem.

Realizowane zadania:
 – Zapoznanie się z architekturą środowiska ArcGIS i podstawowymi 

funkcjami oprogramowania .

Dane:
D:\Szkolenie_BDOT10k\Cwiczenia\Cwiczenie_1.2\:

 – BDOT10k.mxd – projekt mapy w formacie aplikacji ArcMap z przykłado-
wymi danymi BDOT10k,

 – BDOT10k.gdb – przykładowe dane BDOT10k w formacie geobazy śro-
dowiska ArcGIS,

 – Wyniki – katalog przeznaczony na zapisywanie plików wytworzonych 
w ramach ćwiczenia.



13 

Zapoznanie z pakietem ArcGIS Desktop
ArcGIS for Desktop posiada trzy poziomy funkcjonalności: 

 – ArcGIS for Desktop Basic (do wersji 10.0 ArcView)  – bazowa funkcjo-
nalność z szerokim zestawem narzędzi do tworzenia map, edycji i geo-
przetwarzania, 

 – ArcGIS for Desktop Standard (do wersji 10.0 ArcEditor) – zwiększenie 
funkcjonalności ArcGIS for Desktop Basic o możliwość edycji danych 
w trybie wielodostępu, korzystania ze zdefiniowanych struktur, reguł 
przestrzennych i relacji w geobazach,

 – ArcGIS for Desktop Advanced (do wersji 10.0 ArcInfo) – pełny pakiet 
narzędzi edycyjnych, kartograficznych i analitycznych, z możliwością 
edycji wielodostępowych geobaz i użycia reprezentacji kartograficznych.

Na każdym z trzech poziomów funkcjonalności możliwe jest zastosowanie 
rozszerzeń pozwalających na realizację zadań GIS z zakresu: 

 – geostatystyki, 
 – analizy 3D, analizy modeli rastrowych, 
 – analiz sieciowych itp.

ArcGIS posiada możliwość znacznej modyfikacji dzięki użyciu języka progra-
mowania, np. Python. W skład pakietu ArcGIS wchodzi wiele aplikacji stanowią-
cych środowisko pracy dla wszystkich rozszerzeń i funkcji programu, wynikających 
z odpowiednich poziomów licenconowania.

Najważniejsze aplikacje to:
 – ArcMap,
 – ArcCatalog,
 – ArcToolbox,
 – ModelBuilder,
 – ArcGlobe,
 – ArcScene,
 – ArcGIS Administrator.

Instrukcje:
Rozpoczęcie pracy z ArcMap
ArcMap jest centralną aplikacją w pakiecie ArcGIS Desktop. Dzięki niej ist-

nieje możliwość edytowania danych, wyszukiwania i selekcji, wykonywania analiz 
oraz tworzenia kompozycji i map .

Przestrzeń pola pracy zwana w ArcGIS „projektem”, zawiera między innymi 
definicje wykorzystywanych warstw, ich symboliki, powiązań i narzędzi używanych 
w projekcie .
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1) Uruchom aplikację ArcMap poprzez wejście w Menu Start >> Wszyst-
kie programy >> ArcGIS >> ArcMap 10.1 (ryc. 1.12).

Ryc. 1.12

2) Aby otworzyć projekt użyj przycisku   Otwórz, a następnie wybierz 
zlokalizowany na dysku plik. Z katalogu D:\Szkolenie_BDOT10k\Cwicze-
nia\Cwiczenie_1.2\ wybierz projekt o nazwie BDOT10k.mxd (ryc. 1.13). 

Ryc. 1.13

Okno główne aplikacji domyślnie podzielone jest na dwie części:
 – tabelę zawartości (opisana w dalszej części rozdziału),
 – okno wyświetlania mapy (opisane poniżej).
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Okno wyświetlania mapy (ramka danych) służy do wizualizacji danych 
przedstawionych za pomocą odpowiednio wybranych symboli. Okno wyświetlania 
mapy może być używane w trybie widoku danych lub widoku kompozycji mapy. 
Widok danych prezentuje wizualizację wszystkich danych, wykorzystywany jest do 
pracy. Widok kompozycji przedstawia mapy łącznie z ramką oraz opisem poza ram-
kowym i wykorzystywany jest do tworzenia kompozycji mapowych, w szczególno-
ści tych przeznaczonych do wydruku.

Własności Ramki Danych (ryc. 1.14)
3) Wybierając w menu Widok >> Własności Ramki Danych uzyskuje się 

dostęp do ustawień sterujących wyświetlaniem mapy. Można zdefinio-
wać takie parametry jak:

 – jednostki wyświetlania (odległość, powierzchnia),
 – skala mapy,
 – układ współrzędnych,
 – rozmiar i położenie ramki danych (widok kompozycji).

Ryc. 1.14
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Właściwości warstw (ryc. 1.15)
4) Poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy w obszarze warstwy (kla-

sy obiektów) w tabeli zawartości uzyskuje się dostęp do narzędzi za-
rządzających warstwą (klasą). Menu pozwala zarządzać wskazaną klasą 
obiektów w zakresie:

 – kopiowania, usuwania klas obiektów,
 – selekcji i opcji z nią związanych,
 – eksportu danych,
 – zapisu właściwości warstwy,
 – etykietowania obiektów,
 – inne…

Ryc. 1.15

5) Wybierz opcję Własności aby uzyskać dostęp do opcji zarządzania kla-
są/warstwą i jej wizualizacją na mapie (Własności Warstwy Tematycz-
nej) (ryc. 1.16), a przede wszystkim:

 – danych ogólnych dotyczących klasy obiektów,
 – wyboru symbolizacji klasy obiektów,
 – ustawień widoczności klasy i przezroczystości,
 – ustawień etykietowania danych,
 – tworzenia kryteriów wyświetlania dla danych.
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Ryc. 1.16

Podstawowe paski narzędziowe
6) Aby uzyskać dostęp do pasków narzędziowych grupujących różne funk-

cjonalności ArcGIS, kliknij w menu Dostosuj >> Paski Narzędziowe 
(ryc. 1.17). Każdy z pasków można dodać/usunąć z okna aplikacji.

Ryc. 1.17
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Główne paski aplikacji to:
Pasek Standardowy (ryc. 1.18) – zawiera zestaw najczęściej używanych na-

rzędzi do zarządzania plikami w katalogu oraz opcje do przeglądania ich zawarto-
ści. W pasku tym umieszczone są także przyciski otwierające okna tabeli zawarto-
ści, katalogu, wyszukiwania, ArcToolbox, Python oraz ModelBuilder.

Ryc. 1.18

Pasek Narzędzia (ryc. 1.19) – zawiera zestaw narzędzi do zmiany widoku 
okna mapy, narzędzia selekcji, identyfikacji obiektów, narzędzie do mierzenia od-
ległości i powierzchni, narzędzie do wyszukania obiektów.

Ryc. 1.19

Pasek Edytor (ryc. 1.20) – zawiera zestaw narzędzi do edycji i modyfikacji 
geometrii i atrybutów .

Ryc. 1.20

Wyświetlenie danych GIS w ArcMap – Dodaj Dane
Wszystkie dane GIS dodawane są do widoku mapy poprzez kliknięcie 

w ikonę  Dodaj Dane umieszczoną na standardowym pasku narzędziowym. 
Dane oznaczać mogą dane z dysku lokalnego lub też ze zdalnego serwera, w tym 
serwisu WMS.

7) Aby dodać dane z istniejącego serwisu WMS do aktualnie prezentowa-
nych danych, wybierz Serwery GIS, a następnie WMS – RDLP Kraków 
(ryc. 1.21).
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Ryc. 1.21

Podłączanie serwisów WMS w ArcGIS
8) Aby zdefiniować źródło danych z serwisów WMS, użyj aplikacji ArcCa-

talog, uruchamianej z menu Startowego Systemu Windows >> ArcGIS 
>> ArcCatalog 10.1 lub uproszczoną formę obsługi katalogów z aplikacji 
ArcMap, używając przycisku  Okno Katalogu z paska standardowego.

Ryc. 1.22

9) Z menu Serwery GIS wybierz Dodaj Serwer WMS, a następnie wpisz 
adres usługi WMS (ryc. 1.22, ryc. 1.23). 
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Ryc. 1.23

Listę publikowanych serwisów WMS można pozyskać ze stron interneto-
wych np. :
http://mapy.geoportal.gov.pl/ pod menu  Dodaj mapę, w menu rozwijalnym WIDOK,
http://www.gis-net.pl/ zakładka Serwisy WMS opcja Lista serwisów WMS, 
(http://www.gis-net.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=57),
oraz na stronach portali udostępniających serwisy.

Rozpoczęcie pracy z ArcCatalog
Aplikacja ArcCatalog służy do zarządzania strukturami danych. Dane GIS 

przechowywane są w wielu formatach i typach plików. Do danych przypisana jest 
informacja opisowa przechowywana w tabelach oraz informacja o samych zesta-
wach danych, jak na przykład: kiedy zostały stworzone, kiedy były aktualizowane, 
czy są one dokładne (metadane). Większość danych oraz metadanych pochodzi 
z różnych źródeł. Aplikacja ArcCatalog pozwala zorganizować dane i zarządzać nimi 
we wszystkich ich różnorodnych formatach.

http://mapy.geoportal.gov.pl/
http://www.gis-net.pl/
http://www.gis-net.pl/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D61%26Itemid%3D57
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Główne zadania realizowane z poziomu ArcCatalog:
 – Mapowanie źródeł danych lokalnych oraz danych z serwerów GIS:

• danych ze źródeł dyskowych (dyski lokalne i sieciowe),
• danych z baz danych poprzez sterowniki OLE DB,
• danych z baz GIS obsługiwanych przez mechanizm SDE (ang. Spa-

tial Data Engine),
• danych z serwerów GIS (usługi WMS, WFS, WCS).

 – Tworzenie wszystkich rdzennych struktur danych dla ArcGIS:
• kontenerów danych (geobazy plikowe i osobiste, ArcInfo Works-

pace, Coverage),
• struktur logicznie grupujących dane (grupy warstw, zestawy da-

nych rastrowych i wektorowych, klasy relacji, katalogi rastrów),
• zbiorów danych (tabele, klasy obiektów, pliki shapefile, pliki 

XML),
• innych struktur specyficznych dla rozszerzeń i funkcjonalności 

specjalnych.
 – Tworzenie i modyfikacja definicji odwzorowań. 
 – Przeglądanie i edytowanie metadanych obiektów.

10) Uruchom aplikację ArcCatalog poprzez wejście w Menu Start >> 
Wszystkie programy >> ArcGIS >> ArcCatalog 10.1 (ryc. 1.24).

Ryc. 1.24

Aplikacja ArcCatalog posiada dwa główne okna robocze: widok drzewa kata-
logu i okno wyświetlania (ryc. 1.25). 

Widok drzewa katalogu pokazuje bieżące połączenia w aplikacji ArcCatalog. 
Połączenia te mogą być dodawane/usuwane za pomocą funkcji Podłącz i Odłącz 
Folder . 

Okno wyświetlania treści pozwala przeglądać dane, sprawdzać je na podglą-
dzie, a także odczytywać metadane dla zaznaczonych obiektów (ryc. 1.25).
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Ryc. 1.25

Ćwiczenie 1.3. Wprowadzenie do obsługi QGIS

QGIS (Quantum GIS) jest oprogramowaniem geoinformacyjnym (GIS). 
Umożliwia zarządzanie danymi geograficznymi, tworzenie własnych danych, zasto-
sowanie danych z GPS, wykonywanie analiz przestrzennych oraz tworzenie map. 
Program udostępniany jest na licencji GNU GPL.

QGIS (Quantum GIS) rozwijany jest przez grupę programistów działających 
na zasadach wolontariatu. Program dostępny jest w 41 wersjach językowych. 
W ćwiczeniu zaprezentowane zostaną podstawowe funkcjonalności aplikacji.

Realizowane zadania:
 – Zapoznanie się z architekturą środowiska QGIS i podstawowymi funk-

cjami oprogramowania .

Dane:
D:\Szkolenie_BDOT10k\Cwiczenia\Cwiczenie_1.3\:

 – BDOT10k.qgs – projekt mapy w formacie aplikacji QGIS z wczytanymi 
przykładowymi danymi BDOT10k,

 – BDOT10k_Shapefile – katalog zawierający przykładowe dane BDOT10k 
w formacie shapefile,

 – Wyniki – katalog przeznaczony na zapisywanie plików wytworzonych 
w ramach ćwiczenia.
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Podstawowe funkcje programu:
 – zarządzanie danymi w formatach wektorowych: shapefile, ArcInfo 

coverage, Mapinfo, GML oraz innych formatach wspieranych przez  
GDAL\OGR,

 – korzystanie z danych w formatach rastrowych m.in.: GEOTIFF, ERDAS, 
ArcInfo oraz innych formatach wspieranych przez GDAL,

 – korzystanie z danych udostępnianych przez serwery WMS i WFS,
 – zarządzanie danymi przestrzennymi poprzez PostGIS,
 – identyfikacja obiektów,
 – wyświetlanie i modyfikowanie tabeli atrybutów,
 – tworzenie własnych warstw wektorowych,
 – dodawanie nazw obiektów,
 – tworzenie map (kompozytor map) .

Logika funkcjonowania QGIS jest zbieżna z ArcGIS. W skład pakietu deskto-
powego wchodzą dwie aplikacje QGIS Desktop – odpowiednik logiczny ArcMap 
i QGIS Browser – odpowiednik logiczny ArcCatalog.

Instrukcje:
1) Uruchom aplikację  QGIS Dufour poprzez wejście w Menu Start >> 

Wszystkie programy >> QGIS Dufour >> QGIS Desktop 2.0.1  (ryc. 1.26).

Ryc. 1.26

Okno główne aplikacji QGIS Desktop podzielone jest na dwie części 
(ryc. 1.27):

 – Tabelę zawartości (lista warstw),
 – Okno mapy .
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Funkcjonowanie aplikacji jest bardzo zbieżne z ArcGIS. Istnieją podobne po-
jęciowo i funkcjonalnie obiekty: projekt – definiujący środowisko pracy, warstwa – 
reprezentująca zbiory różnych klas obiektów oraz paski narzędziowe i rozszerzenia.

2) Aby otworzyć zdefiniowany wcześniej projekt, z paska narzędziowego 
wybierz  Otwórz projekt. Wskaż projekt BDOT10k.qgs z lokalizacji 
D:\Szkolenie_BDOT10k\Cwiczenia\Cwiczenie_1.3\ .

Ryc. 1.27

Właściwości projektu
3) Aby otrzymać dostęp do danych charakteryzujących projekt wybierz 

w menu Ustawienia >> Właściwości projektu (ryc. 1.28). Można usta-
wić takie parametry, jak:

 – tytuł projektu,
 – kolor zaznaczenia wybranych obiektów,
 – kolor tła,
 – sposób zapisywania ścieżki dostępu (względna, bezwzględna),
 – jednostki wyświetlania,
 – dokładność,
 – układ współrzędnych (także „transformacja w locie”),
 – wybór warstw przeszukiwanych podczas identyfikacji obiektów.
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Ryc. 1.28

Opcje QGIS
4) Wybierz w menu Ustawienia >> Opcje aby uzyskać możliwość dokona-

nia zmiany ustawień wielu funkcji związanych z funkcjonowaniem apli-
kacji i jego formą wizualną (ryc. 1.29). Funkcjami tymi są między innymi:

 – ogólne,
 – włączanie/wyłączanie sterowników GDAL,
 – włączanie/wyłączanie wtyczek,
 – renderowanie (opcje w jaki sposób mają być prezentowane dane),
 – narzędzia,
 – nakładki,
 – digitalizacja,
 – układ współrzędnych,
 – język,
 – sieć.
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Ryc. 1.29

Właściwości warstw (klas obiektów) 
5) Wskaż prawym przyciskiem myszy w obszarze warstwy (klasy obiek-

tów), aby uzyskać dostęp do wielu narzędzi zarządzających daną war-
stwą (klasą). Dotyczą one głównie takich zagadnień jak:

 – usuwanie warstwy,
 – powiększanie do zasięgu warstwy,
 – ustawianie układu współrzędnych,
 – przechodzenie do trybu edycji,
 – zapisywanie .
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Ryc. 1.30

6) Wybierz opcję Właściwości (po kliknięciu prawym przyciskiem myszy 
w Tabeli Zawartości na wybraną warstwę) – ryc. 1.30, aby uzyskać 
dostęp do opcji zarządzania klasą/warstwą i jej wizualizacji na mapie 
(ryc. 1.31), a przede wszystkim:

 – dane ogólne dotyczące klasy obiektów,
 – wybór symbolizacji klasy obiektów,
 – ustawienie widoczności klasy,
 – ustawienie etykietowania danych,
 – utworzenie kryterium wyświetlania,
 – metadane,
 – złączenia.

Ryc. 1.31 
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Podłączanie serwisów WMS w QGIS
7) Aby zdefiniować źródło danych z serwisów WMS użyj aplikacji QGIS De-

sktop wykorzystując   Dodaj Warstwę WMS/WMTS (ryc. 1.32).

Ryc. 1.32

8) Po wybraniu opcji Nowa [1], wprowadź nazwę serwisu i jego adres URL 
[2]. Następnie potwierdź swój wybór klikając OK [3] (ryc. 1.33).

Ryc. 1.33

9) Po wybraniu utworzonego przez nas źródła, wybierz opcję Połącz [1], 
a po zaznaczeniu [2] interesujących nas warstw Dodaj [3] (ryc. 1.34). 
Wybrane warstwy zostaną dodane do okna mapy.
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Ryc. 1.34
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2 . Wprowadzenie do analiz GIS 
z wykorzystaniem narzędzi obsługi 
BDOT10k

Ćwiczenie 2.1. Podstawowe analizy GIS w środowisku ArcGIS

Ćwiczenie ma na celu zapoznanie z podstawowymi działaniami związanymi 
z analizami danych przestrzennych oraz ideą organizacji danych w strukturach 
relacyjnych baz danych. 

Realizowane zadania:
 – Zapoznanie z zasadami i możliwościami selekcji atrybutowej i prze-

strzennej w ArcGIS;
 – Zapoznanie z zasadami łączenia klas obiektów i tabel;
 – Zapoznanie z zasadami działania i zastosowaniem podstawowych analiz 

przestrzennych - buforowania, wycinania, przecinania, sumowania.

Dane:
D:\Szkolenie_BDOT10k\Cwiczenia\Cwiczenie_2.1\:

 – BDOT10k.mxd – projekt mapy w formacie środowiska ArcGIS z przykła-
dowymi danymi BDOT10k,

 – BDOT10k.gdb – przykładowe dane BDOT10k w formacie geobazy śro-
dowiska ArcGIS,

 – arkusze_92 - katalog zawierający pliki SHP z podziałem na arkusze 
w układzie 1992,

 – Wyniki – katalog przeznaczony na zapisywanie plików wytworzonych 
w ramach ćwiczenia.

Instrukcje:

Tworzenie podzbiorów danych - selekcja przestrzenna
Tworzenie podzbiorów danych odbywa się przy wykorzystaniu opcji selek-

cji przestrzennej lub atrybutowej. Selekcja przestrzenna to zapytanie bazujące na 
relacjach przestrzennych pomiędzy geometriami obiektów lub ich pochodnymi. 
W ArcGIS funkcja ta dostępna jest z menu Selekcja >> Wybierz Według Położenia 
(ryc. 2.1). 
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Możliwy jest wybór jednej z czterech metod selekcji:
 – wybierz obiekty z,
 – dodaj do aktualnie wybranych obiektów,
 – usuń z aktualnie wybranych obiektów w,
 – wybierz z aktualnie wybranych obiektów w.

Ryc. 2.1

Zdefiniować można także rodzaj zależności pomiędzy obiektami warstw bio-
rących udział w zapytaniu, wybierając jedną z poniższych opcji dla obiektów war-
stwy docelowej:

 – przecinają obiekt warstwy źródłowej,
 – przecinają (3D) obiekt warstwy źródłowej,
 – są w odległości od obiektu warstwy źródłowej (konieczne jest podanie 

promienia przeszukiwania i jego jednostki),
 – są w odległości (3D) od obiektu warstwy źródłowej (konieczne jest po-

danie promienia przeszukiwania i jego jednostki),
 – zawierają obiekty warstwy źródłowej,
 – całkowicie zawierają obiekty warstwy źródłowej,
 – zawierają (Clementini) obiekty warstwy źródłowej,
 – są wewnątrz obiektu warstwy źródłowej,
 – są całkowicie wewnątrz obiektu warstwy źródłowej,
 – są wewnątrz (Clementini) obiektu warstwy źródłowej,
 – są identyczne jak obiekt warstwy źródłowej,
 – dotykają granic obiektu warstwy źródłowej,
 – dzielą segment z obiektami warstwy źródłowej,
 – są przecięte przez obrys obiektu warstwy źródłowej,
 – mają centroid w obiekcie warstwy źródłowej.

Wskazując Warstwę źródłową definiujemy warstwę, według której będzie-
my dokonywać selekcji. Jeśli do wykonania selekcji wykorzystane mają być kon-
kretne obiekty z danej warstwy, możemy dokonać selekcji na warstwie źródłowej, 
a następnie zaznaczyć opcję Użyj obiektów wybranych .



32 

1) Korzystając z danych wczytanych do projektu BDOT10k.mxd wybierz 
budynki leżące wewnątrz kompleksów przemysłowo-gospodarczych 
(ryc . 2 .2) . 

Ryc. 2.2

Tworzenie podzbiorów danych - selekcja atrybutowa
Możliwość ograniczania zbiorów danych na podstawie atrybutów obiektów 

dostępna jest w ArcGIS z menu Selekcja >> Wybierz Według Atrybutów (ryc. 2.3) 
lub z poziomu Tabeli Atrybutów (ryc. 2.4).
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Ryc. 2.3

Ryc. 2.4

Podobnie jak w przypadku selekcji przestrzennej, możliwy jest wybór jednej 
z czterech metod selekcji:

 – dokonaj nowej selekcji,
 – dodaj do bieżącej selekcji,
 – usuń z bieżącej selekcji,
 – wybierz z bieżącej selekcji.

2) Wykorzystując wynik poprzedniej selekcji przestrzennej ogranicz zbiór 
budynków znajdujących się wewnątrz kompleksów przemysłowo-go-
spodarczych, do takich, których powierzchnia jest większa niż 1 700 m2 
(ryc. 2.5).
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Ryc. 2.5

Złączenia i relacje obiektów
W oprogramowaniu ArcGIS funkcjonują dwa typy funkcji pozwalających na 

definiowanie powiązań pomiędzy klasami obiektów.
Złączenie 
Opcja ta dostępna jest z menu Złączenia i Relacje >> Złącz aktywowanym 

po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wybraną klasę w Tabeli Zawartości 
(ryc. 2.6). Złączenie to powiązanie dwóch tabel w ArcGIS, którego wynikiem jest 
jedna tabela atrybutów zawierająca wszystkie pola obydwu złączanych zbiorów. 
Złączenie realizowane jest według wartości pola kluczowego (np. numery identy-
fikacyjne), poprzez przypisanie rekordu o identycznej wartości klucza w obydwu 
zbiorach. Jeżeli jednak w tabeli dołączanej istnieje wiele rekordów o tym samym 
kluczu, dołączony zostanie tylko jeden rekord z tabeli dołączanej - złączenia nie  
obsługują relacji 1 : wielu i wiele : wielu. Złączenie umożliwia wykorzystanie da-
nych dołączonych w taki sam sposób, jak danych pochodzących z warstwy.
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Ryc. 2.6

3) Dokonaj złączenia obiektów klasy Jezdnie z tabelą OT_Ulica na pod-
stawie atrybutów EMUiA (tabela OT_Ulica) i ulica3 (klasa Jezdnie), aby 
otrzymać dostęp do informacji jaka nazwa ulicy przyporządkowana jest 
do danego odcinka jezdni (ryc. 2.7).

Uwaga! Złączenie tabel istnieje tylko w danym projekcie (mapie), w któ-
rym je utworzono. Będzie istnieć do jego usunięcia (lub nie zapisania wykonanych 
zmian) .
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Ryc. 2.7

Relacje 
Za pomocą narzędzia Złączenia i Relacje >> Utwórz Relację, aktywowanej 

po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wybraną klasę w Tabeli Zawartości, 
tworzone są związki pomiędzy tabelami pozwalające na dostęp do danych pomię-
dzy zbiorami powiązanymi. Powiązania te nie pozwalają jednak na kopiowanie da-
nych pomiędzy zbiorami czy edycję rekordów zależnych.

4) Wykorzystując możliwość tworzenia relacji, połącz dane z tabeli OT_Uli-
ca z obiektami klasy Jezdnie, tak by otrzymać informację o wszystkich 
odcinkach jezdni przypisanych do danej ulicy (ryc. 2.8).
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Ryc. 2.8

5) Sprawdź jakie rekordy z tabeli Jezdnie zostały powiązane z konkretną 
ulicą wykorzystując narzędzie Identyfikuj (ryc. 2.9). 
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Ryc. 2.9

Złączenie przestrzenne
Opcja złączenia przestrzennego pozwala na przyporządkowanie atrybutów 

tabeli przestrzennej dołączanej na podstawie relacji przestrzennej. W ArcGIS funk-
cja dostępna jest z tego samego poziomu, co omówione już złączenie na podsta-
wie atrybutów (Złączenia i Relacje >> Złącz), z tą różnicą, że w oknie złączenia 
wybierana jest opcja: Dołącz dane z innej warstwy w oparciu o położenie prze-
strzenne. Wynikiem operacji jest nowa klasa obiektów. Rozważane są trzy typy 
zależności przestrzennej:

 – obiekt jest częścią (zawiera się) w obiekcie dołączanym, np. poligon 
w poligonie,

 – obiekt ma część wspólną z obiektem dołączanym,
 – obiekt dołączany jest położony najbliżej obiektu, do którego dołącza-

ne są atrybuty - podawany jest dystans dołączenia (odległość między 
obiektami) .
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Atrybuty mogą być dołączane jako pełna tabela atrybutów lub statystyki 
(średnia, suma itp.) dla numerycznych wartości.

6) Połącz przestrzennie warstwy Obszary Natura 2000 i Obiekty przy-
rodnicze, tak by w tabeli atrybutów otrzymać informację ile obiektów 
przyrodniczych znajduje się w granicach danego obszaru Natura 2000 
(ryc. 2.10).

Ryc. 2.10
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Przestrzenne i atrybutowe analizy danych wektorowych
Bufor
Buforowanie (ang. Buffer) to wyznaczanie stref o stałej odległości wokół 

geometrii. W przypadku geometrii poligonowej strefy wyznaczane są na zewnątrz 
poligonu, poszerzając poligon, lub od granic poligonów, jako pierścień otaczający 
poligon.

Funkcja Bufor dostępna jest z menu Geoprzetwarzanie >> Bufor (ryc. 2.11).

Ryc. 2.11
W aplikacji ArcGIS możliwe jest określenie następujących opcji buforowania:

 – Szerokość bufora:
• buforowanie o stałą wartość,
• buforowanie na podstawie wartości z pola.

 – Grupowanie stref buforowych (NONE, ALL, LIST):
• NONE – tworzony jest oddzielny bufor dla każdej geometrii,
• ALL – tworzony jest jeden poligon buforu dla wszystkich geometrii,
• LIST – bufory są grupowane na podstawie unikalnych wartości we 

wskazanym polu.
 – Kierunek bufora (FULL, LEFT, RIGHT, OUTSIDE_ONLY):

• FULL – bufor tworzony jest wokół geometrii w każdą ze stron, po-
wierzchnia poligonu włączana jest do bufora,

• LEFT – w przypadku obiektów liniowych, bufor tworzony jest tylko 
po lewej stronie obiektu,

• RIGHT –  w przypadku obiektów liniowych, bufor tworzony jest tylko 
po prawej stronie obiektu,

• OUTSIDE_ONLY – w przypadku obiektów poligonowych bufor two-
rzony jest wokół geometrii, powierzchnia poligonu nie jest włączana  
do bufora.

 – Typ zakończenia (ROUND, FLAT)
• ROUND – zaokrąglone zakończenie bufora,
• FLAT – prostokątne zakończenie bufora.
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Liczba dostępnych opcji buforowania uzależniona jest od poziomu posiada-
nej licencji ArcGIS.

7) Utwórz strefę buforową o szerokości 5 m wokół obiektów klasy Jezdnie 
(ryc. 2.12).

Ryc. 2.12

Funkcje nakładania (Wytnij, Przetnij, Sumuj)
Narzędzia te służą do usuwania, modyfikowania, uaktualniania obiektów 

przestrzennych, w przypadku, gdy obiekty jednej klasy (warstwy) w pewnym stop-
niu pokrywają się z obiektami innej klasy. Funkcje nakładania dostępne są z menu 
Geoprzetwarzanie >> Wytnij/Przetnij/Sumuj (ryc. 2.13).

Ryc. 2.13

Operacja Wytnij polega na wyodrębnieniu części zbioru wycinanego bez 
modyfikacji jego struktury. Podstawą wyodrębnienia jest obszar zbioru wycinają-
cego. Zbiorem wycinającym może być w ArcGIS wyłącznie warstwa poligonowa. 
Wynikiem operacji Wytnij jest zawsze warstwa identyczna pod względem typu 
geometrii i struktury jak warstwa wejściowa. 
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8) Dodaj do okna mapy dane SHP z podziałem na arkusze w układzie 1992 
(arkusze_92.shp). Dowolną metodą wybierz jeden z arkuszy i wytnij 
z warstwy budynków wszystkie obiekty znajdujące się w obrębie wy-
branego arkusza (ryc. 2.14, ryc. 2.15). 

Ryc. 2.14

Ryc. 2.15

Wynikiem operacji Przetnij jest część przestrzennie wspólna (czyli iloczyn) 
zbiorów . W operacji Przetnij może być wykorzystanych wiele warstw. Modyfika-
cji ulega struktura tabeli atrybutów oraz geometria obiektów. Operacja ta zwraca 
połączone tabele przecinanych klas oraz pozwala uzyskać kilka typów geometrii 
będących wynikiem przecięcia.
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9) Przetnij warstwę Miejscowosci_A warstwą Kompleksów sakralnych 
i cmentarzy (ryc. 2.16). Wynikiem operacji jest powierzchnia wspólna 
klas z atrybutami obu warstw. Wybierając jeden z obiektów wyniko-
wych za pomocą narzędzia Identyfikacja, sprawdzić można, na terenie 
której miejscowości (lub części miejscowości) znajduje się dany kom-
pleks (ryc. 2.17).

Ryc. 2.16
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Ryc. 2.17

Operacja Sumuj jest bardzo podobna do operacji Przetnij, z tą różnicą, 
że wynikiem jest suma (nie iloczyn) nakładających się na siebie obiektów. W związ-
ku z tym, oprócz przeciętej części wspólnej identycznej jak w operacji Przetnij, 
zachowywane są części pochodzące z obydwu przecinanych warstw (ryc. 2.18).
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Ryc. 2.18

Uwaga! Operacja Sumuj (Union) działa wyłącznie na danych poligonowych.

Ćwiczenie 2.2.   Podstawowe analizy GIS w środowisku QGIS

Celem ćwiczenia jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania ogólnodo-
stępnego oprogramowania QGIS (Quantum GIS) do wykonania zadań i analiz prze-
strzennych omówionych w Ćwiczeniu 2.1.

Realizowane zadania:
 – Zapoznanie z zasadami i możliwościami selekcji atrybutowej i prze-

strzennej w QGIS;
 – Zapoznanie z zasadami łączenia klas obiektów i tabel w QGIS;
 – Zapoznanie z zasadami działania i zastosowaniem podstawowych ana-

liz przestrzennych - buforowania, wycinania, przecinania, sumowania 
w QGIS.
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Dane:
D:\Szkolenie_BDOT10k\Cwiczenia\Cwiczenie_2.2\:

 – BDOT10k.qqs – projekt mapy w formacie aplikacji QGIS z przykładowy-
mi danymi BDOT10k,

 – BDOT10k_Shapefile – katalog zawierający przykładowe dane BDOT10k 
w formacie shapefile,

 – arkusze_92 - katalog zawierający pliki SHP z podziałem na arkusze 
w układzie 1992,

 – Wyniki – katalog przeznaczony na zapisywanie plików wytworzonych 
w ramach ćwiczenia.

Instrukcje:
Tworzenie podzbiorów danych - selekcja przestrzenna
W aplikacji QGIS Desktop funkcja selekcji na podstawie położenia dostęp-

na jest z menu Wektor >> Zapytanie przestrzenne >> Zapytanie przestrzenne 
(ryc. 2.19).

Ryc. 2.19

Dostępne są dwie metody selekcji:
 – twórz nową selekcję,
 – usuń z bieżącej selekcji,

oraz następujące kryteria zależności przestrzennych:
 – jest rozłączne (ang. disjoint),
 – nachodzi na (ang. overlaps),
 – przecina (ang. intersects),
 – styka się (ang. touches),
 – tożsame (ang. equals),
 – zawiera (ang. contains),
 – zawiera (ang. within) .
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Jeżeli zapytanie dotyczyć ma konkretnych obiektów, możemy dokonać selek-
cji na warstwie źródłowej, a następnie zaznaczyć opcję Wybrane geometrie .

1) Wykorzystując zapytanie przestrzenne zlokalizuj wszystkie budynki za-
warte wewnątrz kompleksów przemysłowo-gospodarczych (ryc. 2.20).

Ryc. 2.20

Tworzenie podzbiorów danych - selekcja atrybutowa
W środowisku QGIS selekcja atrybutowa odbywa się z poziomu Tabeli Atry-

butów za pomocą funkcji Wybierz obiekty używając wyrażenia (ryc. 2.21) lub 
z menu Warstwa >> Zapytanie (ryc. 2.22). Wygląd i dostęp do funkcji kreatora róż-
ni się w zależności od wybranej funkcji. W daleszej części skryptu zaprezentowany 
jest kreator zapytań dostępny poprzez Warstwa >> Zapytanie .
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Ryc. 2.21

Ryc. 2.22

2) Ogranicz dodatkowo warstwę budynków w QGIS wybierając tylko te, 
których pole powierzchni jest większe niż 1 700 m2 (ryc. 2.23).
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Ryc. 2.23

Złączenia i relacje obiektów
Złączenia atrybutowe w aplikacji QGIS dostępne są z poziomu właściwo-

ści danej warstwy (po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wybraną warstwę 
w Tabeli Zawartości opcja Właściwości >> zakładka Złączenia) .

3) Wykonaj złączenie klasy Jezdnie z tabelą OT_Ulica  na podstawie atrybu-
tów ulica3 (klasa Jezdnie) i EMUiA (tabela OT_Ulica) - ryc. 2.24.
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Ryc. 2.24

Przestrzenne i atrybutowe analizy danych wektorowych
W aplikacji QGIS dostęp do podstawowych operacji na danych przestrzen-

nych uzyskać można poprzez menu Wektor >> Narzędzia geoprocesingu (ryc. 2.25).

Ryc. 2.25
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Bufor
4) Wygeneruj bufor wokół obiektów klasy Jezdnie o szerokości 5 m wyko-

rzystując narzędzie Wektor >> Narzędzia geoprocessingu >> Bufor(y) 
(ryc. 2.26).

Ryc. 2.26

Funkcje nakładania (Przytnij, Iloczyn, Suma)
5) Dodaj do okna mapy plik arkusze_92.shp. Dowolną metodą wybierz je-

den z arkuszy. Klasę Budynki przytnij do zakresu wybranego arkusza. 
Wykorzystaj narzędzie Wektor >> Narzędzia geoprocesingu >> Przytnij. 
Pamiętaj, aby w oknie operacji zaznaczyć, że maską przycięcia mają być 
tylko wybrane obiekty z warstwy arkusze_92 (ryc. 2.27).
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Ryc. 2.27

6) Wyznacz część wspólną warstw Miejscowosci oraz Kompleksy sakralne 
i cmentarze, aby uzyskać warstwę kompleksów sakralnych z przypisaną 
informacją o miejscowości, na terenie której się znajdują (ryc. 2.28). 

Ryc. 2.28

7) W analogiczny sposób sprawdź działanie narzędzia Wektor >> Narzę-
dzia geoprocesingu >> Suma .
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3 . Organizacja BDOT10k

Ćwiczenie 3.1. Analiza struktury danych BDOT10k

Schemat danych BDOT10k określony został w Rozdziale 3 pt. „Opis baz da-
nych obiektów topograficznych i ogólnogeograficznych oraz standardy techniczne 
tworzenia map” Tom I, będącego jednym z załączników do Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy da-
nych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, 
a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 279, poz. 
1642). Do tworzenia struktury fizycznej (bazy danych) BDOT10k wykorzystywane 
jest oprogramowanie dedykowane, zapewniające zgodność tworzonej struktury 
z obowiązującym schematem aplikacyjnym. W ćwiczeniu wykorzystana zostanie 
aplikacja ArcMap z rozszerzeniem SprintMAP.BDOT.

Realizowane zadania:
 – Import danych BDOT10k w formacie GML do geobazy środowiska  

ArcGIS;
 – Analiza relacji atrybutowych i przestrzennych oraz spójności wewnętrz-

nej klas obiektów w utworzonej strukturze.

Dane:
D:\Szkolenie_BDOT10k\Cwiczenia\Cwiczenie_3.1\:

 – L6_3_BDOT10k – katalog zawierający przykładowe dane BDOT10k 
w formacie GML,

 – L6_3_BDOT10k.gdb – geobaza zawierająca przykładowe dane BDOT10k,
 – L6_3_BDOT10k_SHP – katalog zawierający przykładowe dane BDOT10k 

w formacie Shapefile,
 – Wyniki – katalog przeznaczony na zapisywanie plików wytworzonych 

w ramach ćwiczenia.

Instrukcje:
Import danych BDOT10k
W celu zaimportowania plików GML BDOT10k do geobazy aplikacji ArcGIS 

użyj aplikacji SprintMAP.BDOT będącej rozszerzeniem ArcGIS.
1) Z menu Dostosuj >> Rozszerzenia aktywuj rozszerzenie SprintMAP.

BDOT (ryc. 3.1). 
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Ryc. 3.1

Po aktywacji rozszerzenia udostępniony zostanie pasek narzędziowy 
SprintMAP.BDOT (ryc. 3.2).

Ryc. 3.2

2) Zaimportuj dane BDOT10k korzystając z paska narzędziowego Sprint-
MAP.BDOT. Wybierz narzędzie Import Danych >> Import BDOT GML 
(ryc. 3.3).

Ryc. 3.3
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3) Uruchomiony zostanie kreator importu. Aby rozpocząć proces importu 
wybierz przycisk Dalej (ryc. 3.4).

Ryc. 3.4

4) W kolejnym kroku kreatora wskaż katalog z danymi, które mają zostać 
zaimportowane (Źródłowy zbiór danych), docelową geobazę, do której 
wczytane mają być dane (Wyjściowa geobaza plikowa) oraz lokalizację 
pliku z raportem z importu (Plik logowania procesu importu) - ryc. 3.5. 
Domyślnie wszystkie klasy obiektów zaznaczone są do importu, istnieje 
jednak możliwość zaimportowania danych tylko z wybranych plików xml.
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Ryc. 3.5

5) Po zakończeniu procesu importu wczytaj dane z utworzonej geobazy 
do okna mapy. Wczytane inicjalnie dane BDOT10k pozbawione są od-
powiedniej symboliki oraz nie tworzą czytelnej mapy. Do celów ana-
litycznych wizualizacja danych nie jest istotna. Ważniejsza jest znajo-
mość struktury danych, związki atrybutowe i przestrzenne. Ważna jest 
też znajomość znaczenia informacji zapisanej w poszczególnych struk-
turach . 

Nazwy klas obiektów i aliasy
Klasy obiektów mogą zostać zaopatrzone w aliasy – czyli nazwy opisowe. 

Opisanie klas obiektów aliasami daje lepszą orientację użytkownikom 
niezajmującym się profesjonalnie BDOT10k w stosunku do treści zawartej w klasie. 
Nazwy klas i aliasy klas obiektów zdefiniowane są w rozdziale 2 Tom I pt. „Opis 
baz danych obiektów topograficznych i ogólnogeograficznych oraz standardy 
techniczne tworzenia map” stanowiącym załącznik do Rozporządzenia (MSWiA, 
2011). W tabeli 3.1 przedstawiono klasyfikację kodów obiektów BDOT10k 
(kategorie klas obiektów, klasy obiektów) z oznaczeniami kodowymi (kod), 
w zależności od poziomu szczegółowości (Poziom 1, Poziom 2).
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Tabela 3. 1. Klasy obiektów BDOT10k.
Poziom1 Poziom 2

Kod Nazwa kategorii 
klas obiektów

Kod Nazwa klasy obiektów

1 2 3 4

SW sieć wodna
SWRS rzeka i strumień
SWKN kanał
SWRM rów melioracyjny

SK sieć komunika-
cyjna

SKJZ jezdnia
SKDR droga
SKRW rondo i węzeł drogowy
SKRP ciąg ruchu pieszego i rowerowego
SKTR tor lub zespół torów
SKPP przeprawa

SU sieć uzbrojenia 
terenu

SULN linia napowietrzna
SUPR przewód rurowy

PT pokrycie terenu

PTWP woda powierzchniowa
PTZB zabudowa
PTLZ teren leśny i zadrzewiony
PTRK roślinność krzewiasta
PTUT uprawa trwała
PTTR roślinność trawiasta i uprawa rolna
PTKM teren pod drogami kołowymi, szyno-

wymi i lotniskowymi
PTGN grunt nieużytkowany
PTPL plac
PTSO składowisko odpadów
PTWZ wyrobisko i zwałowisko
PTNZ pozostały teren niezabudowany
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Poziom1 Poziom 2
Kod Nazwa kategorii 

klas obiektów
Kod Nazwa klasy obiektów

1 2 3 4

BU budynki, budowle 
i urządzenia

BUBD budynek
BUIN budowla inżynierska
BUHD budowla hydrotechniczna
BUSP budowla sportowa
BUWT wysoka budowla techniczna
BUZT zbiornik techniczny
BUUO umocnienie drogowe, kolejowe 

i wodne
BUZM budowla ziemna
BUTR urządzenie transportowe
BUIT inne urządzenie techniczne
BUCM budowla cmentarna
BUIB inna budowla

KU kompleksy użytko-
wania terenu

KUMN kompleks mieszkaniowy
KUPG kompleks przemysłowo-gospodarczy
KUHU kompleks handlowo -usługowy
KUKO kompleks komunikacyjny
KUSK kompleks sportowy i rekreacyjny
KUHO kompleks usług hotelarskich
KUOS kompleks oświatowy
KUOZ kompleks ochrony zdrowia i opieki 

społecznej
KUZA kompleks zabytkowo-historyczny
KUSC kompleks sakralny i cmentarz
KUIK inny kompleks użytkowania terenu

TC tereny chronione

TCON obszar Natura 2000
TCPK park krajobrazowy
TCPN park narodowy
TCRZ rezerwat
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Poziom1 Poziom 2
Kod Nazwa kategorii 

klas obiektów
Kod Nazwa klasy obiektów

1 2 3 4

AD jednostki podziału 
terytorialnego

ADJA jednostka podziału administracyjne-
go

ADMS miejscowość

OI obiekty inne

OIPR obiekt przyrodniczy
OIKM obiekt związany z komunikacją
OIOR obiekt o znaczeniu orientacyjnym 

w terenie
OIMK mokradło
OISZ szuwary

1) Otwórz nowy projekt ArcMap i wczytaj wszystkie klasy obiektów z geo-
bazy L6_3_BDOT10k.gdb. Zauważ, że nazwy klas obiektów oprócz kodu 
obiektów danej klasy, zawierają także przedrostek OT (obiekt topogra-
ficzny) oraz informację o rodzaju reprezentacji geometrycznej (_A - war-
stwa powierzchniowa, _L - warstwa liniowa, _P - warstwa punktowa).

2) Na podstawie tabeli 3.1 pogrupuj wczytane klasy obiektów w kategorie 
tematyczne . W Tabeli Zawartości wybierz zakładkę Lista Według Ko-
lejności Rysowania. Zaznacz klasy obiektów należące do tej samej ka-
tegorii i po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wybierz opcję Grupuj 
(ryc. 3.6). Kliknij lewym przyciskiem na nazwę nowej warstwy grupowej 
i odpowiednio ją zmodyfikuj. Zatwierdź zmianę klawiszem Enter . W ten 
sam sposób można nadać aliasy nie tylko dla grup warstw, ale także dla 
klas obiektów.
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Ryc. 3.6

3) Nadane w ten sposób aliasy zostaną zapisane w ustawieniach projektu, 
ale nie w samej geobazie. Aby nadać alias klasie obiektów bezpośrednio 
w geobazie, kliknij prawym przyciskiem na wybraną klasę w Drzewie 
Katalogu w aplikacji ArcCatalog i wybierz opcję Własności. W zakładce 
Ogólne wpisz odpowiedni alias klasy (ryc. 3.7).

Uwaga! Edycja właściwości warstwy nie jest dostępna z poziomu aplikacji 
ArcCatalog jeżeli warstwa jest wczytana do aplikacji ArcMap.
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Ryc. 3.7 

Podstawowe atrybuty obiektów
Informacje na temat atrybutów gromadzonych w BDOT10k znajdują się 

w Załączniku nr 1 (Wspólny katalog obiektów dla BDOT10k i BDOO) do Rozpo-
rządzenia (MSWiA, 2011). Zapisano w nim w formie tabelarycznej specyfikację 
atrybutów dla poszczególnych klas obiektów (nazwa, dziedzina, liczność, definicja, 
ograniczenia oraz relacje z innymi klasami obiektów).

4) Otwórz tabelę atrybutów warstwy odcinków jezdni dróg (OT_SKJZ_L) . 
Przeanalizuj informacje zawarte w tabeli, porównując je z zapisami Roz-
porządzenia (MSWiA, 2011). W których kolumnach odnaleźć można in-
formacje na temat:

 – aktualności danych,
 – źródła pochodzenia,
 – rodzaju reprezentacji geometrycznej,
 – szerokości nawierzchni drogi,
 – liczby pasów?
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5) Wybierz wszystkie jezdnie drogi ekspresowej. W tym celu skorzystaj 
z  funkcji Selekcja >> Wybierz Według Atrybutów. Ustawienia okna se-
lekcji przedstawia ryc. 3.8.

Ryc. 3.8

Relacje atrybutowe
Struktura danych BDOT10k, opisana schematem aplikacyjnym, w procesie 

importu zaimplementowana została do modelu relacyjnej bazy danych. Utworzo-
ne relacje odzwierciedlają odpowiednie związki pomiędzy danymi znajdującymi 
się w odrębnych klasach obiektów lub tabelach (ryc. 3.9). Powiązania te odzwier-
ciedlają związki 1 : wiele lub wiele : wiele zwykle wtedy, gdy jednemu obiektowi 
przestrzennemu można przypisać wiele cech tego samego rodzaju, np. budynkowi 
wiele funkcji, odcinkowi jezdni uczestnictwo w wielu szlakach komunikacyjnych itp.
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Ryc. 3.9

6)  Aby obsłużyć przedstawioną powyżej relację, należy w programie 
ArcGIS utworzyć relację po polu kluczowym lokalnyID warstwy 
OT_SKJZ_L (odcinki jezdni) i tabeli intJezdSzlak, przechowującej 
oznaczenia szlaków drogowych. W tym celu należy w Tabeli Zawartości 
kliknąć prawym przyciskiem myszy na warstwę odcinków jezdni  
(OT_SKJZ_L), a następnie wybrać Złączenia i Relacje >> Utwórz Relację 
(ryc. 3.10).

Ryc. 3.10

7) Wskaż powiązanie i opisz relację jak na rysunku poniżej (ryc. 3.11).
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Ryc. 3.11

8) Z wykorzystaniem przycisku  Identyfikuj, wskaż odcinek jezdni w ok-
nie mapy. W oknie identyfikacji odwzorowana zostanie informacja 
o przyporządkowanych szlakach drogowych (ryc. 3.12).

Ryc. 3.12

9) W analogiczny sposób stwórz relację pomiędzy klasami obiektów  
OT_SKJZ_L (odcinki jezdni dróg), a OT_SKDR_L (odcinki dróg), wyko-
rzystując zapisy z Rozporządzenia (MSWiA, 2011) przedstawione na 
ryc. 3.13, ryc. 3.14.
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 Ryc. 3.13

 Ryc. 3.14
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Innym przykładem na wykorzystanie relacji atrybutowych pomiędzy klasami 
obiektów i tabelami BDOT10k jest przyłączenie do tabeli OT_SWRS_L (osie odcin-
ków rzek i strumieni), informacji o nazwie danego cieku. Tym razem wykorzystamy 
aplikację QGIS.

10) Uruchom aplikację QGIS Dufour poprzez wejście w Menu Start >> 
Wszystkie programy >> QGIS Dufour >> QGIS Desktop 2.0.1 i wczytaj 
do okna mapy dane z katalogu L6_3_BDOT10k_SHP .

11) Klikając prawym przyciskiem myszy na nazwę warstwy OT_SWRS_L, 
z menu kontekstowego wybierz Właściwości .

12) W zakładce Złączenia dodaj złączenie z tabelą OT_Ciek, na podstawie 
pól ciek_1 (OT_SWRS_L) i idPRNG (OT_Ciek) - ryc. 3.15.

Ryc. 3.15

13) Otwórz Tabelę Atrybutów warstwy OT_SWRS_L i wybierz tylko te od-
cinki cieków, które należą do rzeki San. Możesz wykorzystać w tym celu 
możliwość filtrowania po wartościach wybranej kolumny - z listy roz-
wijalnej w lewym dolnym narożniku Tabeli Atrybutów wybierając Filtr 
kolumny (ryc. 3.16).
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Ryc. 3.16
14) W kryterium filtrowania wpisz San, zaznacz wszystkie rekordy spełniają-

ce kryterium i przybliż mapę do wybranych rekordów (ryc.3.17).

Ryc. 3.17

Spójność wewnętrzna warstwy (klasy obiektów) i relacje obiektów pomię-
dzy klasami

Schemat aplikacyjny BDOT10k definiuje szereg klas obiektów. Definicje te 
nie opisują jednak sposobu fizycznej implementacji klasy w systemie. W szczegól-
ności przy implementacji fizycznej należy rozstrzygnąć sposób reprezentacji obiek-
tów w bazie (punkt, wielopunkt, łamana, krzywa, powierzchnia itp.) oraz relacje 
logiczne pomiędzy obiektami określane topologią czyli wzajemnymi relacjami, któ-
re nie ulegają zniekształceniu nawet przy deformacji obiektów, np. zmianie odwzo-
rowania. W relacjach topologicznych istotne są zależności takie jak przyleganie, 
łączność odcinków. Innym ważnym elementem wpływającym na spójność logiczną 
danych jest zachowanie odpowiedniej budowy obiektu, np. precyzja zapisu współ-
rzędnych, kierunek geometrii liniowej definiujący kierunek spływu grawitacyjne-
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go wody w cieku, zasady łączenia i segmentacji odcinków sieci komunikacyjnej, 
zasady wyodrębniania i klasyfikacji obiektów powierzchniowych itp.. Wszystkie 
te zasady są niezwykle istotne z uwagi na prawidłowe zrozumienie znaczenia da-
nych zawartych w BDOT10k oraz ich przydatności do prowadzenia obliczeń i sy-
mulacji. Opis sposobu organizacji i spójności wewnętrznej klas obiektów zawarto 
w rozdziale 4 Wytycznych dotyczących wprowadzania obiektów do BDOT10k Tom I 
„Opis baz danych obiektów topograficznych i ogólnogeograficznych oraz standardy 
techniczne tworzenia map”, stanowiących załącznik do Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy da-
nych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, 
a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 279, poz. 
1642). Wszystkie zasady organizacji wewnętrznej zbioru danych BDOT10k podle-
gają kontroli w trakcie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartogra-
ficznego. 

15) Analizę spójności wewnętrznej klasy obiektów zaobserwuj na przykła-
dzie sieci rzek i strumieni (OT_SWRS_L), badając kierunek spływu wody. 
W tym celu do prezentacji obiektów użyj symbolizacji Arrow at End, 
z menu Właściwości Warstwy >> Symbolizacja (ryc. 3.18).

Ryc. 3.18

Wszystkie dopływy powinny posiadać strzałki kierunku w ujściach do 
rzeki głównej (ryc. 3.19).
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Ryc. 3.19

Analizując zapisy rozdziału 4 „Wytyczne dotyczące wprowadzania obiektów 
do BDOT10k” Tom I, załącznika do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topo-
graficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardo-
wych opracowań kartograficznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 279, poz. 1642), łatwo moż-
na zauważyć, iż wymagania modelowania rzeczywistości w BDOT10k wymuszają 
różnorakie logiczne związki pomiędzy obiektami różnych klas obiektów. Przykłado-
wo, ciek o szerokości większej niż 5 m musi posiadać oprócz reprezentacji liniowej 
w warstwie OT_SWRS_L (rzeki i strumienie), również reprezentację powierzchnio-
wą w warstwie OT_PTWP_A (wody powierzchniowe). 

16) Zaobserwuj sposób organizacji danych i relacje przestrzenne pomiędzy 
warstwą OT_PTWP_A i OT_SWRS_L. Bez takiej obserwacji i wiedzy na 
temat zależności pomiędzy klasami obiektów BDOT10k, trudna byłaby 
do wyjaśnienia dodatkowa segmentacja cieku na granicy obiektu wody 
powierzchniowej, jak pokazano na rysunku poniżej (ryc. 3.20). Wszyst-
kie uwarunkowania logiczne budowy BDOT10k mają kluczowe znacze-
nie dla prowadzenia wszelkiego rodzaju analiz i obliczeń przeprowadza-
nych z wykorzystaniem bazy danych obiektów topograficznych.

Ryc. 3.20
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4 . Wykorzystanie BDOT10k w Systemach 
Informacji Przestrzennej (część 1) 

Ćwiczenie 4.1. Analiza położenia składowisk odpadów 
z użyciem BDOT10k

Składowiska odpadów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowi-
ska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013 nr 0 
poz. 523) muszą być sytuowane w lokalizacjach uwzględniających szereg warun-
ków geograficznych i geologicznych. Celem ćwiczenia jest zaprezentowanie możli-
wości wykorzystania informacji zawartych w bazie danych BDOT10k do przeprowa-
dzenia analiz lokalizacji składowisk odpadów.

W ćwiczeniu demonstrującym użycie technik analitycznych GIS wykorzysta-
ne zostaną istniejące lokalizacje składowisk odpadów i inne obiekty istotne dla ich 
położenia oraz funkcjonowania.

Analiza zostanie wykonana równocześnie na obszarze dwóch powiatów: 
miasta na prawach powiatu i powiatu ziemskiego .

Realizowane zadania:
 – Wykorzystanie danych BDOT10k do lokalizacji składowisk odpadów;
 – Wykorzystanie technik analitycznych GIS na przykładzie oprogramowa-

nia ArcGIS.

Dane:
D:\Szkolenie_BDOT10k\Cwiczenia\Cwiczenie_4.1\:

 – pow_rzeszowski.gdb – geobaza BDOT10k dla obszaru powiatu rzeszow-
skiego ziemskiego,

 – m_Rzeszow.gdb – geobaza BDOT10k dla obszaru powiatu rzeszowskie-
go miejskiego .

D:\Szkolenie_BDOT10k\Cwiczenia\Cwiczenie_4.1\Wyniki:
 – Analizy.gdb – geobaza przeznaczona do zapisywania analiz wykonywa-

nych w trakcie ćwiczenia.
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Instrukcje:
1) Wykorzystując tabelę 3.1 z Ćwiczenia 3.1 określ, w których klasach 

obiektów znajdują się obiekty:
 – składowisko odpadów,
 – sieć wodna (rzeka, strumień, kanał, rów melioracyjny),
 – wody powierzchniowe,
 – budynki,
 – jednostki podziału administracyjnego.

2) Dokonaj połączenia klas obiektów korespondujących ze sobą z bazy po-
wiatu rzeszowskiego miejskiego (m_Rzeszow.gdb) i powiatu rzeszow-
skiego ziemskiego (pow_rzeszowski.gdb). Użyj w tym celu funkcji Zarzą-
dzanie Danymi >> Ogólne >> Połącz w ArcToolbox (ryc. 4.1). 

Ryc. 4.1

Uwaga! Aby połączyć warstwy z różnych lokalizacji, ale o tych samych na-
zwach należy wskazać całą ścieżkę dostępu do danych.
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Wyniki zapisz w lokalizacji D:\Szkolenie_BDOT10k\Cwiczenia\Cwicze-
nie_4.1\Wyniki\ w bazie przeznaczonej na analizy wykonane podczas tego ćwicze-
nia – Analizy.gdb (ryc. 4.2).

Ryc. 4.2

Uwaga! Przy połączeniu, do warstwy wynikowej kopiowane są pola z pierw-
szej wskazanej warstwy, atrybuty z kolejnych warstw dołączane są na podstawie 
tożsamości nazwy pola. Przed złączeniem różnych tematycznie warstw należy się 
upewnić czy potrzebna do dalszych analiz informacja atrybutowa znajduje się 
w polach o tym samym typie i nazwie (ryc. 4.3).
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Ryc. 4.3

3) W analogiczny sposób połącz pozostałe klasy obiektów wyznaczone 
podczas analizy tabeli 3.1 na początku ćwiczenia. 

4) Do widoku ArcMap dodaj połączone klasy obiektów. Dostosuj symboli-
kę tak, aby łatwiej było analizować powstałą mapę (ryc. 4.4).
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Ryc. 4.4

5) Sprawdź, które cieki i zbiorniki wodne znajdują się w odległości mniej-
szej niż 100 m od składowisk odpadów. W tym celu wykonaj selekcję 
przestrzenną z promieniem przeszukiwania 100 m. Menu Selekcja >> 
Wybierz Według Położenia (ryc. 4.5).
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Ryc. 4.5

6) Sprawdź ile budynków mieszkalnych znajduje się w odległości mniejszej 
niż 500 m od składowisk odpadów. Użyj tej samej procedury, co powy-
żej, zmieniając parametry. Obejrzyj wynik selekcji, a następnie z utwo-
rzonej selekcji wybierz te budynki, których główną funkcją użytkową 
jest funkcja mieszkalna. Zwróć uwagę aby ustawić zapytanie według 
atrybutów zgodnie z ustawieniami okna poniżej („funOgolnaBudynku” 
= ’1110’ OR „funOgolnaBudynku” = ’1121’ OR „funOgolnaBudynku” 
= ’1122’ OR „funOgolnaBudynku” = ’1130’) (ryc. 4.6). Kliknij Zastosuj .
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Ryc. 4.6

7) Otwórz tabelę atrybutów i sprawdź wynik wykonanej selekcji (ryc. 4.7).
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Ryc. 4.7

8) Sprawdź ile wszystkich budynków znajduje się w odległości mniejszej 
niż 5 km. W tym celu wykonaj następujące czynności:
a) Utwórz bufor powierzchniowy wokół składowisk odpadów używa-

jąc funkcji ArcToolbox >> Analizy >> Bliskość >> Bufor (ryc. 4.8). 
Zwróć uwagę, aby przy nakładaniu się stref buforowych dwóch 
obiektów dokonać ich połączenia (Typ Agregowania - ALL). Usta-
wienia okna przedstawiono na ryc. 4.9, a wynik analizy na ryc. 4.10.
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Ryc. 4.8

Ryc. 4.9
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Ryc. 4.10

b) Dokonaj przecięcia warstwy podziału administracyjnego strefami 
buforowymi tak, aby zachować sumę powierzchni gmin i stref bu-
forowych – operacja Sumuj (Union) (ArcToolbox >> Analizy >> Na-
kładanie >> Sumuj (Union), ryc. 4.11).

Ryc. 4.11
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c) Dokonaj złączenia przestrzennego warstwy buforu składowisk od-
padów przeciętych warstwą gmin z warstwą budynków. Wynik złą-
czenia zapisz do warstwy o nazwie zlaczenie_strefa5000_budynek 
(ryc. 4.12).

Ryc. 4.12

Złączenie musi być wykonane w oparciu o położenie przestrzenne. Jeżeli 
zaznaczone zostaną dodatkowo opcje statystyk dla pól numerycznych, zostaną 
wykonane obliczenia. Zaznaczenie opcji Suma w tym przypadku podsumuje 
np. powierzchnię zabudowy w strefie. Informacja o liczbie budynków zawarta 
zostanie w polu Count. 
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9) Policz ile procent budynków gmin położonych jest w odległości mniej-
szej niż 5 km od składowisk odpadów. W tym celu otwórz tabelę atry-
butów i dokonaj selekcji wybranej gminy, np. gmina Krasne. Sprawdź 
liczbę budynków w polu Count dla strefy buforowej składowisk i poza 
nią. Na podstawie proporcji oblicz procentowy udział budynków poło-
żonych w strefie i poza nią (ryc. 4.13, ryc. 4.14).

Ryc. 4.13

Ryc. 4.14
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Sposób obliczenia procentowego udziału budynków położonych w odległo-
ści mniejszej niż 5km od składowiska odpadów:

2305 (budynki w strefie 5 km)/6146 (wszystkie budynki w gminie) = 37%.
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5 . Źródła danych wykorzystywanych 
w BDOT10k

Ćwiczenie 5.1. Rejestry komplementarne do BDOT10k

Ze względu na szeroki zakres tematyczny danych gromadzonych w bazie 
BDOT10k, do jej opracowania konieczne jest wykorzystanie wielu źródeł informa-
cji. W ćwiczeniu zaprezentowany zostanie sposób wykorzystania rejestrów pań-
stwowych komplementarnych do BDOT10k w procesie zasilania i aktualizacji bazy 
danych obiektów topograficznych.

Realizowane zadania:
 – Zasilanie BDOT10k danymi z państwowego rejestru granic (PRG);
 – Weryfikacja i aktualizacja danych BDOT10k na podstawie danych z pań-

stwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG);
 – Weryfikacja i aktualizacja danych BDOT10k na podstawie danych z ewiden-

cji gruntów i budynków (EGiB);
 – Wykorzystanie do weryfikacji i aktualizacji danych BDOT10k ortofotomapy.

Dane:
D:\Szkolenie_BDOT10k\Cwiczenia\Cwiczenie_5.1\:

 – L6_2_BDOT10k.gdb, L6_3_BDOT10k.gdb – geobazy z przykładowymi da-
nymi BDOT10k,

 – PRG – katalog z danymi państwowego rejestru granic w formacie shapefile,
 – PRNG – katalog z danymi państwowego rejestru nazw geograficznych 

w formacie shapefile, dotyczącymi miejscowości (pliki miejscowosci) oraz 
obiektów fizjograficznych (pliki fizjografia),

 – Ortofotomapa – katalog zawierający ortofotomapy,
 – EGiB – dane ewidencji gruntów i budynków,
 – Wyniki – katalog przeznaczony na zapisywanie plików wytworzonych w ra-

mach ćwiczenia.

Instrukcje:
1) Otwórz aplikację ArcMap i utwórz nowy projekt . 
2) Dodaj do okna mapy dane z katalogu PRG, klasę OT_ADJA_A (jednostki 

podziału administracyjnego) z bazy L6_3_BDOT10k.gdb. Na podstawie 
danych PRG uzupełnij dane w klasie OT_ADJA_A: 
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a) Przeanalizuj zawartość Tabeli Atrybutów dla warstwy PRG. Znajdź 
dane dla obszaru miasta Rzeszowa lokalizując rekord, dla którego 
wartośc pola jpt_nazwa_ jest równa powiat Rzeszów (ryc. 5.1).

 Ryc. 5.1

b) Rozpocznij edycję warstwy OT_ADJA_A (pasek Edytor >> Edytor >> 
Zacznij Edycję) .

c) Skopiuj właściwe dane geometryczne z warstwy powiaty oraz uzu-
pełnij atrybuty w obrębie zakresu opracowania na podstawie po-
niższych zapisów w tabelach 5.1 i 5.2 (ryc. 5.2).

Tabela 5.1

Warunek Atrybut Wartość 

rodzaj=’Woj’ or rodzaj 
=’Pns’ 

idTerytJednostki-
Nadrzednej 

Nie pozyskuje się

wszystkie obiekty x_katDoklGeom „Dok” (dokładny)

wszystkie obiekty x_katIstnienia „inapplicable” (nie sto-
suje się)

wszystkie obiekty x_rodzajReprGeom „ZP” (zarys podstawy)
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Tabela 5.2

rodzaj x_kod

państwo ADJA01

województwo ADJA02

powiat ADJA03

gmina miejska ADJA04

gmina wiejska ADJA05

gmina miejsko-wiejska ADJA06

miasto w gminie miejsko-wiejskiej ADJA07

obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej ADJA08

dzielnica ADJA09

delegatura ADJA10

Ryc. 5.2
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3) Sprawdź poprawność uzupełnienia atrybutu nazwa w klasie obiektów 
OT_ADMS_A (miejscowości) na podstawie danych PRNG.
a) Dodaj do okna mapy dane z klasy OT_ADMS_A z geobazy L6_2_

BDOT10k.gdb oraz plik miejscowosci.shp z katalogu D:\Szkolenie_
BDOT10k\Cwiczenia\Cwiczenie_5.1\PRNG\M.RZESZOW\ .

b) Złącz dane klasy OT_ADMS_A z danymi PRNG na podstawie zgod-
ności atrybutów w polach idPRNG (OT_ADMS_A) i ID_PRNG (miej-
scowosci.shp) używając funkcji Złączenia i Relacje >> Złącz, dostęp-
nej po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w Tabeli Zawartości 
na wybraną warstwę. Parametry złączenia ustaw tak jak na ryc. 5.3.

c) Sprawdź czy dla wszystkich rekordów tabeli OT_ADMS_A znalezio-
ny został odpowiednik w tabeli miejscowosci i czy dla dopasowa-
nych rekordów atrybut nazwa został uzupełniony poprawnie. Wy-
korzystaj narzędzie Wybierz Według Atrybutów (ryc. 5.4).

Ryc. 5.3
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Ryc. 5.4

4) Dodaj pliki z rozszerzeniem *.lyr z katalogu EGiB oraz ortofotomapę 
M-34-69-C-c-1.tif z katalogu Ortofotomapa. Zweryfikuj poprawność bu-
dynków w bazie L6_2_BDOT10k.gdb (warstwa OT_BUBD_A) korzystając 
z ortofotmapy i danych EGiB (ryc. 5.5). Uwzględnij fakt, iż aktualność 
ortofotomapy to czerwiec 2009 r., a aktualizacja bazy BDOT10k była 
wykonywana w 2013 r., więc niektórych budynków nie będzie jeszcze 
na ortofotomapie. W przypadku wątpliwości zwróć uwagę na wartości 
atrybutu x_zrodłoDanychG . 

Ryc. 5.5
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5) Korzystając z funkcji Selekcja >> Wybierz Według Położenia zlokalizuj 
budynki ze źródła EGiB, których nie ma w bazie BDOT10k.

6) Uzupełnij brakujące dane, np. ilość kondygnacji na podstawie opisu 
budynków. Obiekty wymagające weryfikacji w terenie zaznacz na war-
stwie budynki_teren w bazie Weryfikacja (katalog Wyniki), a w polu 
Opis zapisz co należy sprawdzić.

7) Dodaj warstwę OT_SKJZ_L i zweryfikuj położenie odcinków jezdni dróg 
na podstawie ortofotomapy.

8) Dodaj warstwę OT_ADMS_P zawierającą centroidy wygenerowane dla 
obszarów miejscowości. Korzystając z ortofotomapy oraz sieci jezdni 
(klasa OT_SKJZ_L) popraw lokalizację tych obiektów tak, aby była zgod-
na z zapisem Załącznika nr 4 do Rozporządzenia MSWiA z dnia 17 li-
stopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz 
bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych 
opracowań kartograficznych (Dz. U. 2011 nr 279 poz. 1642): „Punkt 
główny miejscowości umieszcza się w miejscu głównego skrzyżowania 
dróg w miejscowości. W przypadku, gdy nie ma skrzyżowania to punkt 
główny miejscowości należy zlokalizować w miejscu największego za-
gęszczenia zabudowy.” (Rozdział nr 8 Załącznika nr 4 – Jednostki podzia-
łu terytorialnego) (ryc. 5.6). Podczas weryfikacji weź pod uwagę atrybu-
ty odcinków jezdni (katZarzadzania, klasaDrogi) .

Ryc. 5.6
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Ćwiczenie 5.2. Publiczne rejestry resortowe

Ćwiczenie ma na celu zaprezentowanie w jakim zakresie w bazie danych 
obiektów topograficznych wykorzystywane są publiczne rejestry resortowe. Spo-
sób pozyskania danych z rejestrów publicznych i zastosowania ich do zasilenia 
BDOT10k zaprezentowany zostanie na przykładzie danych Głównego Urzędu Sta-
tystycznego, centralnego rejestru form ochrony przyrody oraz danych dotyczących 
obszarów Natura 2000, a także rejestru aptek Głównego Inspektoratu Farmaceu-
tycznego .
Realizowane zadania:

 – Aktualizacja BDOT10k danymi z rejestru TERYT;
 – Zasilenie BDOT10k informacjami zawartymi w rejestrze aptek Głównego 

Inspektoratu Farmaceutycznego;
 – Wykorzystanie do weryfikacji i aktualizacji BDOT10k danych 

z centralnego rejestru form ochrony przyrody oraz danych dotyczących 
obszarów Natura 2000.

Dane:
Strony Internetowe:

 – http://crfop.gdos.gov.pl/ – centralny rejestr form ochrony przyrody.
D:\Szkolenie_BDOT10k\Cwiczenia\Cwiczenie_5.2\:

 – L6_2_BDOT10k.gdb, L6_3_BDOT10k.gdb – geobazy zawierające przykła-
dowe dane BDOT10k,

 – GUS.gdb - geobaza z zaimportowanymi danymi rejestru TERYT Głównego 
Urzędu Statystycznego,

 – NATURA_2000 – katalog zawierający dane wektorowe dotyczące 
obszarów Natura 2000 w formacie shapefile,

 – ORTO – katalog zawierający ortofotomapy,
 – Rejestr_aptek.xls – dane z rejestru aptek Głównego Inspektoratu Far-

maceutycznego,
 – K3_1_Rzeszow.gdb – archiwalne dane BDOT, w nieobowiązującej już 

strukturze,
 – Wyniki – katalog przeznaczony na zapisywanie plików wytworzonych 

w ramach ćwiczenia.

http://crfop.gdos.gov.pl/
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Instrukcje: 

Weryfikacja BDOT10k na podstawie danych rejestru TERYT
1) Utwórz nowy projekt w aplikacji ArcMap. Dodaj klasy obiektów  

OT_ADJA_A (jednostki podziału administracyjnego), OT_ADMS_A (miej-
scowości) z bazy L6_2_BDOT10k.gdb oraz tabele GUS_TERC i GUS_SIMC 
z bazy GUS.gdb.

2) Złącz tabele OT_ADMS_A i GUS_SIMC na podstawie atrybutów 
idTerytMiejsc (OT_ADMS_A) i SYM (GUS_SIMC) (ryc. 5.7).

3) Otwórz tabelę GUS_TERC i dodaj do niej nowe pole tekstowe (Opcje 
Tabeli >> Dodaj Pole) z parametrami takimi jak na ryc 5.8.

Ryc. 5.7
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Ryc. 5.8
4) Uzupełnij puste pole ID_TERC wykorzystując Kalkulator Pól (dostępny  

po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w Tabeli Atrybutów, na 
nagłówku kolumny, którą chcemy zaktualizować), połączeniem kolumn 
WOJ, POW, GMI, RODZ (ryc. 5.9).

Ryc. 5.9
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5) Złącz tabele OT_ADJA_A i GUS_TERC na podstawie pól idTerytTerc  
(OT_ADJA_A) i ID_TERC (GUS_TERC) .

6) Wykorzystując zapytania atrybutowe na złączonych tabelach sprawdź 
różnice w wypełnieniu pól zawierających nazwy i rodzaje miejsco-
wości (OT_ADMS_A) oraz jednostek podziału administracyjnego  
(OT_ADJA_A) .

Zasilenie opracowania BDOT10k danymi z rejestru aptek Państwowego 
Inspektoratu Farmaceutycznego

7) Zgodnie z Rozporządzeniem (MSWiA, 2011) w BDOT10k przechowy-
wane są informacje o funkcji szczegółowej poszczególnych budynków, 
z uwzględnieniem faktu, że do budynku przyporządkowana może być 
więcej niż jedna funkcja szczegółowa. W ćwiczeniu zlokalizowane zosta-
ną budynki, którym powinna być nadana funkcja szczegółowa „apteka”. 
Dodaj do projektu następujące dane:

 – zestawienie adresów aptek w mieście Rzeszów -Rejestr_aptek.xls,
 – klasę ARAD_P z bazy K3_1_rzeszow.gdb zawierającą punkty adresowe, 

które nie są przechowywane już w nowej strukturze BDOT10k (stano-
wić będą zawartość bazy EMUiA) oraz tabelę ULICE,

 – klasę OT_BUBD_A z bazy L6_2_BDOT10k.gdb (budynki z opracowania 
BDOT10k).

8) Otwórz Tabelę Atrybutów klasy ARAD_P i dodaj do niej nowe pole  
(Opcje Tabeli >> Dodaj Pole). Parametry dodawanego pola przedstawia 
ryc. 5.10.
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Ryc. 5.10

9) Dokonaj złączenia tabeli punktów adresowych (ARAD_P) z tabelą 
ULICE (opcja Złączenia i Relacje >> Złącz), wykorzystując parametry 
przedstawione na ryc. 5.11.
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Ryc. 5.11

10) Uzupełnij puste pole Adres wykorzystując Kalkulator Pól (ryc. 5.12).
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Ryc. 5.12

11) Wykorzystując utworzone pole Adres, do tabeli punktów adresowych 
dołącz dane z zestawienia aptek (Złącz >> Złączenia i Relacje, ryc. 5.13). 
Jeżeli zaznaczona zostanie opcja Zachowaj tylko odpowiadające 
rekordy, w oknie mapy wyświetlone zostaną tylko te punkty adresowe, 
do których przyporządkowany został adres apteki z zestawienia XLS.
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Ryc. 5.13

12) Wykorzystując narzędzie Selekcja >> Wybierz Według Położenia, 
wyznacz wszystkie budynki, które powinny mieć przyporządkowaną 
funkcję szczegółową „apteka” (ryc. 5.14).
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Ryc. 5.14

Wykorzystanie danych dotyczących obszarów Natura 2000 opracowanych 
przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska

Dodaj dane z katalogu NATURA_2000, warstwy OT_TCON_A (obszary Natura 
2000) i OT_ADJA_A (jednostki podziału administracyjnego) z bazy L6_3_BDOT10k.
gdb oraz ortofotomapy znajdujące się w katalogu ORTO. Na podstawie danych 
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (katalog NATURA_2000) zaktualizuj 
następujące warstwę OT_TCON_A w bazie L6_3_BDOT10k.gdb:

a)  Porównaj granice obszarów Natura 2000 w BDOT10k i w danych 
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Do weryfikacji wykorzy-
staj także ortofotomapę. 

b) Rozpocznij edycję warstwy OT_TCON_A (Edytor >> Zacznij Edy-
cję). Na podstawie przeanalizowanych danych zaktualizuj geome-
trię obiektów klasy OT_TCON_A za pomocą narzędzi edycji ArcGIS 
(ryc. 5.15). 
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Ryc. 5.15

c) Korzystając z informacji zawartych w centralnym rejestrze form 
ochrony przyrody (http://crfop.gdos.gov.pl/) i tabelach atrybutów 
warstw z katalogu NATURA 2000, zweryfikuj także poprawność 
uzupełnienia artybutów obiektów klasy OT_TCON_A .

Ćwiczenie 5.3. Łączenie opracowań w zbiór ciągły

W celu usprawnienia procesu wytwarzania i aktualizacji zbiorów danych 
BDOT10k dla dużych obszarów, zakres opracowania dzielony jest na mniejsze 
jednostki – np. dane opracowywane są najpierw dla poszczególnych powiatów, 
a w późniejszym etapie łączone w opracowanie całego województwa. W celu 
zachowania spójności wytwarzanych danych konieczne jest łączenie opracowań 
mniejszych obszarów w sposób zapewniający jednolitość i ciągłość opracowania 
dla całego kraju. W ćwiczeniu zaprezentowana zostanie idea uzgadniania styków 
na granicy opracowań.

Realizowane zadania:
 – Zapoznanie z zasadami łączenia opracowań i uzgadniania styków na gra-

nicy opracowania .

http://crfop.gdos.gov.pl/
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Dane:
D:\Szkolenie_BDOT10k\Cwiczenia\Cwiczenie_5.3\:

 – L6_2_BDOT10k.gdb – przykład opracowania BDOT10k dla miasta 
Rzeszów,

 – L6_3_BDOT10k.gdb – przykład opracowania BDOT10k dla powiatu 
rzeszowskiego,

 – Zasiegi – katalog zawierający zasięgi łączonych opracowań w formacie 
DXF (L6_2_BDOT10k__zasiegzbioru.dxf, L6_3_BDOT10k__zasiegzbioru.
dxf),

 – Wyniki – katalog przeznaczony na zapisywanie plików wytworzonych 
w ramach ćwiczenia.

Instrukcje:

1) Dodaj do okna mapy zasięgi zbiorów L6_2_BDOT10k.gdb i L6_3_ 
BDOT10k.gdb (L6_2_BDOT10k__zasiegzbioru.dxf, L6_3_BDOT10k_ 
zasiegzbioru.dxf). Korzystając z narzędzia kopiowania geobaz w Sprint-
MAP.BDOT (Migracja danych >> Łączenie geobaz >> Kopiowanie 
geobazy) dodaj dane z geobazy L6_2_BDOT10k.gdb do bazy L6_3_ 
BDOT10k.gdb (ryc. 5.16).

Ryc. 5.16

Po zakończeniu kopiowania wyświetlony zostanie komunikat ze ścieżką do-
stępu do pliku, w którym zapisany został raport z wykonanego procesu (ryc. 5.17).
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Ryc. 5.17

2) Dodaj dane z połączonej bazy, a następnie na granicy opracowania 
połącz elementy o tych samych atrybutach należące do klasy OT_
ADJA_A (np . rodzaj=’Woj’, rodzaj=’Pns’). Wykorzystaj w tym celu 
narzędzie Połącz (Edytor >> Połącz) dostępne po zaznaczeniu obiektów 
przeznaczonych do połączenia (w trybie edycji). Dodaj dane z klasy OT_
PTLZ_A (tereny leśne i zadrzewione) z połączonej bazy danych. Sprawdź 
czy obiekty na granicy opracowań są połączone. Przykład obiektów, 
które powinny być połączone przedstawiono na ryc. 5.20. Sprawdź 
liczbę obiektów przed połączeniem. 

3) Korzystając z narzędzia selekcji przestrzennej (Selekcja >> Wybierz 
Według Położenia) znajdź obiekty w klasie OT_PTLZ_A, które zostały 
przecięte na granicy miasta i powiatu (ustawienia – ryc. 5.18, wynik za-
pytania – ryc. 5.19).
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Ryc. 5.18

Ryc. 5.19

4) Utwórz nową klasę z wybranych obiektów (Selekcja >> Utwórz War-
stwę z Wybranych Obiektów), a następnie analizując kolejne przypadki 
połącz obiekty, które mają takie same atrybuty. Możesz przyjąć założe-
nie, że mogą się one różnić wartościami identyfikatorów lokalnyId oraz 
wartościami metadanych (pola zaczynające się od x_, np. x_uzytkownik, 
x_dataUtworzenia, x_aktualnoscG, x_aktualnoscA) (ryc. 5.20).
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Ryc. 5.20

Powtórnie dokonaj selekcji przestrzennej i sprawdź czy wszystkie obiekty zo-
stały połączone. Sprawdź ilość obiektów w klasie OT_PTLZ_A .
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6 . Wykorzystanie BDOT10k w Systemach 
Informacji Przestrzennej (część 2)

Ćwiczenie 6.1. Analiza rozmieszczenia przystanków  
komunikacji miejskiej

W ćwiczeniu zaprezentowane zostanie zastosowanie analiz przestrzennych 
GIS w poszukiwaniu rozwiązań problemów dotyczących przestrzeni miejskiej. 
Dane BDOT10k zostaną wykorzystane do zbadania rozmieszczenia przystanków 
komunikacji miejskiej oraz do wygenerowania mapy dostępności komunikacyjnej 
miasta Rzeszowa.

Realizowane zadania:
 – Wyznaczenie obszarów, które nie spełniają kryterium minimalnej odle-

głości od najbliższego przystanku komunikacji miejskiej;
 – Lokalizacja obszarów zabudowanych w rejonach o utrudnionym dostę-

pie do przystanków komunikacji miejskiej;
 – Wyznaczenie optymalnej lokalizacji potencjalnych przystanków;
 – Stworzenie mapy dostępności komunikacyjnej miasta Rzeszowa.

Dane:
D:\Szkolenie_BDOT10k\Cwiczenia\Cwiczenie_6.1\:

 – L6_2_BDOT10k.gdb – przykład opracowania BDOT10k dla miasta 
Rzeszów,

D:\Szkolenie_BDOT10k\Cwiczenia\Cwiczenie_6.1\Wyniki:
 – Analizy.gdb – geobaza przeznaczona do zapisywania analiz wykonywa-

nych w trakcie ćwiczenia.

Instrukcje:
1) Otwórz nowy projekt ArcMap. Dodaj do okna mapy klasy obiektów:

 – OT_OIKM_P (obiekty związane z komunikacją),
 – OT_BUBD_A (budynki),
 – OT_SKJZ_L (odcinki jezdni dróg),
 – OT_ADJA_A (jednostki podziału administracyjnego) .

2) Ogranicz warstwę obiektów związanych z komunikacją (OT_OIKM_P), 
tak by wyświetlane były tylko przystanki autobusowe lub kolejowe. Wy-
korzystaj w tym celu opcję dostępną po kliknięciu prawym przyciskiem 
myszy na wybraną warstwę -  Własności >> zakładka Zapytanie Definiu-
jące (ryc. 6.1). Za pomocą Kreatora Zapytań (ryc. 6.1 [1]) wprowadź za-



104 

pytanie (ryc. 6.1 [2]) i zatwierdź wybierając OK (ryc. 6.1 [3–4] ) Zgodnie 
z Rozporządzeniem (MSWiA, 2011), obiekt przystanek autobusowy lub 
tramwajowy przyjmuje atrybut x_kod=OIKM04 .

Ryc. 6.1

3) Zakładając maksymalną odległość jaką można pokonać pieszo docho-
dząc na przystanek (np. 700 m) wygeneruj odpowiednie strefy bufo-
rowe wokół przystanków (ryc. 6.2, ryc. 6.3). Skorzystaj z narzędzia Arc-
Toolbox >> Analizy >> Bliskość >> Bufor lub menu Geoprzetwarzanie 
>> Bufor. Wyniki wszystkich analiz wykonywanych w trakcie ćwiczenia 
zapisz w katalogu Wyniki, w geobazie Analizy.gdb .
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Ryc. 6.2

Ryc. 6.3
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4) Wyznacz obszary, dla których odległość do najbliższego przystanku jest 
większa od założonej. 
a) Dowolną metodą wybierz z warstwy OT_ADJA_A jeden obiekt po-

ligonowy reprezentujący granice miasta Rzeszów. Zapisz wynik se-
lekcji do oddzielnej warstwy klikając prawym przyciskiem myszy na 
OT_ADJA_A i wybierając Selekcja >> Utwórz warstwę z wybranych 
obiektów .

b) Od warstwy z wybranym obiektem (OT_ADJA_A selekcja) odejmij 
warstwę stref buforowych wokół przystanków (przystanki_bufor) . 
Wykorzystaj narzędzie ArcToolbox >> Analizy >> Nakładanie >> 
Sumuj (Union) (ryc. 6.4, ryc. 6.5) lub menu Geoprzetwarzanie >> 
Sumuj (Union) .

Ryc. 6.4
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Ryc. 6.5

5) Otwórz tabelę atrybutów warstwy wynikowej. Zauważ, że w rezultacie 
operacji otrzymaliśmy trzy obiekty powierzchniowe (ryc. 6.6):

 – obszar Rzeszowa niepokrywający się z obszarem bufora wokół przy-
stanków,

 – obszar Rzeszowa pokrywający się z obszarem bufora wokół przy-
stanków,

 – obszar bufora wokół przystanków leżący poza granicami Rzeszowa.



108 

Ryc. 6.6

6) Przejdź do trybu edycji warstwy (pasek Edytor >> Edytor >> Zacznij Edy-
cję). Zaznaczając odpowiednie rekordy w tabeli atrybutów usuń wszyst-
kie obieky oprócz obiektu, który odpowiada obszarom Rzeszowa, które 
nie pokryły się z buforem wygenerowanym wokół przystanków. Zapisz 
zmiany (pasek Edytor >> Edytor >> Zapisz Zmiany). Zmień nazwę war-
stwy na brak_przystankow.

7) Aktywuj pasek narzędzi Zaawansowana Edycja (menu Dostosuj >> 
Paski Narzędziowe >> Zaawansowana Edycja) . Z wygenerowanej war-
stwy obszarów bez przystanków wyeliminuj multigeometrie wykorzy-
stując narzędzie Rozbij Obiekt Wieloczęściowy (ryc. 6.7). Zapisz zmiany 
i zakończ edycję (pasek Edytor >> Edytor >> Zakończ Edycję) .
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Ryc. 6.7

8) Z klasy OT_BUBD_A wybierz budynki, znajdujące na wyznaczonych ob-
szarach z utrudnionym dostępem do przystanków. Wykorzystaj narzę-
dzie Selekcja >> Wybierz Według Położenia (ryc. 6.8). Zapisz wybrane 
obiekty jako oddzielną warstwę (po kliknięciu prawym przyciskiem my-
szy na wybraną klasę opcja Selekcja >> Utwórz Warstwę z Wybranych 
Obiektów) .
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Ryc. 6.8

9) Wygeneruj strefy buforowe o szerokości 50 m, wokół wybranych bu-
dynków, aby wyznaczyć strefy zabudowy (ryc. 6.9). Przejdź do edycji 
warstwy i w taki sam sposób jak w punkcie 7, wyeliminuj multigeome-
trie. Zapisz zmiany i zakończ edycję.
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Ryc. 6.9

10) Wyznacz liczbę budynków wchodzących w skład każdego wygenero-
wanego obszaru zabudowy. W tym celu złącz przestrzennie wygene-
rowaną warstwę budynki_bufor_50 z wyselekcjonowanymi wcześniej 
budynkami znajdującymi się na terenie o trudnym dostępie do przy-
stanków (OT_BUBD_A_selekcja), wykorzystując możliwość generowa-
nia podsumowań (w tym przypadku Suma) - Złączenia i Relacje >> Złącz 
- ryc. 6.10.
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Ryc. 6.10

11) Z wygenerowanej warstwy, za pomocą Selekcji Według Atrybutów, wy-
bierz obszary, zawierające co najmniej 10 budynków (ryc. 6.11). Stwórz 
nową warstwę z wybranych obiektów (potencjalne_lokalizacje_przy-
stankow) .
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Ryc. 6.11

12) Ustaw symbolizację warstwy potencjalnych obszarów lokalizacji no-
wych przystanków, tak by uwzględniona była liczba budynków w ob-
rębie danego obszaru - Własności Warstwy Tematycznej >> zakładka 
Symbolizacja >> Wielkości >> Sygnatury stopniowane. Wielkość sygna-
tury uzależnij od pola Count_ zawierającego informację o liczbie budyn-
ków w obrębie danego obszaru (ryc. 6.12, ryc. 6.13).
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Ryc. 6.12

Ryc. 6.13
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13) Wygenerowane potencjalne lokalizacje wymagają weryfikacji z siecią 
dróg (ryc. 6.14).

Ryc. 6.14

Kolejnym zadaniem wykonywanym w ramach ćwiczenia będzie stworzenie 
przybliżonej mapy dostępności komunikacyjnej.

14) Wykorzystując narzędzie ArcToolbox >> Zarządzanie Danymi >> Klasa 
Obiektów >> Utwórz Siatkę (ryc. 6.15) wygeneruj siatkę kwadratów 
o boku 100 m - ryc. 6.16.

Ryc. 6.15

Jako Szablon Zasięgu podaj warstwę granic administracyjnych (OT_ADJA_A) .  
Ten i pozostałe parametry okna Utwórz Siatkę przedstawia ryc. 6.16.
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Ryc. 6.16

15) Dotnij wygenerowaną siatkę do granic Rzeszowa. Wykorzystaj narzę-
dzie ArcToolbox >> Analizy >> Ekstrakcja >> Wytnij (ryc. 6.17).

Ryc. 6.17
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16) Złącz przestrzennie (Złączenia i Relacje >> Złącz) dociętą siatkę z war-
stwą OT_OIKM_P (przystanki tramwajowe lub autobusowe) aby otrzy-
mać informację o odległości, każdego pola siatki od najbliższego przy-
stanku (ryc. 6.18).

Ryc. 6.18

17) Ustaw odpowiednią symbolizację wygenerowanej warstwy, tak by bar-
wę  pola siatki uzależnić od odległości od najbliższego przystanku komu-
nikacji miejskiej (Własności Warstwy Tematycznej >> zakładka Symbo-
lizacja >> Wielkości >> Skala barw). Ustawienia okna przedstawiono na 
ryc. 6.19, a wynikową kompozycję na ryc. 6.20.
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Ryc. 6.19

Ryc. 6.20
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7 . Metadane – tworzenie, zarządzanie 
i publikacja

Ćwiczenie 7.1. Funkcjonalność istniejących portali 
metadanych

Funkcjonalność portali metadanych poznamy na przykładzie projektu  
Geoportal 2, portalu internetowego zgodnego z dyrektywą INSPIRE, który udo-
stępnia użytkownikom dane i usługi geoprzestrzenne poprzez wyszukanie żąda-
nych informacji. Należy do Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (KIIP), 
której węzły współpracują ze sobą i świadczą usługi wyszukiwania, udostępniania 
i analizy danych (Geoportal). Zaprezentowany zostanie także europejski Geoportal 
INSPIRE oraz Geoportal Państwowego Instytutu Geologicznego – IKAR.

Realizowane zadania:
 – Wyszukiwanie danych na podstawie metadanych.

Dane:
Strony internetowe:

 – http://www.geoportal.gov.pl/ – Krajowy Geoportal Infrastruktury Infor-
macji Przestrzennej,

 – http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/ – Geoportal INSPIRE,
 – http://ikar2.pgi.gov.pl/ – Geoportal Państwowego Instytutu Geologicz-

nego .

Instrukcje:
Geoportal Infrastruktury Przestrzennej
1) W wyszukiwarce internetowej otwórz stronę http://www.geoportal.

gov.pl/ i przejdź do zakładki Katalog Metadanych (ryc. 7.1).

http://www.geoportal.gov.pl/
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/
http://ikar2.pgi.gov.pl/
http://www.geoportal.gov.pl/
http://www.geoportal.gov.pl/
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Ryc. 7.1

2) W celu uzyskania dostępu do wszystkich funkcji serwisu, po załadowa-
niu mapy przełącz aplikację w tryb zaawansowany przyciskiem   Peł-
ny, w prawym górnym rogu, a w panelu Wyszukiwanie metadanych 
wybierz opcję Zaawansowane (ryc. 7.2).

Ryc. 7.2

3) Rozwijając poszczególne zakładki opcji wyszukiwania zaawansowane-
go, przeanalizuj dostępne kryteria wyszukiwania (ryc. 7.3).
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Ryc. 7.3

4) W oknie mapy przybliż interesujący Cię obszar, np. okolice Warszawy.
5) W panelu wyszukiwania metadanych zdefiniuj następujące kryteria 

(ryc. 7.4): 
a) Szukane słowa: np. BDOT10k,
b) zaznacz opcję są w widocznym obszarze mapy,
c) zatwierdź Wyszukaj .

6) Zapoznaj się z wynikami w oknie Metadane .
7) Wybierz jeden z rekordów i przeanalizuj wyświetlone metadane 

(ryc. 7.4). 
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Ryc. 7.4

Geoportal INSPIRE
1) W wyszukiwarce internetowej otwórz stronę http://inspire-geoportal.

ec.europa.eu/ i wybierz opcję wyszukiwania metadanych Discovery/ 
Viewer (ryc. 7.5).

Ryc. 7.5

Po wybraniu opcji zaawansowanych, przeanalizuj dostępne możliwości wy-
szukiwania (ryc. 7.6). 

http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/
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Ryc. 7.6

2) W polu Search wpisz słowo kluczowe, opisujące dane, które chcesz wy-
szukać (np. BDOT). 

3) Sprawdź rezultaty poniżej. Wybierz jeden z wyników i przeanalizuj wy-
świetlone metadane (ryc. 7.7).

Ryc. 7.7

4) Spróbuj odnaleźć te same dane w obu portalach i porównaj sposób wy-
szukiwania oraz metadane.
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 Geoportal Państwowego Instytutu Geologicznego –  IKAR
1) W wyszukiwarce internetowej otwórz stronę http://ikar2.pgi.gov.pl/ 

i wybierz zakładkę Metadane (ryc. 7.8).

Ryc. 7.8

2) Przeanalizuj dostępne opcje wyszukiwania (ryc. 7.9).

Ryc. 7.9

3) Wyszukaj dostępne dane dla słowa kluczowego „geologia”.
4) Przeanalizuj plik XML z metadanymi dla wybranych danych spełniają-

cych kryteria wyszukiwania. Przeanalizuj jego strukturę (ryc. 7.10).

http://ikar2.pgi.gov.pl/
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Ryc. 7.10

5) Wyszukaj w pliku XML to samo słowo kluczowe, na podstawie którego 
wyselekcjonowany został analizowany zbiór danych. Przeanalizuj jego 
umiejscowienie w pliku (ryc. 7.11). 

Ryc. 7.11
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Ćwiczenie 7.2. Tworzenie i walidacja metadanych

Do utworzenia metadanych wykorzystamy Geoportal INSPIRE, dostępny 
pod adresem http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/. Pozwala on na wyszukiwanie 
danych przestrzennych i serwisów danych przestrzennych, a także na przeglądanie 
zbiorów danych członków Unii Europejskiej w ramach Dyrektywy INSPIRE.

Realizowane zadania:
 – Utworzenie metadanych przy wykorzystaniu Geoportalu INSPIRE;
 – Walidacja metadanych za pomocą Walidatora metadanych Geoportal 2.

Dane:
Strony internetowe:

 – http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/ – Geoportal INSPIRE,
 – http://walidator.geoportal.gov.pl/walidatormetadanych/ - Walidator 

metadanych Geoportal 2.
D:\Szkolenie_BDOT10k\Cwiczenia\Cwiczenie_7.2\:

 – Wyniki – katalog przeznaczony na zapisywanie plików wytworzonych 
w ramach ćwiczenia.

Instrukcje:
1) W wyszukiwarce internetowej otwórz stronę http://inspire-geoportal.

ec.europa.eu/ .
2) Wybierz Metadata Editor (ryc. 7.12) i zaznacz język polski (pl w prawym 

górnym rogu okna) (ryc. 7.13).

http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/
http://walidator.geoportal.gov.pl/walidatormetadanych/
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/
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Ryc. 7.12

3) Utwórz metadane dla danych, uzupełniając pola na kolejnych zakład-
kach. W przypadku wątpliwości możesz posiłkować się gotowymi meta-
danymi, które zostały wyszukane w ćwiczeniu 7.1.

4) Po uzupełnieniu wymaganych pól wybierz Sprawdź oryginalność. Jeżeli 
nie wszystkie obligatoryjne pola zostały uzupełnione, pojawi się okno 
z komunikatem o brakujących elementach metadanych (ryc. 7.13).

Ryc. 7.13
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5) Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól zapisz metadane w posta-
ci pliku XML w katalogu Wyniki .

6) Jeszcze raz w wyszukiwarce internetowej otwórz stronę http://inspire-
geoportal.ec.europa.eu/ i wybierz zakładkę Validator (ryc. 7.14). 

Ryc. 7.14

7) Dokonaj walidacji pliku stworzonego w punkcie 5. Wczytaj plik zapisany 
w katalogu Wyniki [1] i wybierz opcję Test Resource by sprawdzić jego 
poprawność [2] (ryc. 7.15).

http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/
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Ryc. 7.15

8) Walidacja plików metadanych możliwa jest także za pomocą walidato-
ra metadanych udostępnionego na platformie Geoportal 2. Wejdź na 
stronę internetową Geoportalu (http://geoportal.gov.pl/). W module 
Aplikacje wybierz Walidator (ryc. 7.16).

Ryc. 7.16

9) Wybierz odpowiedni profil metadanych (w tym przypadku INSPIRE) [1], 
wskaż lokalizację pliku metadanych na dysku [2] i sprawdź jego zgod-
ność z wybranym profilem wybierając przycisk Waliduj [3] (ryc. 7.17). 

http://geoportal.gov.pl/
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Ryc. 7.17
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8 . Standardy i formaty wymiany danych 
BDOT10k

Ćwiczenie 8.1. Język GML
 
W ćwiczeniu omówiony zostanie format zapisu danych przestrzennych 

w standardzie kodowania informacji geograficznej opracowany przez Open Geo-
spatial Consortium. Format GML jest formatem, w którym dane BDOT10k są prze-
kazywane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W formacie 
tym dane są także udostępniane, dlatego dokładniejsze poznanie struktury plików 
GML ma bardzo duże znaczenia w przypadku pracy z danymi BDOT10k. Do czasu 
opracowania baz danych BDOT10k funkcjonują także wcześniejsze opracowania 
BDOT. Z tego względu GML jako format zapisu danych BDOT omówiony zostanie na 
przykładach plików w obowiązującym schemacie BDOT10k oraz plików zgodnych 
z wcześniejszymi już nieobowiązującymi schematami. 

Realizowane zadania:
 – Analiza budowy zbiorów GML BDOT;
 – Import danych z pliku GML do geobazy.

Dane:
D:\Szkolenie_BDOT10k\Cwiczenia\Cwiczenie_8.1\:

 – K3_1_TBDTOPO – katalog zawierający przykładowe dane w starej struk-
turze BDOT,

 – K3_1_BDOT10k – katalog zawierający przykładowe dane BDOT10k,
 – Wyniki – katalog przeznaczony na zapisywanie plików wytworzonych 

w ramach ćwiczenia.

Organizacja informacji w plikach GML
Pliki GML stosowane jako podstawowy format wymiany danych BDOT, 

posiadają szczegółowo opisaną strukturę i nazewnictwo.

BDOT, schematy 1.x, 2.x – schematy danych archiwalnych (nieobowiązu-
jące, zastąpione schematem BDOT10k omówionym w dalszej części ćwiczenia)
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Ryc. 8.1

Każdy plik GML posiada usystematyzowaną nazwę. Składa się ona z identy-
fikatora obiektu, którego dotyczy opracowanie np. C1_2 oraz oznaczenia zbioru 
danych TBDTOPO .

Nazwa ta stanowi przedrostek każdego z plików, wchodzących w skład GML.

Treść zbioru GML podzielona jest na dwa katalogi (ryc. 8.1):
 – INF – zawierający definicję schematu aplikacyjnego GML oraz dodat-

kowe pliki wymagane przy włączaniu zbioru do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK),

 – TOPO – zawierający pliki *.xml z danymi BDOT.

Instrukcje:
1) Otwórz katalog D:\Szkolenie_BDOT10k\Cwiczenia\Cwiczenie_8.1 .
2) Otwórz katalog zbioru GML: K3_1_TBDTOPO\INF .
3) Przejrzyj programem Notepad++ lub innym edytorem tekstu plik me-

tadanych K3_1_TBDTOPO.mtd oraz plik wykazu K3_1_TBDTOPO__wy-
kazplikow.txt .
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4) Otwórz katalog zbioru GML: K3_1_TBDTOPO\TOPO .
5) Zapoznaj się ze strukturą GML 2.1.2 na przykładzie pliku K3_1_TBDTO-

PO__BBMO_L.xml .

Każdy plik *.xml z danymi BDOT zawiera:

 – definicje wersji języka XML, przestrzeni nazw oraz zestawu poleceń uży-
wanych w dokumencie (ryc. 8.2),

 – blok danych, na który składają się:
• metadane pojedynczego pliku (ryc. 8.3 [1]), zawierające również 

geometrię obszaru będącego zakresem opracowania (ryc. 8.3 [2]) .

Ryc. 8.3

• dane właściwe, opisujące geometrię i atrybuty każdego z obiektów 
w danej klasie (ryc. 8.4).
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Ryc. 8.4

Ryc. 8.5



135 

Nazwa pliku GML dla schematu BDOT10k składa się podobnie jak w schema-
tach 1.x i 2.x z identyfikatora obiektu, którego dotyczy opracowanie np. C1_2 oraz 
oznaczenia zbioru: tu akurat BDOT10k .

Nazwa ta stanowi przedrostek każdego z plików, wchodzących w skład GML.
Treść zbioru GML podzielona jest na cztery katalogi (ryc. 8.5):

 – BDOT10kGML – zawierający definicję schematu aplikacyjnego w trzech 
plikach *.xsd (aby możliwa była walidacja pliku GML konieczne jest do-
łączenie czwartego pliku: MZ_MapaZasadnicza.xsd),

 – METADANE – zawierający metadane całego zbioru BDOT10k oraz po-
szczególnych kategorii klas obiektów w BDOT10k,

 – INF – zawierający dodatkowe pliki wymagane przy włączaniu zbioru do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK),

 – BDOT10k – zawierający pliki *.xml z danymi BDOT10k.

6) Otwórz katalog D:\Szkolenie_BDOT10k\Cwiczenia\Cwiczenie_8.1 .
7) Otwórz katalog zbioru GML: K3_1_BDOT10k\METADANE .
8) Przejrzyj programem Notepad++ lub innym edytorem tekstu plik me-

tadanych całego zbioru K3_1_BDOT10k.mtd oraz plik metadanych dla 
wybranej kategorii klas obiektów.

9) Otwórz katalog zbioru GML: K3_1_BDOT10k\ BDOT10k .
10) Zapoznaj się ze strukturą GML 3.2.1 na przykładzie pliku K3_1_BDO-

T10k__OT_BUIB_L.xml .

Import danych GML do geobazy
Import danych GML do geobazy zostanie zaprezentowany za pomocą apli-

kacji SprintMAP.BDOT firmy SmallGIS, będącej nakładką oprogramowania ArcGIS 
(ESRI). Dane zostaną zaimportowane do geobazy osobistej *.mdb .

Instrukcje:
11) Uruchom aplikację ArcMap. W pojawiającym się okienku uruchamiania 

aplikacji wybierz Anuluj (ryc. 8.6).
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Ryc. 8.6

12) W aplikacji ArcMap znajdź pasek narzędziowy SprintMAP.BDOT i wy-
bierz narzędzie Import danych >> Import danych GML (ryc. 8.7).

Ryc. 8.7

13) Pojawi się okno startowe Importu danych GML – wybierz Dalej (ryc. 8.8).

Ryc. 8.8

14) W oknie Konfiguracja geobazy zaznacz opcję Geobaza osobista [1], 
naciśnij przycisk lokalizacji geobazy [2], wskaż ścieżkę tworzonej geo-
bazy jako D:\Szkolenie_BDOT10k\Cwiczenia\Cwiczenie_8.1\Wyniki [3], 
wprowadź nazwę tworzonej bazy: K3_1.mdb [4] i naciśnij przycisk Za-
pisz [5] (ryc. 8.9).



137 

  Ryc. 8.9

15) W oknie komunikatu naciśnij OK (ryc. 8.10).

Ryc. 8.10

16) Wybierz Dalej (ryc. 8.11).

 Ryc. 8.11

17) Potwierdź chęć importu danych do geobazy klikając Tak (ryc. 8.12).
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 Ryc. 8.12

18) W oknie Dane do importu wskaż katalog TOPO w zbiorze GML: D:\Szko-
lenie_BDOT10k\Cwiczenia\Cwiczenie_8.1\K3_1_TBDTOPO_m._Rze-
szów\TOPO (ryc. 8.13).

 Ryc. 8.13

19) Po wskazaniu katalogu TOPO z plikami *.xml okno wypełni się odczyta-
nymi klasami obiektów i tabelami (ryc. 8.14).

 Ryc. 8.14
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20) Naciśnij Dalej .
21)  Wybierz Wersję 2.x schematu BDOT [1], wskaż lokalizację katalogu 

INF zbioru GML [2]: D:\Szkolenie_BDOT10k\Cwiczenia\Cwiczenie_8.1\
K3_1_TBDTOPO_m._Rzeszów\INF, a następnie naciśnij Dalej [3] 
(ryc. 8.15).

 Ryc. 8.15

Uwaga! W przypadku schematów 2.x wskazujemy katalog INF schematu 
aplikacyjnego, w przypadku schematów 1.x pojedynczy plik *.xsd w katalogu INF .

22) W oknie Import danych zaznacz opcję Nadaj warstwom aliasy zgodnie 
z bazą konfiguracyjną i naciśnij przycisk Importuj dane (ryc. 8.16).

 Ryc. 8.16

23) Potwierdź chęć importu danych wybierając Tak (ryc. 8.17).
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 Ryc. 8.17

24) Rozpocznie się proces importu danych GML do geobazy (ryc. 8.18).

 Ryc. 8.18

25) Po zakończeniu importu wyskoczy okno komunikatu (ryc. 8.19).

 Ryc. 8.19

26) Ponieważ nie będzie wykonywany kolejny import, wciśnij Nie .
27) W głównym pasku ArcMap wciśnij przycisk Dodaj dane i wczytaj zaim-

portowaną bazę (ryc. 8.20).
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 Ryc. 8.20

28) Dane zostaną wczytane do ArcMap (ryc. 8.21).

 Ryc. 8.21

29) Przeanalizuj wczytane dane.
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Ćwiczenie 8.2. Schematy aplikacyjne BDOT

Przed wejściem w życie Rozporządzenia MSWiA z dnia 17 listopada 2011 r. 
w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów 
ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. 
2011 r. nr 279 poz. 1642), w dziedzinie BDOT obowiązywały dwie linie schema-
tów aplikacyjnych BDOT: 1.x (1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37) oraz 2.x (2.0, 2.0.1, 
2.0.2, 2.0.2.1, 2.0.2.2, 2.0.3, 2.0.4.1, 2.0.4.3, 2.0.4.5, 2.0.4.7). W ramach danej serii 
nie różniły się one wiele, były wprowadzane kolejno na zasadzie rozwoju i poprawy 
schematów poprzednich. Natomiast pomiędzy seriami (1.x i 2.x) różnice są spore, 
zwłaszcza w organizacji logicznej samego schematu.

Z kolei schemat zgodny z powyższym Rozporządzeniem, dążący do harmo-
nizacji zbiorów stanowiących PZGiK i wprowadzający pojęcie BDOT10k, różni się 
od starszych schematów zasadniczo.

Na potrzeby ćwiczeń zostaną wykorzystane ostatnie wersje schematów, 
tj. 1.37, 2.0.4.7 oraz schemat BDOT10k. Omówienie wcześniejszych – już nie obo-
wiązujących – wersji schematów aplikacyjnych, uzasadnione jest wspomnianą 
we wstępie do ćwiczenia nr 8.1 możliwością zetknięcia się z danymi BDOT opra-
cowanymi zgodnie z wcześniejszymi standardami, do czasu opracowania danych 
BDOT10k dla całego kraju (zgodnie z Rozporządzeniem (MSWiA, 2011) do końca 
2013 r.). 

Realizowane zadania:
 – Analiza budowy schematów aplikacyjnych BDOT;
 – Utworzenie pustych struktur bazodanowych zgodnych ze schematami 

aplikacyjnymi: 1.37, 2.0.4.7, BDOT10k.

Dane:
D:\Szkolenie_BDOT10k\Cwiczenia\Cwiczenie_8.2\:

 – SCHEMATAPLIKACYJNY_BDOT10k – katalog zawierający pliki obowiązu-
jącego schematu BDOT10k ,

 – SCHEMATAPLIKACYJNY_TBD_1.37 – katalog zawierający pliki nieobo-
wiązującego już schematu danych BDOT, w wersji 1.37,

 – SCHEMATAPLIKACYJNY_TBD_2.0.4.7 – katalog zawierający pliki nieobo-
wiązującego już schematu danych BDOT, w wersji 2.0.4.7,

 – Wyniki – katalog przeznaczony na zapisywanie plików wytworzonych 
w ramach ćwiczenia.
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Przeglądanie zawartości schematów

Instrukcje:
Schemat 1.37

1) W katalogu D:\Szkolenie_BDOT10k\Cwiczenia\Cwiczenie_8.2\SCHEMA-
TAPLIKACYJNY_TBD_1.37 kliknij prawym klawiszem myszy na plik TBD-
GML_ver1_37.xsd i wybierz opcję Edit with Notepad++ (można użyć do 
tego celu zwykłego notatnika) (ryc. 8.22).

2) Zapoznaj się ze strukturą pliku TBDGML_ver1_37.xsd .

Ryc. 8.22

W schemacie 1.37 cała struktura BDOT zdefiniowana jest w jednym pliku 
*.xsd .

W pierwszej linii pliku znajduje się informacja o wersji języka XML – BDOT 
oraz BDOT10k bazują na wersji 1.0. (ryc. 8.23 [1]). W drugiej linii zdefiniowana jest 
przestrzeń nazw dla języka XML, czyli zestaw poleceń używanych w dokumencie. 
Na końcu tej linii znajduje się opis wersji schematu aplikacyjnego (ryc. 8.23 [2]) .
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Ryc. 8.23

W dalszej części pliku znajduje się już definicja struktury bazy BDOT:
 – słowniki, czyli zestawy dopuszczalnych wartości wybranych atrybutów 

(ryc. 8.23 [3]), przykład zawiera ryc. 8.24.

Ryc. 8.24
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 – wykaz klas, tabel i ich atrybutów, przykład zawiera ryc. 8.25.

Ryc. 8.25

Każda klasa obiektów posiada niezmienny zestaw bazowych atrybutów 
(ryc. 8.25 [1], ryc. 8.26) oraz własne atrybuty opisujące specyfikę danej klasy. Atry-
buty mają zdefiniowaną nazwę, typ pola, wymagalność, słownik dopuszczalnych 
wartości itp.
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Ryc. 8.26
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Schemat 2.0.4.7
3) Otwórz katalog D:\Szkolenie_BDOT10k\Cwiczenia\Cwiczenie_8.2\

SCHEMATAPLIKACYJNY_TBD 2.0.4.7\INF\TBDGML .
4) Zapoznaj się ze strukturą katalogów i plikami *.xsd (korzystając z pro-

gramu Notepad++ lub notatnika).

W odróżnieniu od schematu 1.37, schemat 2.0.4.7 nie jest pojedynczym pli-
kiem *.xsd, ale zestawem plików *.xsd pogrupowanych w strukturze katalogów.

W katalogu gml znajdują się podstawowe definicje języka GML. W przypad-
ku schematów 2.x jest to wersja 2.1.2 języka GML. W trzech plikach *.xsd określo-
ne zostały rodzaje elementów podstawowych GML, typy geometrii oraz łączniki 
wewnętrzne zbioru GML.

W katalogu tbd znajdują się natomiast definicje obiektów tworzących struk-
turę BDOT, słowników oraz metadanych, przy czym dane te umieszczone są w pod-
katalogu, którego nazwa koresponduje do wersji schematu aplikacyjnego BDOT 
(w tym przypadku jest to schemat 2.0.4.7).

Katalog 2.0.4.7 zawiera 3 podkatalogi:
 – base – definiujący elementy bazowe zbioru BDOT, takie jak: struktura 

identyfikatora obiektów, rodzaje wykorzystywanych typów geometrii 
oraz struktura metadanych,

 – karto – zawierający opis struktur KARTO BDOT,
 – topo – definiujący struktury TOPO BDOT i słowniki dopuszczalnych war-

tości.

W schematach 2.x każda klasa obiektów i tabela opisane są przez oddzielny 
plik *.xsd. Przykład przedstawia ryc. 8.27.
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Ryc. 8.27

Natomiast słowniki pogrupowane są w czterech plikach. Poniżej fragment 
pliku tbd_base_slx.xsd (ryc. 8.28).

Ryc. 8.28

Na poniższym diagramie (ryc. 8.29) przedstawiono wykaz wszystkich plików 
*.xsd definiujących schemat 2.0.4.7:
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Ryc. 8.29

Schemat BDOT10k
Otwórz katalog D:\Szkolenie_BDOT10k\Cwiczenia\Cwiczenie_8.2\SCHEMA-

TAPLIKACYJNY BDOT10k.
5) Przyjrzyj się organizacji i zawartości plików schematu *.xsd (za pomocą 

programu Notepad++ lub notatnika).

W przypadku schematu BDOT10k zgodnego z Rozporządzeniem MSWiA 
z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz 
bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań 
kartograficznych (Dz. U. 2011 r. nr 279 poz. 1642), struktura bazy danych opisana 
jest w czterech plikach *.xsd:
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 – BT_ModelPodstawowy.xsd:
Opisuje wspólne dla wszystkich rejestrów państwowych podstawowe 
elementy świata rzeczywistego. Na pliku tym bazują schematy pozo-
stałych nowo utworzonych lub czekających na harmonizację rejestrów 
wchodzących w skład PZGiK (ryc. 8.30).

Ryc. 8.30

 – MZ_MapaZasadnicza.xsd:
Plik ten nie dotyczy zbioru BDOT10k, ale jest niezbędny do walidacji 
schematu (jest powiązany z plikiem BT_ModelPodstawowy.xsd .

 – OT_BDOT10k_BDOO.xsd:
Jest to główny plik schematu, definiujący strukturę bazy danych obiek-
tów topograficznych BDOT10k i ogólnogeograficznych BDOO. 

Fragment pliku dla klasy OT_SWRS_L przedstawia ryc. 8.31.

 Ryc. 8.31
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 – OT_BDOT10k_Slowniki.xsd:
Definiuje wszystkie słowniki BDOT10k i BDOO.

Fragment pliku dla słownika OT_KatDokladnosciType przedstawia 
ryc. 8.32.

 Ryc. 8.32

Tworzenie geobazy ze schematów aplikacyjnych
Tworzenie bazy danych ze schematów aplikacyjnych 1.37, 2.0.4.7 oraz 

BDOT10k zostanie zaprezentowane za pomocą aplikacji SprintMAP.BDOT firmy 
SmallGIS, będącej nakładką oprogramowania ArcGIS (ESRI).

Instrukcje:
1) Uruchom aplikację ArcMap poprzez wejście w Menu Start >> Wszyst-

kie programy >> ArcGIS >> ArcMap 10.1 .
2) W pojawiającym się okienku uruchamiania aplikacji wybierz Anuluj 

(ryc. 8.33).
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Ryc. 8.33

3) W aplikacji ArcMap znajdź pasek narzędziowy SprintMAP.BDOT i wybierz 
narzędzie Migracja danych >> Tworzenie geobazy >> TBD (ryc. 8.34).

Ryc. 8.34

4) Pojawi się okno startowe Tworzenie geobazy – wybierz Dalej (ryc. 8.35).

Ryc. 8.35

5) W oknie konfiguracji geobazy zaznacz opcję Geobaza plikowa 
(ryc. 8.36 [1]) (domyślnie ta opcja jest zaznaczona), naciśnij przycisk loka-
lizacji geobazy (ryc. 8.36 [2]), wskaż ścieżkę tworzonej geobazy jako D:\
Szkolenie_BDOT10k\Cwiczenia\Cwiczenie_8.2\Wyniki (ryc. 8.36 [3]), 
wprowadź nazwę tworzonej bazy: BDOT_1.37.gdb (ryc. 8.36 [4]) i na-
ciśnij przycisk Zapisz (ryc. 8.36 [5]) .
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Ryc. 8.36

6) W oknie komunikatu naciśnij OK (ryc. 8.37).

 Ryc. 8.37

7) Wybierz Dalej (ryc. 8.38).

Ryc. 8.38
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8) Wybierz wersję 1.x schematu TBD (ryc. 8.39 [1]), wskaż lokalizację pli-
ku ze schematem: D:\Szkolenie_BDOT10k\Cwiczenia\Cwiczenie_8.2\
SCHEMATAPLIKACYJNY_TBD 1.37\TBDGML_ver1_37.xsd (ryc. 8.39 [2]) 
i naciśnij Dalej (ryc. 8.39 [3]) .

Ryc. 8.39

Uwaga! W przypadku schematów 1.x wskazujemy zawsze pojedynczy plik 
*.xsd schematu .

9) W oknie wyboru klas obiektów odznacz Klasy KARTO (ryc. 8.40 [1]) 
i naciśnij przycisk Twórz struktury w geobazie (ryc. 8.40 [2]) .

Ryc. 8.40

10) Rozpocznie się tworzenie struktur BDOT w geobazie plikowej, o czym 
świadczy okno postępu (ryc. 8.41).

Ryc. 8.41
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11) W komunikacie o zakończeniu procesu naciśnij Tak (będzie wykonywa-
na kolejna operacja) (ryc. 8.42).

Ryc. 8.42

12) W oknie wyboru klas obiektów wybierz Wstecz (ryc. 8.43).

Ryc. 8.43

13) W oknie wyboru schematu również wciśnij Wstecz (ryc. 8.44).

Ryc. 8.44

14) W oknie konfiguracji geobazy utwórz nową geobazę o nazwie 
BDOT_2.0.4.7.gdb (ryc. 8.45).
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Ryc. 8.45

15) Wciśnij OK (ryc. 8.46).

Ryc. 8.46

16) Przejdź do kolejnego kroku wciskając Dalej (ryc. 8.47).

Ryc. 8.47

17)  Wybierz wersję 2.x TBD (ryc. 8.48 [1]) i wskaż katalog INF ze schematu 
aplikacyjnego 2.0.4.7 (ryc. 8.48 [2]) .
D:\Szkolenie_BDOT10k\Cwiczenia\Cwiczenie_8.2\SCHEMATAPLIKACYJ-
NY TBD 2.0.4.7\INF .
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Ryc. 8.48

Naciśnij Dalej (ryc. 8.48 [3]) .

Uwaga! W przypadku schematów 2.x wskazujemy katalog INF schematu 
aplikacyjnego.

18) Podobnie jak poprzednio odznacz Klasy KARTO i wciśnij przycisk Twórz 
struktury w geobazie (ryc. 8.49).

Ryc. 8.49

19) Po zakończeniu tworzenia geobazy naciśnij Nie (ryc. 8.50).

Ryc. 8.50

20) Z paska narzędziowego SprintMAP.BDOT wybierz narzędzie Migracja 
danych >> Tworzenie geobazy >> BDOT (ryc. 8.51).
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Ryc. 8.51

21) W oknie tworzenia geobazy BDOT10k wskaż ścieżkę schematu 
(plik OT_BDOT10k_BDOO.xsd): D:\Szkolenie_BDOT10k\Cwiczenia\
Cwiczenie_8.2\SCHEMATAPLIKACYJNY_BDOT10k\OT_BDOT10k_
BDOO.xsd (ryc. 8.52) oraz nazwę i lokalizację tworzonej geobazy:  
D:\Szkolenie_BDOT10k\Cwiczenia\Cwiczenie_8.2\Wyniki\BDOT10k.
gdb (ryc. 8.52).

Ryc. 8.52

Naciśnij Generuj geobazę według schematu XSD (ryc. 8.52 [3]).

22) Po wygenerowaniu geobazy wybierz Zakończ (ryc. 8.53).

Ryc. 8.53

Przeglądanie struktury baz BDOT w schemacie 1.37, 2.0.4.7 
i BDOT10k

23) Uruchom aplikację ArcCatalog poprzez wejście w Menu Start >> 
Wszystkie programy >> ArcGIS >> ArcCatalog 10.1.

24) W Drzewie Katalogu znajdź i rozwiń katalog Wyniki (ryc. 8.54).
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Ryc. 8.54

Znajdują się tam trzy utworzone ze schematów bazy GDB.

25) Zaznacz geobazę BDOT_1.37.gdb (ryc. 8.55).
26) W zakładce Zawartość wyświetli się struktura bazy BDOT w schemacie 

1.37.

Ryc. 8.55

27) Zapoznaj się z klasami i tabelami BDOT.
28) Zwróć uwagę na obecność tabel:

 – POWIATY,
 – WOJEWODZTWA.

29) Odszukaj klasę obiektów SWRK_L (odcinki rzek i kanałów) i klikając na 
nią prawym klawiszem myszy wybierz opcję Własności (ryc. 8.56).

Ryc. 8.56



160 

30) Z okna Własności Klasy Obiektów wybierz zakładkę Pola (ryc. 8.57).

Ryc. 8.57

31) Zapoznaj się ze strukturą atrybutów klasy SWRK_L. Porównaj ją z frag-
mentem schematu aplikacyjnego 1.37 dotyczącym tej klasy. Odszukaj 
pasujące atrybuty i porównaj typy pól (ryc. 8.58).

Ryc. 8.58

32) W Drzewie Katalogu zaznacz geobazę BDOT_2.0.4.7.gdb (ryc. 8.59).

Ryc. 8.59
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33) Zwróć uwagę na tabele:
 – JEDNOSTKI_ADM,
 – MIEJSCOWOSCI.

34) Porównaj strukturę bazy w schemacie 1.37 i 2.0.4.7.
35)  Zapoznaj się ze strukturą atrybutów klasy SWRK_L. Porównaj ją z pli-

kiem schematu swrk_l.xsd (D:\Szkolenie_BDOT10k\Cwiczenia\Cwicze-
nie_8.2\SCHEMATAPLIKACYJNYTBD2.0.4.7\INF\TBDGML\tbd\2.0.4.7\ 
topo\features\swrk_l.xsd). Odszukaj pasujące atrybuty i porównaj typy 
pól (ryc. 8.60).

Ryc. 8.60

36) W Drzewie Katalogu zaznacz geobazę BDOT10k.gdb (ryc. 8.61).

Ryc. 8.61

37) Zapoznaj się ze strukturą bazy BDOT10k i porównaj ją z wcześniejszymi 
schematami .



162 

38) Zapoznaj się z atrybutami klasy OT_SWRS_L i porównaj je z odpowied-
nim fragmentem pliku schematu OT_BDOT10k_BDOO.xsd (ryc. 8.62).

Ryc. 8.62

Wskazówki do rozpoznawania schematu aplikacyjnego BDOT

Schematy 1.x i 2.x .
1) Rozpoznawanie schematu na podstawie kompletnego zbioru GML. Aby 

odczytać schemat, w jakim utrzymane są dane GML, należy otworzyć 
katalog INF zbioru GML.
a) Obecność pojedynczego pliku *.xsd oznacza schemat z serii 1.x. 

Należy odczytać plik *.xsd za pomocą notatnika lub innego edytora 
tekstu. Na końcu drugiej linii pliku znajduje się oznaczenie sche-
matu:

 
  <schema targetNamespace (…)qualified” version=”1.33”>

b)  Obecność katalogu TBDGML oznacza schemat z serii 2.x. Należy ot-
worzyć kolejno katalog TBDGML oraz podkatalog tbd. Nazwa kolej-
nego podkatalogu oznacza wersję schematu aplikacyjnego BDOT, 
np . 2.0.4.7.

2) Rozpoznawanie schematu na podstawie plików *.xml z danymi BDOT.  
Schemat aplikacyjny BDOT można zawsze odczytać bezpośrednio z pli-
ków *.xml zawierających dane dowolnej klasy obiektów. W tym celu na-
leży otworzyć katalog TOPO zbioru GML i otworzyć dowolny plik *.xml 
za pomocą notatnika lub innego edytora tekstu. W drugiej linii pliku, 
niezależnie od serii schematów (1.x, 2.x), znajduje się oznaczenie sche-
matu:
a) Dla schematów 1.x:

  Plik_TBD xmlns(…)/TBDGML_ver1_33.xsd”>
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b) Dla schematów 2.x:
Plik_TBD xmlns(…)/INF/TBDGML/TBD/2.0.4.7/TOPO/FEATURES/(…)>

3) Rozpoznawanie serii schematu na podstawie struktur w bazie danych. 
W przypadku kompletnej bazy BDOT, najprościej jest rozpoznać serię 
schematu (1.x lub 2.x) na podstawie obecności lub braku tabel:
a) Jeżeli w strukturze bazy znajdują się tabele: POWIATY i WOJEWO-

DZTWA, natomiast brakuje tabel: JEDNOSTKI_ADM i MIEJSCOWO-
SCI, to baza jest w którymś ze schematów 1.x;

b) Jeżeli w strukturze bazy znajdują się tabele: JEDNOSTKI_ADM 
i MIEJSCOWOSCI, natomiast brakuje tabel: POWIATY i WOJEWÓDZ-
TWA, to baza jest w którymś ze schematów 2.x.

Schemat BDOT10k
4) Schemat BDOT10k rozpoznajemy po następujących cechach:

a) W przypadku zbioru GML, nazwa tego zbioru zawiera oznacze-
nie (…)_BDOT10k np. K3_3_BDOT10k , ponadto wewnątrz zbioru 
w katalogu BDOT10kGML znajduje się plik OT_BDOT10k_BDOO.
xsd, który jest głównym plikiem schematu aplikacyjnego BDOT10k . 
Każdy plik *.xml z danymi posiada również w nazwie informację 
o tym schemacie np . K3_1_BDOT10k__OT_BUBD_A.xml;

b) W przypadku bazy danych, odróżnienie schematu BDOT10k 
od wcześniejszych schematów odbywa się poprzez stwierdzenie 
obecności przedrostka „OT_” przed nazwą klasy obiektów lub ta-
beli, np. OT_BUBD_A

Ćwiczenie 8.3. Standardy wymiany danych GIS

Świadomość różnic pomiędzy wieloma dostępnymi formatami wymiany da-
nych przestrzennych oraz wiedza na temat zalet i ograniczeń poszczególnych for-
matów pozwala na wybór optymalnego formatu przechowywania lub wymiany 
danych. Właściwości różnych formatów wymiany danych zostaną zaprezentowane 
z wykorzystaniem oprogramowania ArcGIS 10.1 (ESRI) oraz QGIS 2.0.1 „Dufour” 
(Open Source). W ćwiczeniu wykorzystane zostaną przykładowe dane BDOT10k.
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Realizowane zadania:
 – Analiza możliwości i ograniczeń różnych formatów wymiany danych 

na przykładzie plików: SHP, DXF, MDB (ArcGIS, QGIS).

Dane:
D:\Szkolenie_BDOT10k\Cwiczenia\Cwiczenie_8.3\:

 – L6_2_BDOT10k.mdb – przykładowe dane w formacie MDB (BDOT10k).
 – Wyniki – katalog przeznaczony na zapisywanie plików wytworzonych 

w ramach ćwiczenia.

Instrukcje:
Shapefile 
1) Uruchom aplikację ArcMap .
2) Z bazy L6_2_BDOT10k.mdb:
D:\Szkolenie_BDOT10k\Cwiczenia\Cwiczenie_8.3\L6_2_BDOT10k.mdb   
wczytaj klasę OT_BUBD_A (Budynki) .
3) W Tabeli Zawartości zaznacz prawym klawiszem myszy klasę  

OT_BUBD_A, wybierz opcję Dane >> Eksportuj Dane (ryc. 8.63).

Ryc. 8.63
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4) Ustaw opcję Eksportuj na Wszystkie obiekty (ryc. 8.64 [1]) , zaznacz 
pozycję dane źródłowe tej samej warstwy (ryc. 8.64 [2]) po czym podaj 
lokalizację i docelowy format eksportu (ryc. 8.64 [3]) jak poniżej:

Lokalizacja: D:\Szkolenie_BDOT10k\Cwiczenia\Cwiczenie_8.3\Wyni-
ki\shp (ryc. 8.64 [4]);
Format: Plik shape (ryc. 8.64 [5]);
Nazwa pliku: OT_BUBD_A.shp (ryc. 8.64 [6]);
Naciśnij Zapisz (ryc. 8.64 [7]), a następnie OK (ryc. 8.64 [8]) .

Ryc. 8.64

5) Rozpocznie się proces eksportu wybranej klasy. W oknie komunikatu 
o dodaniu warstwy tematycznej do mapy wybierz Tak (ryc. 8.65).

Ryc. 8.65

6) Wybrana warstwa zostanie dodana do mapy.
7) Zaznacz warstwę Budynki z bazy L6_2_BDOT10k prawym klawiszem 

myszy, a następnie wybierz opcję Otwórz Tabelę Atrybutów (ryc. 8.66).
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Ryc. 8.66

8) Otworzy się tabela atrybutów warstwy Budynki .
9) Powtórz punkt 7 dla warstwy OT_BUBD_A, będącej wyeksportowanym 

plikiem shapefile.
10) W Tabeli wybierz Opcje Tabeli >> Zaaranżuj Tabele >> Nowa Pozioma 

Grupa Zakładek (ryc. 8.67).

Ryc. 8.67

11) Okno tabeli podzieli się na dwie części. W górnej części wyświetlone są 
atrybuty klasy źródłowej Budynki, natomiast w dolnej części utworzo-
nego pliku shapefile (ryc. 8.68).
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Ryc. 8.68

12) Porównaj obie tabele – zwróć szczególną uwagę na nazwy analogicz-
nych atrybutów .

Uwaga! Podczas eksportu danych do formatu shapefile nazwy wszystkich 
atrybutów, dłuższe od 10 znaków, zostają automatycznie skrócone do 10 znaków. 
Jeżeli skrócenie nazwy prowadzi do powstania duplikatów nazw, atrybuty są roz-
różniane poprzez numerację powtarzających się nazw.

Na ryc. 8.69 pokazano zestawienia typów pól oraz ich długości dla klasy  
OT_BUBD_A. Na zielono zaznaczono pola, których typ zmienia się podczas ekspor-
tu, natomiast na żółto pola, dla których w formacie shapefile zmienia się maksy-
malna ilość znaków.
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Ryc. 8.69
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Uwaga! Podczas eksportu danych do formatu shapefile, pole typu DataTi-
me, przechowujące datę i godzinę, zamienia się na pole typu Date, zawierające 
tylko datę. Zmienia się również maksymalna ilość znaków w polach typu Integer 
oraz String. Wartości dłuższe od maksymalnej długości pola zostają odcięte do tej 
wartości.

13) Uruchom aplikację QGIS poprzez wejście w Menu Start >> Wszystkie 
programy >> QGIS Dufour (2.0.1) >> QGIS Desktop (2.0.1) .

14) W górnym pasku aplikacji wybierz Warstwa >> Dodaj warstwę wekto-
rową (ryc. 8.70).

Ryc. 8.70

15) Zaznacz Typ źródła danych: Plik, Kodowanie: System i naciśnij przycisk 
Przeglądaj (ryc. 8.71).

Ryc. 8.71

16) W polu wyboru formatu wczytywanych danych wybierz ESRI Shapefile 
[OGR] (*.shp *.SHP), wskaż utworzony wcześniej plik OT_BUBD_A.shp  
(D:\Szkolenie_BDOT10k\Cwiczenia\Cwiczenie_8.3\Wyniki\shp\OT_
BUBD_A.shp) i naciśnij Otwórz (ryc. 8.72).
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Ryc. 8.72

17) Potwierdź wybór naciskając Otwórz (Open) .
18) Plik OT_BUBD_A został wczytany do aplikacji QGIS.
19) W oknie Warstwy kliknij prawym klawiszem myszy na warstwę  

OT_BUBD_A i wybierz opcję Otwórz tabelę atrybutów (ryc. 8.73).

Ryc. 8.73

20) Porównaj tabelę atrybutów w aplikacjach ArcGIS i QGIS.

DXF
21) W aplikacji ArcMap zaznacz ponownie prawym klawiszem myszy war-

stwę Budynki . Wybierz opcje Dane >> Eksport do CAD (ryc. 8.74).
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Ryc. 8.74

22) W oknie eksportu jako Typ Wyniku wybierz DXF R14, plik zapisz pod 
nazwą OT_BUBD_A.dxf w katalogu: D:\Szkolenie_BDOT10k\Cwiczenia\
Cwiczenie_8.3\Wyniki\dxf .

Pozostałe parametry pozostaw bez zmian i naciśnij OK (ryc. 8.75).

Ryc. 8.75
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23) Po zakończeniu eksportu na mapie wyświetli się utworzony plik *.dxf .
24) Przejdź do aplikacji QGIS.
25) Za pomocą narzędzia Dodaj warstwę wektorową wczytaj utworzony 

plik OT_BUBD_A.dxf .
26) Pamiętaj, aby podczas wskazywania pliku do importu zmienić format na 

AutoCAD DXF lub Wszystkie pliki .
27) W oknie wyboru układu współrzędnych potwierdź proponowany układ 

ETRS89/Poland CS92 (ryc. 8.76).

Ryc. 8.76

28) Plik został wczytany do mapy.
29) Porównaj geometrię budynków z plików *.shp i *.dxf .
30) Obejrzyj tabelę atrybutów wczytanego pliku *.dxf (ryc. 8.77).

Ryc. 8.77
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Uwaga! Format DXF jest formatem wektorowym, zatem jako plik wymiany 
umożliwia przeniesienie jedynie geometrii obiektów (łącznie z informacją o ukła-
dzie współrzędnych), bez tabeli atrybutów tych obiektów.

TAB
31) Wczytaj do aplikacji warstwę OT_BUBD_A z bazy L6_2_BDOT10k.mdb  

(format ESRI Personal GeoDatabase): D:\Szkolenie_BDOT10k\Cwicze-
nia\Cwiczenie_8.3\L6_2_BDOT10k.mdb (ryc. 8.78). 

Ryc. 8.78

32) W oknie wyboru warstwy zaznacz OT_BUBD_A i naciśnij OK (ryc. 8.79).

Ryc. 8.79

33) Zaznacz wczytaną warstwę prawym klawiszem myszy wybierając tym 
razem opcję Zapisz jako (ryc. 8.80).
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Ryc. 8.80

34) Jako format wybierz Mapinfo TAB, plik zapisz pod nazwą OT_BUBD_A.tab 
w katalogu: D:\Szkolenie_BDOT10k\Cwiczenia\Cwiczenie_8.3\Wyniki\
tab (ryc. 8.81).

Ryc. 8.81

35) Zaznacz opcję Dodaj zapisany plik do mapy i naciśnij OK .
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36) Po zakończeniu eksportu pojawi się komunikat o zakończeniu eksportu.

Ryc. 8.82

37) Obejrzyj geometrię i atrybuty utworzonego pliku OT_BUBD_A.tab i po-
równaj je z danymi z pliku *.mdb .

38) Kliknij prawym klawiszem myszy na warstwę z pliku OT_BUBD_A.tab, 
a następnie wybierz opcję Właściwości (ryc. 8.83).

Ryc. 8.83

39) W oknie Właściwości wybierz zakładkę Pola i obejrzyj typy pól atrybu-
tów (ryc. 8.84).

Ryc. 8.84

40) Porównaj je z typami pól z bazy *.mdb. Zwróć uwagę na atrybuty typu 
X_AKTUALNOSC_G, X_AKTUALNOSC_A (ryc. 8.85).
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Ryc. 8.85

MDB
Przy okazji ćwiczeń z formatu TAB wczytano do aplikacji QGIS jedną warstwę 

(OT_BUBD_A) z pliku L6_2_BDOT10k.mdb, utworzonego w aplikacji ArcMap 10.1. 
Oznacza to, że QGIS potrafi odczytać nie tylko tabele atrybutów z pliku *.mdb (co 
można łatwo zrobić również w aplikacji Microsoft Access), ale również geometrię 
zapisaną w polach BLOB bazy MDB. QGIS posiada bowiem wbudowany moduł, 
który rozumie sposób kodowania geometrii przez ESRI.

A jak to się ma w przypadku bazy *.mdb, pochodzącej z aplikacji GeoMedia?

41) W aplikacji QGIS wczytaj plik L6_2_BDOT10k_Geomedia.mdb znajdu-
jący się w tej lokalizacji: D:\Szkolenie_BDOT10k\Cwiczenia\Cwicze-
nie_8.3\Wyniki\ L6_2_BDOT10k_Geomedia.mdb (ryc. 8.86).
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Ryc. 8.86

42) Pojawi się komunikat (ryc. 8.87):

Ryc. 8.87

43) Przejdź do aplikacji ArcMap i spróbuj wczytać ten sam plik; wybierz 
warstwę OT_BUBD_A (ryc. 8.88).

Ryc. 8.88

44) W oknie Dodaj Dane wszystkie klasy obiektów opisywane są jako 
Geobaza Osobista Tabela. Naciśnij Dalej .

45) W oknie Tabeli Zawartości pojawi się wybrana warstwa, ale jako tabela.
46) Otwórz tabelę i przejrzyj wyświetlane atrybuty (ryc. 8.89).
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Ryc. 8.89

Uwaga! Baza MDB nie jest uniwersalnym standardem wymiany danych mię-
dzy różnymi aplikacjami. Utworzona w jednym środowisku GIS może, ale nie musi 
być otwieralna w innym, lub nie w pełnym zakresie informacyjnym. Powodem 
tego jest odmienny sposób zapisu geometrii w bazie przez różne aplikacje (ArcGIS,  
GeoMedia).
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9 . Standardowe opracowania kartograficzne 
w BDOT10k

Ćwiczenie 9.1. Klasy obiektów

Klasy obiektów są powszechnie stosowane do grupowania obiektów baz 
danych przestrzennych. Dzięki nim treść bazy danych jest uporządkowana, a prze-
twarzanie i wizualizacja danych są w znacznym stopniu ułatwione. W ćwiczeniu 
zaprezentowana zostanie struktura danych BDOT10k. Na przykładzie wybranych 
klas omówione zostaną podstawy wprowadzania i edycji obiektów.

Realizowane zadania:
 – Zapoznanie z klasami obiektów w oprogramowaniu ArcGIS i QGIS – geo-

metria, atrybuty, pola, typy danych.

Dane:
D:\Szkolenie_BDOT10k\Cwiczenia\Cwiczenie_9.1\:

 – BDOT10k.gdb – geobaza z przykładowymi danymi BDOT10k,
 – Wyniki – katalog przeznaczony na zapisywanie plików wytworzonych 

w ramach ćwiczenia.

Instrukcje:
1) Uruchom aplikację ArcCatalog i otwórz bazę danych BDOT10k.gdb .
2) Wybierz dowolną klasę obiektów (np. OT_BUBD_A) i w prawej części 

okna aplikacji otwórz zakładkę Podgląd. W dolnej części okna zmień 
sposób wyświetlania z podglądu danych geometrycznych na tabelę 
(ryc. 9.1). Przejrzyj zawarte w niej obiekty i ich atrybuty. Wybierz inną 
klasę zawartą w bazie danych i sprawdź jej zawartość geometryczną 
i atrybutową.

3) Klikając prawym klawiszem myszy na wybranej klasie otwórz okno 
własności klasy. Sprawdź zawartość zakładek (ryc. 9.1) :

 – Ogólne – zanotuj nazwę wybranej klasy ………………………………………  
i jej alias ………………………………………………………………………………………

 – Układ odniesienia ………………………………………………………………………..
 – Pola  –  wypisz 3 nazwy pól wraz z typem danych (najlepiej 3 różne 

typy danych):
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ryc. 9.1

4) Zamknij aplikację ArcCatalog, otwórz ArcMap i dodaj do okna mapy  
następujące klasy z bazy BDOT10k.gdb:

 – OT_SKJZ_L (jezdnie),
 – OT_BUBD_A (budynki),
 – OT_OIPR_P (obiekty przyrodnicze).

Rozpocznij edycję danych, dorysuj nową drogę oraz uzupełnij jej atrybuty. 
Spróbuj wprowadzić wartość ‘nieznana’ w polu szerNawierzchni . 

Dodaj po kilka obiektów w każdej z klas, wypełniając odpowiednia pola 
w tabelach atrybutów. Zakończ edycję zapisując dane (ryc. 9.2). 
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Ryc. 9.2

5) Otwórz tabelę atrybutów klasy OT_BUBD_A. Posortuj dane wg ich aktu-
alności atrybutów (pole x_aktualnoscA), podaj najstarszą i najmłodszą 
wartość ………………………………………………………………………………………...

6) Korzystając z narzędzia selekcji atrybutowej wyszukaj wszystkie obiek-
ty przyrodnicze (OT_OIPR_P) będące pomnikami przyrody  Selekcja >> 
Wybierz Według Atrybutów (ustawienia okna jak na ryc. 9.3). Dodaj je 
jako oddzielną warstwę na mapie – po kliknięciu prawym przyciskiem 
myszy w tabeli zawartości na wybraną warstwę wybierz Selekcja >> 
Utwórz Warstwę z Wybranych Obiektów (ryc. 9.4).

Ryc. 9.3
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Ryc. 9.4

7) Włącz aplikację QGIS Desktop. Dodaj do okna mapy dane z plików 
SHP zawartych w katalogu D:\Szkolenie_BDOT10k\Cwiczenia\Cwicze-
nie_9.1\BDOT10k_Shapefile\. Wybierz jedną z klas i rozpocznij edycję 
(opcja Tryb edycji po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wybraną 
warstwę w tabeli zawartości). Zmień wartości kilku atrybutów już ist-
niejących obiektów, dodaj nowe. Otwórz tabelę atrybutów dla całej kla-
sy, posortuj dane dla wybranego atrybutu – opcja Otwórz tabelę atry-
butów po  kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wybraną warstwę 
w tabeli zawartości. Aby posortować dane kliknij na nagłówek kolumny, 
według której ma odbywać się sortowanie. Na ryc. 9.5 przedstawiony 
został sposób dostępu do funkcji edycji warstwy (pasek narzędzi edycji), 
narzędzi selekcji (selekcja obiektów) oraz ikon pozwalających na szybkie 
otworzenie tabeli atrybutów (tabela atrybutów) i przełączanie trybu jej 
edycji (tryb edycji tabeli atrybutów).
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Ryc. 9.5

8) Korzystając z narzędzia selekcji atrybutowej dostępnego 
poprzez Warstwa >> Zapytanie, wybierz z klasy OT_BUBD_A 
wszystkie obiekty zabytkowe (zabytek=1) (ustawienia okna jak na  
ryc. 9.6).
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Ryc. 9.6

Utwórz nową warstwę z wynikami zapytania zapisując ją w formacie plików 
shapefile, w folderze D:\Szkolenie_BDOT10k\Cwiczenia\Cwiczenie_9.1\Wyniki\ 
używając opcji Warstwa >> Zapisz wybrane jako plik wektorowy (ustawienia okna 
jak na ryc. 9.7). 
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Ryc. 9.7

Ćwiczenie 9.2. Symbolizacja

Ustawienie odpowiedniej symbolizacji obiektów ma bezpośredni wpływ 
na czytelność mapy. W ćwiczeniu zaprezentowane zostaną podstawowe metody 
manipulacji sposobem wyświetlania obiektów z wykorzystaniem aplikacji ArcGIS 
i QGIS.

Realizowane zadania:
 – Zapoznanie z możliwościami symbolizacji danych w poszczególnych kla-

sach w oprogramowaniu ArcGIS i QGIS.
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Dane:
D:\Szkolenie_BDOT10k\Cwiczenia\Cwiczenie_9.2\:

 – BDOT10k.gdb – geobaza z przykładowymi danymi BDOT10k,
 – Karto_10.style – biblioteka symboli BDOT10k,
 – Wyniki – katalog przeznaczony na zapisywanie plików wytworzonych 

w ramach ćwiczenia.

Instrukcje:

1) Uruchom aplikację ArcGIS, dodaj do mapy dane z klas OT_SKJZ_L (jezd-
nie), OT_ SWRS_L (rzeki i strumienie), OT_BUBD_A (budynki) i OT_
OIPR_P (obiekty przyrodnicze) z bazy BDOT10k.gdb . Okno Selektora 
Symboli dostępne jest po jednokrotnym kliknięciu na symbol danej 
warstwy w Tabeli Zawartości (ryc. 9.8).

Ryc. 9.8

2) Ustaw symbolizację obiektów tak, aby mapa była możliwie zrozumiała 
dla dowolnego odbiorcy (np. standardowo przyjęty dla wód kolor nie-
bieski) . 
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3) Przypisz obiektom z klasy OT_SKJZ_L odpowiednią symbolizację na pod-
stawie atrybutu klasaDrogi (Własności Warstwy Tematycznej >> Sym-
bolizacja >> Kategorie >> Wartości unikalne) (ryc. 9.9).

Ryc. 9.9

4) Zdefiniuj symbolizację klasy OT_OIPR_P [1] tak, żeby każdy rodzaj obiek-
tu miał inny symbol [2]. Użyj różnych zmiennych graficznych [3] (zmień 
kształt, wielkość, ton) (Własności Warstwy Tematycznej >> Kategorie 
>> Wartości Unikalne) (ryc. 9.10). Zapisz symbolizację klas do plików 
warstwy (LYR) (opcja Zapisz Jako Plik Warstwy dostępna po kliknięciu 
prawym przyciskiem myszy na wybraną warstwę w Tabeli Zawartości) .
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Ryc. 9.10

5) Wykonaj ćwiczenia 2–4 dla tych samych klas obiektów w oprogramowa-
niu QGIS. Dodaj klasy OT_SWRS_L, OT_SKJZ_L, OT_BUBD_A, OT_OIPR_P 
zawarte w katalogu BDOT10k_Shapefile do okna mapy. Klikając dwu-
krotnie na symbol wybranej warstwy lub pod prawym klawiszem myszy 
wybierając Właściwości, otwórz okno Właściwości warstwy (ryc. 9.11).



189 

Ryc. 9.11

W zakładce Styl wybierz symbol, a następnie warstwę symbolu, którą chcesz 
edytować (ryc. 9.12).

Ryc. 9.12

Aby ustawić symbolizację na podstawie unikalnych wartości atrybutu roz-
wiń listę w zakładce Styl, w oknie Właściwości warstwy i wybierz opcję Wartość 
unikalna (ryc. 9.13). Następnie wybierz nazwę pola służącego do symbolizacji  
(klasaDrogi) [1], zmień paletę kolorów [2], dokonaj klasyfikacji przyciskiem Klasy-
fikuj [3] i zatwierdź zmianę wybierając OK [4] (ryc. 9.14).
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Ryc. 9.13

Ryc. 9.14

6) Wróć do okna ArcMap. Korzystając z narzędzia SprintMAP.BDOT >> 
Migracja danych >> Nadawanie x_kodKarto przypisz obiektom w bazie 
BDOT10k.gdb kody kartograficzne dla skali 1:10 000 zgodne z Rozporzą-
dzeniem (MSWiA, 2011). W oparciu o przyjęte wartości kodów, korzy-
stając z biblioteki symboli KARTO_10.style zmień symbolizację obiek-
tów w klasie OT_OIPR_P .

7) Wczytaj pliki LYR dla wybranych klas z katalogu D:\Szkolenie_BDOT10k\
Cwiczenia\Cwiczenie_9.2\Lyr\. Ustaw jako źródło danych bazę danych 
BDOT10k.gdb .

8) Korzystając z kreatora wydruków (SprintMAP.BDOT >> Kreator 
wydruków) wywołaj symbolizację danych w bazie w standardowej 
kompozycji BDOT10k dla mapy topograficznej w skali 1:10 000 (Rodzaj 
mapy: BDOT10k, Temat mapy: Symbolizacja BDOT10k).

9) W oparciu o jaki atrybut realizowana jest symbolizacja danych na ma-
pie? ……………………………………………………………………………………………………
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Ćwiczenie 9.3. Reprezentacje kartograficzne

Reprezentacje kartograficzne, czyli symbolizacja zapisana w geobazie, służą 
do przechowywania różnych symboli dla tych samych obiektów przedstawianych 
na mapach w różnych skalach i o różnej tematyce. Znacznie zwiększają one moż-
liwości wizualizacji na mapie, pozwalając np. na stosowanie symboli punktowych 
dla obiektów powierzchniowych oraz modyfikację symbolu wybranego obiektu 
bez konieczności zmian geometrii obiektu przechowywanego w bazie. Ćwiczenie 
ma na celu zapoznanie użytkownika z mechanizmem reprezentacji kartograficz-
nych, występującym tylko i wyłącznie w oprogramowaniu ArcGIS. Zaprezentowane 
są nowe możliwości reprezentacji kartograficznych w porównaniu ze standardową 
symbolizacją oraz podstawowe zasady korzystania z bazy posiadającej przypisane 
reprezentacje – zmiany reprezentacji dla całej klasy oraz reguł dla poszczególnych 
obiektów .

Realizowane zadania:
 – Zapoznanie z reprezentacjami kartograficznymi jako sposobem zapisu 

symbolizacji w bazie danych;
 – Zmiana wartość reprezentacji, usuwanie reprezentacji, wyświetlanie 

tych samych obiektów w różnych skalach z użyciem reprezentacji kar-
tograficznych.

Dane:
D:\Szkolenie_BDOT10k\Cwiczenia\Cwiczenie_9.3\:

 – BDOT10k.gdb – geobaza zawierająca przykładowe dane BDOT10k,
 – KARTO_10.style – biblioteka symboli BDOT10k,
 – arkusze_92 – katalog z plikami w formacie SHP z podziałem na arkusze 

w układzie 1992,
 – Wyniki – katalog przeznaczony na zapisywanie plików wytworzonych 

w ramach ćwiczenia.

Instrukcje:
1) Ustaw skalę odniesienia okna mapy na 1:10 000 (ryc. 9.15).
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Ryc. 9.15 

2) Dodaj do okna mapy klasę OT_BUBD_A (budynki) z bazy BDOT10k.gdb . 
Zaobserwuj sposób wyświetlania danych. Sprawdź właściwości klasy 
w zakładce symbolizacja (ryc. 9.16). 

3) Zmień reprezentację kartograficzną budynków na OT_BUBD_A_BDO-
T25k, zaobserwuj zmiany w oknie wydruku. Podobnie dla pozostałych 
skal, pamiętaj o zmianie skali odniesienia (ryc. 9.17).

Ryc. 9.16
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Ryc. 9.17 

4) Wyświetl te same dane w symbolizacji z użyciem bibliote-
ki symboli BDOT10k (KARTO_10.style) Znajdź obiekty z wartością  
x_kodKarto10k=’0010_329_2’. Porównaj sposób wyświetlania z repre-
zentacją OT_BUBD_A_BDOT10k .

5) Zmień wartość w polu x_kodKarto10k i Rule10 na dowolny inny kod 
z końcówką ‘_2’. Jak zmienia się sposób wyświetlania danych w przy-
padku warstwy symbolizowanej z użyciem biblioteki symboli oraz repre-
zentacji kartograficznych?

6) Dodaj nowy obiekt. Zmień reprezentację na OT_BUBD_A_BDOT50k 
i wstaw kolejny obiekt. Usuń wartość w polu Rule50 dla dowolnego 
obiektu. Zaobserwuj zmianę na mapie.

7) Usuń wszystkie dane z okna mapy. Dodaj klasę OT_BUBD_A – domyślnie 
powinna otworzyć się z reprezentacją dla skali 1:10 000. Ustaw zakres 
wyświetlania warstwy odpowiednio do skali. Skopiuj tą samą klasę jesz-
cze 3-krotnie za każdym razem zmieniając reprezentację (OT_BUBD_A_
BDOT25k, OT_BUBD_A_BDOT50k, OT_BUBD_A_BDOT100k) i zakres 
skal wyświetlania. Zmieniając skalę odniesienia mapy zaobserwuj jak 
zmieniają się reprezentacje tych samych obiektów.

8) Znajdź na mapie obiekty nieposiadające przypisanych reprezentacji 
w wybranych skalach. W jaki sposób są one symbolizowane na ma-
pie? Wyłącz widoczność obiektów bez przypisanych symboli zmieniając 
w ustawieniach symbolizacji.
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Ryc. 9.18 

Odznaczenie wyświetlania reprezentacji w polu Wyświetl reprezentacje 
mające niewłaściwy lub zerowy Rule ID spowoduje, że obiekty bez przypisanych 
reprezentacji znikną z okna mapy (ryc. 9.18, ryc. 9.19).

Ryc. 9.19 

9) Użyj kreatora wydruków do automatycznego opracowania mapy topo-
graficznej w skali 1:10 000 na podstawie danych BDOT10k z użyciem 
symbolizacji oraz reprezentacji kartograficznych. 
a) Z paska narzędzi SprintMAP.BDOT wybierz Wydruki >> Kreator 

Wydruków (ryc. 9.20).
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Ryc. 9.20

b) W kolejnych krokach kreatora wskaż lokalizację geobazy z danymi 
BDOT10k (ryc. 9.21), następnie rodzaj mapy, temat mapy (wykorzy-
stanie symbolizacji lub reprezentacji) (ryc. 9.22). Po wybraniu przy-
cisku Utwórz wygenerowana zostanie mapa w widoku danych (ryc. 
9.23), po wybraniu przycisku Dalej, nastąpi przejście do kolejnego 
kroku kreatora . 

Ryc. 9.21
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Ryc. 9.22

Ryc. 9.23

c) Podaj skalę i arkusz, dla którego ma zostać wygenerowana mapa 
i wybierz przycisk Załaduj (ryc. 9.24). Wygenerowana zostanie 
mapa w widoku kompozycji (ryc. 9.25). 
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Ryc. 9.24

Ryc. 9.25

d) Wygeneruj w ten sposób mapy z użyciem symbolizacji oraz repre-
zentacji kartograficznych. Zapisz kompozycje w formacie PDF. Który 
sposób symbolizacji daje większe możliwości w przypadku automa-
tycznego generowania map na podstawie danych BDOT10k?
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10. Udostępnianie BDOT10k

Ćwiczenie 10.1. Składanie zamówienia na dane BDOT10k

Znajomość zasad udostępniania bazy danych obiektów topograficznych oraz 
umiejętność szybkiej selekcji interesującego nas zakresu opracowania stanowią 
klucz do sprawnego pozyskania danych. W ćwiczeniu złożone zostanie fikcyjne za-
mówienie na dane BDOT10k oraz zaprezentowane zostaną możliwości wykorzy-
stania aplikacji ArcGIS do precyzowania zamówienia (identyfikacja zamawianych 
arkuszy, obliczenie kosztów zakupu danych).

Realizowane zadania:
 – Wykonanie fikcyjnego zamówienia na dane BDOT10k;
 – Wykorzystanie aplikacji ArcGIS do selekcji zamawianych arkuszy i wyli-

czenia kosztów zakupu danych.

Dane:
Strony internetowe: 
http://www.codgik.gov.pl/ – Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej,
www.geoportal.gov.pl – krajowy geoportal.
D:\Szkolenie_BDOT10k\Cwiczenia\Cwiczenie_10.1\:

 – podz_adm.mdb – baza MDB z granicami powiatów,
 – arkusze_92 – katalog z plikami w formacie SHP z podziałem na arkusze 

mapy w skali 1:10 000,
 – lceugr100_90 – katalog zawierający zobrazowanie Corine Land Cover 

(lceugr100_90.tif),
 – Wyniki – katalog przeznaczony na zapisywanie plików wytworzonych 

w ramach ćwiczenia.

Instrukcje:
1) Aby rozpocząć proces zamówienia należy wejść na stronę internetową 

CODGiK http://www.codgik.gov.pl/. Pod zakładką Zasób znajduje się li-
sta rejestrów udostępnianych przez CODGiK w, tym baza danych obiek-
tów topograficznych (ryc. 10.1).

http://www.codgik.gov.pl/
www.geoportal.gov.pl
http://www.codgik.gov.pl/
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Ryc. 10.1

Pod linkiem Baza danych obiektów topograficznych umieszczono for-
mularze zamówienia na dane BDOT10k (ryc. 10.2).

Ryc. 10.2

2) Aby zdefiniować zamówienie należy wypełnić dokument formularza za-
mówienia w formacie PDF (ryc. 10.3).
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Ryc. 10.3

Zakładamy, że zamówienie będzie dotyczyć obszaru liniowego szerokości 
5 km pokrywającego odcinek rzeki Wisła od Krakowa do Tarnobrzega, dla której 
chcemy określić samodzielnie koszty zakupu danych BDOT10k. Ponieważ liczenie 
i wypisywanie godeł arkuszy map topograficznych w skali 1:10 000 byłoby zajęciem 
czasochłonnym, użyjemy funkcji aplikacji ArcGIS do stworzenia listy godeł i wyli-
czenia kosztów zakupu danych.

Do wykonania zadania potrzebujemy:
 – odcinka rzeki Wisła od Krakowa do Tarnobrzega,
 – skorowidza map topograficznych w wersji cyfrowej.

Odcinek rzeki Wisła utworzymy samodzielnie na podstawie darmowych da-
nych Corine oraz bazy danych INSPIRE podziału administracyjnego kraju.
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3) Do projektu dodaj następujące dane:
 – warstwę granic powiatów z bazy podz_adm.mdb,
 – plik SHP z podziałem na arkusze mapy w skali 1:10 000  

(arkusze_92.shp),
 – plik TIFF – zobrazowanie Corine Land Cover (lceugr100_90.tif) .

4) W oknie aplikacji ArcCatalog utworzymy nową warstwę shapefile o na-
zwie Wisla .
W oknie Katalogu prawym przyciskiem myszy wybierz folder, w którym 
utworzona ma zostać nowa warstwa (katalog Wyniki) i stwórz ją (Nowa 
>> Plik Shape) (ryc. 10.4, ryc. 10.5.).

Ryc. 10.4
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Ryc. 10.5

5) Po uruchomieniu edycji warstwy należy wybrać narzędzie Trasuj edyto-
ra i dokonać skopiowania granicy administracyjnej, która przebiega po 
rzece Wisła, a w odcinkach rzeki niebędących granicą administracyjną, 
przy pomocy wektoryzacji manualnej (ryc. 10.6, ryc. 10.7).

 Ryc. 10.6

Ryc. 10.7

6) Tak zwektoryzowany odcinek rzeki poddaj operacji buforowania 
o 2,5 km w każdą stronę. W tym celu uruchom ArcToolbox i wybierz 
funkcję Analizuj >> Bliskość >> Buforuj (ryc. 10.8).
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Ryc. 10.8

A następnie wykonaj operację buforowania (ryc. 10.9).

Ryc. 10.9

7) Na uzyskany bufor nałóż skorowidz map topograficznych w skali 
1:10 000 układ PL-1992 i dokonaj selekcji przestrzennej arkuszy map. 
W tym celu wykonaj operację Wybierz Według Położenia z menu se-
lekcja wybierając opcje jak na rysunkach poniżej (ryc. 10.10, ryc. 10.11).
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Ryc. 10.10

Należy pamiętać, aby wybrać arkusze buforem rzeki, a nie rzeką (ryc. 10.11).

Ryc. 10.11

W rezultacie otrzymamy zaznaczone arkusze posiadające co najmniej jeden 
punkt wspólny z buforem rzeki (ryc. 10.12).
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Ryc. 10.12

Listę arkuszy można obejrzeć otwierając tabelę atrybutów i filtrując 
zaznaczone obiekty. Wybrane rekordy można zapisać do odrębnego pliku 
(np. DBF) wybierając opcję Eksportuj z menu Tabela Atrybutów  (ryc. 10.13). 
Tak utworzona lista może stanowić załącznik do zamówienia (plik DBF można 
otworzyć w programie Excel).

Ryc. 10.13

8) Aby określić wartość zamówienia należy pomnożyć liczbę wybranych 
arkuszy przez koszt jednego arkusza wynikający z tabeli II lub tabeli IV 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r (Dz. U. 
Nr 37 poz. 333). Wysokość opłat za udzielanie informacji uregulowana 
została w Załączniku nr 4 do wymienionego Rozporządzenia. Tak wyko-
nana analiza daje nam podstawową informację wymaganą przy zlece-
niu zamówienia. Pozostałe parametry zamówienia należy wypełnić wg 
stanu faktycznego. Podpisane zamówienie należy wysłać pocztą elek-
troniczną, faxem, lub pocztą tradycyjną na adres CODGiK.
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Składanie zamówień ułatwiają skorowidze BDOT dostępne z tego same-
go poziomu co formularze zamówień. (ryc. 10.14).

Ryc. 10.14

9) Wejdź na portal ze skorowidzami wybierając w Skorowidze BDOT.
10) Zlokalizuj na mapie obszar, dla którego składane jest zamówienie w ćwi-

czeniu i sprawdź dostępność danych BDOT (ryc. 10.15).

Ryc. 10.15
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11 . Wykorzystanie branżowych baz danych 
przestrzennych o zasięgu krajowym

Ćwiczenie 11.1. Wykorzystanie danych udostępnianych 
publicznie

Znajomość odpowiedzi na pytania: „Gdzie można pozyskać dane 
udostępniane publicznie?”, „Jaki jest sposób pozyskania takich danych?”, „Jaki 
jest ich zakres informacyjny i do jakich celów można je wykorzystać?” – często 
pozwala zaoszczędzić czas, a także koszty zadań realizowanych z wykorzystaniem 
informacji przestrzennej. W ćwiczeniu zaprezentowana zostanie analiza danych 
udostępnianych za pośrednictwem usług mapowych WMS.

Realizowane zadania:
 – Analiza danych udostępnianych bezpłatnie za pośrednictwem usług 

mapowych WMS i krajowych Geoportali;
 – Wykorzystanie serwisów WMS w aplikacji ArcGIS oraz oprogramowania 

typu open source – QGIS. 

Dane:
Adresy internetowe: 

 – http://wms.gdos.gov.pl/geoserver/wms – WMS Generalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska,

 – http://rdlpkrakow3.gis-net.pl/geoserver-kr3/wms? – WMS Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie,

 – http://ikar2.pgi.gov.pl/services/SMGP_50/MapServer/WMSServer –  
IKAR – Geoportal Państwowego Instytutu Geologicznego,

 – http://natura2000.gdos.gov.pl – strona Generalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska poświęcona obszarom chronionym Natura 2000.

D:\Szkolenie_BDOT10k\Cwiczenia\Cwiczenie_11.1\:
 – soo_rz – plik shapefile z obszarami ochrony siedlisk,
 – oso_rz – plik shapefile z obszarami specjalnej ochrony ptaków,
 – Puszcza_Niepolomicka_map – mapa obszaru Puszczy Niepołomickiej,
 – Puszcza_Niepolomicka_sdf.pdf – plik z opisem do mapy Puszczy Niepo-

łomickiej,
 – Wyniki – katalog przeznaczony na zapisywanie plików wytworzonych 

w ramach ćwiczenia.

http://wms.gdos.gov.pl/geoserver/wms
http://rdlpkrakow3.gis-net.pl/geoserver-kr3/wms%3F
http://ikar2.pgi.gov.pl/services/SMGP_50/MapServer/WMSServer
http://natura2000.gdos.gov.pl
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Instrukcje:
Dużym ułatwieniem podczas wyszukiwania dostępnych zbiorów i usług, któ-

re można wykorzystać we własnych analizach jest udostępniana poprzez witrynę 
www.geoportal.gov.pl Ewidencja zbiorów i usług zawierająca zestawienie zbiorów 
danych i usług z informacjami ułatwiającymi ich odnalezienie.

1) Wejdź na stronę krajowego geoportalu (www.geoportal.gov.pl) i przejdź 
do zakładki Ewidencja zbiorów i usług (ryc. 11.1).

Ryc. 11.1

2) Otwórz zestawienie do wglądu lub pobierz plik w formacie XLS 
(ryc. 11.2).

Ryc. 11.2

3) Przeanalizuj zestawienie – jakie zawiera informacje? Które informacje 
w największym stopniu ułatwiają wyszukiwanie zbiorów danych i usług?

4) Otwórz aplikację ArcCatalog .
5) Z drzewa katalogu wybierz:

www.geoportal.gov.pl
www.geoportal.gov.pl
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Serwery GIS >> Dodaj Serwer WMS (ryc. 11.3).

Ryc. 11.3

6) Dodaj WMS Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska:
a) W oknie Dodaj Serwer WMS wklej URL: http://wms.gdos.gov.pl/

geoserver/wms .
b) Wybierz Pobierz Warstwy i poczekaj na połączenie z serwisem,  

a następnie zatwierdź klikając OK (ryc. 11.4).

Ryc. 11.4

c) Jakie dane są dostępne (ryc. 11.5)?

Ryc. 11.5

http://wms.gdos.gov.pl/geoserver/wms
http://wms.gdos.gov.pl/geoserver/wms
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7) Przejdź do aplikacji ArcMap i dodaj do widoku wszystkie warstwy 
dostępne za pośrednictwem WMS.

8) Sprawdź, jakie informacje o warstwach są wyświetlane? W jakim ukła-
dzie prezentowane są dane? Czy jest możliwa zmiana układu współ-
rzędnych?

9) Dodaj warstwy prezentujące przebieg granicy obszarów Natura 2000 
na obszarze województwa małopolskiego:
a) Obszary specjalnej ochrony ptaków – plik oso_rz.shp,
b) Obszary ochrony siedlisk – plik soo_rz.shp .

10) Znajdź obszar Puszczy Niepołomickiej – jaki ma identyfikator (ryc. 11.6)?

Ryc. 11.6

11) W przeglądarce internetowej wpisz adres wyszukiwarki obszarów 
Natura 2000: http://natura2000.gdos.gov.pl i postaraj się wyszukać 
obszar Puszczy Niepołomickiej. Wynik wyszukiwania przedstawiono 
na ryc. 11.7.

Ryc. 11.7

http://natura2000.gdos.gov.pl
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12)  Nie pobieraj danych - mapę obszaru oraz plik PDF z opisem znajdziesz 
w katalogu z danymi do ćwiczenia: 

 – Puszcza_Niepolomicka_map,
 – Puszcza_Niepolomicka_sdf.pdf .

13) Zapoznaj się z danymi. 
14) Przejdź do serwisu GDOŚ: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ i zapo-

znaj się z prezentowanymi informacjami. Wyszukaj obszar Puszczy Nie-
połomickiej i przeanalizuj dostępne informacje (ryc. 11.8).

Ryc. 11.8

15) Przejdź do ArcCatalog i dodaj WMS, prezentujący lasy o szczególnych 
wartościach przyrodniczych lub kulturowych Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Krakowie:
a) W oknie Dodaj Serwer WMS wklej URL: http://rdlpkrakow3.gis-

net.pl/geoserver-kr3/wms?  .
b) Wybierz Pobierz Warstwy i poczekaj na połączenie z serwisem 

(ryc. 11.9).

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
http://rdlpkrakow3.gis-net.pl/geoserver-kr3/wms%3F%20
http://rdlpkrakow3.gis-net.pl/geoserver-kr3/wms%3F%20
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Ryc. 11.9

c) Jakie dane są dostępne?
16) Analogicznie wczytaj dane z serwisu IKAR.
17) Zamknij aplikację ArcMap.
18) Uruchom aplikację QGIS Desktop .
19) Z paska narzędzi programu wybierz ikonę Dodaj warstwę WMS  . 

W nowo otwartym oknie wybierz Nowa .
20) W oknie tworzenia połączenia WMS wpisz nazwę połączenia, a następ-

nie przekopiuj adres WMS GDOŚ.
21) Zaakceptuj wybierając OK .
22) Warstwa została zapisana. Aby połączyć się z serwisem wybierz Połącz 

(ryc. 11.10). 

Ryc. 11.10
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23) W zakładce Warstwy możesz wskazać warstwy, które zostaną wczyta-
ne do widoku mapy. W zakładce Kolejność warstw możesz zarządzać 
kolejnością wyświetlanych warstw. Aby warstwy zostały wyświetlone 
wybierz Dodaj (ryc. 11.11). 

Ryc. 11.11

24) Analogicznie wczytaj pozostałe serwisy WMS. 

Ćwiczenie 11.2. Analiza danych z map zagrożenia powodziowego

Szeroki zakres tematyczny bazy danych obiektów topograficznych opiera się 
na integracji danych pochodzących z wielu źródeł – między innymi rejestrów pań-
stwowych komplementarnych do BDOT10k.  Umiejętność pozyskiwania informacji 
oraz analizy dostępnych danych jest nieoceniona nie tylko w procesie aktualizacji 
BDOT10k, ale także podczas realizacji innych zadań związanych z wykorzystaniem 
danych przestrzennych. W ćwiczeniu zaprezentowany zostanie sposób budowania 
zaawansowanych modeli analiz danych przestrzennych na przykładzie map zagro-
żenia powodziowego.
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Realizowane zadania:
 – Wykorzystanie narzędzi ArcGIS do wyznaczenia lokalizacji obiektów 

o określonych parametrach na przykładnie danych z mapy zagrożenia 
powodziowego;

 – Analiza przestrzenna danych o zagrożeniu powodziowym w celu wy-
znaczenia dróg potencjalnie zalanych w wyniku wystąpienia powodzi 
500-letniej, 100-letniej i 10-letniej z wyznaczeniem długości podtopio-
nych odcinków dróg; 

 – Automatyzacja procesów przetwarzania danych poprzez wykorzystanie 
narzędzia Model Builder.

Dane: 
D:\Szkolenie_BDOT10k\Cwiczenia\Cwiczenie_11.2\:

 – ORTO  – arkusze ortofotomapy lotniczej,
 – MZP – dane mapy zagrożenia powodziowego:

• obszar_zagrozenia_pow_rzeki_morze_scen_02.shp – warstwa te-
matyczna przedstawiająca zasięg przestrzenny wylewu rzeki Wisłok 
w wyniku wystąpienia powodzi 500-letniej ,

• obszar_zagrozenia_pow_rzeki_morze_scen_1.shp – warstwa tema-
tyczna przedstawiająca zasięg przestrzenny wylewu rzeki Wisłok 
w wyniku wystąpienia powodzi 100-letniej ,

• obszar_zagrozenia_pow_rzeki_morze_scen_10.shp – warstwa te-
matyczna przedstawiająca zasięg przestrzenny wylewu rzeki Wisłok 
w wyniku wystąpienia powodzi 10-letniej ,

 – L6_3_BDOT10k.gdb – geobaza plikowa z danymi BDOT10k dla obszaru 
analizy,

 – MPHP.mxd – plik projektu ArcMAP,
 – Wyniki – katalog przeznaczony na zapisywanie plików wytworzonych 

w ramach ćwiczenia.

Instrukcje:
1) Uruchom plik projektu MPHP.mxd .
2) Otwórz okno Model Builder (ryc. 11.12).

 Ryc. 11.12
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3) Z klasy obiektów OT_SKJZ_L (odcinki jezdni) wybierz obiekty, które nie 
są położone ponad powierzchnią ziemi:
a)  Do okna ModelBuildera dodaj narzędzie: 

ArcToolbox >> Zarządzanie danymi >> Warstwy i widoki tabel >> 
Wybierz warstwę według atrybutów (ryc. 11.13).

Ryc. 11.13

b) Lewym przyciskiem myszy kliknij dwukrotnie w graf Wybierz war-
stwę według atrybutów. Jako Tabelę Wejściową wybierz OT_SKJ-
Z_L, jako typ selekcji NEW_SELECTION, a następnie wprowadź 
kryterium: 
OT_SKJZ_L.polozenie <> ‚1’, jak na ryc. 11.14. 

Ryc. 11.14
W analogiczny sposób wykonaj kolejne kroki.

4) Wybierz z poprzednio wyselekcjonowanych obiektów te odcinki jezdni, 
które znajdują się w miejscowości Trzebownisko:

a) Do okna Model Builder dodaj: 
ArcToolbox >> Zarządzanie danymi >> Warstwy i widoki tabel >> 
Wybierz warstwę według położenia.

b)  Za pomocą narzędzia Połącz  powiąż graf OT_SKJZ_L z grafem  
Wybierz warstwę według położenia wybierając opcję Warstwa 
obiektów wejściowych i wprowadź parametry jak na ryc. 11.15.
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Ryc. 11.15

5) Zagreguj te odcinki dróg, które posiadają ten sam numer drogi:
a)  Do okna Model Builder dodaj narzędzie: 

ArcToolbox >> Zarządzanie danymi >> Generalizacja >> Agreguj.
b) Lewym przyciskiem myszy kliknij dwukrotnie w graf Agreguj 

i wprowadź parametry jak na ryc. 11.16.

Ryc. 11.16
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6) Aby móc prowadzić kolejne analizy utwórz z klasy obiektów drogi war-
stwę wektorową drogi_Layer1 w ArcMap:
a)  Do okna Model Builder dodaj narzędzie: 

ArcToolbox >> Zarządzanie danymi >> Warstwy i widoki tabel >> 
Wykonaj warstwę wektorową

b) LPM kliknij dwukrotnie w graf Wykonaj warstwę wektorową 
i wprowadź parametry jak na ryc. 11.17. 

Ryc. 11.17

7) Dodaj dodatkowe pole Przejezdnosc,  w których zostanie określona 
przejezdność drogi:
a) Do okna Model Builder dodaj narzędzie: 

ArcToolbox >> Zarządzanie danymi >> Pole >> Dodaj Pole.
b) Lewym przyciskiem myszy kliknij dwukrotnie w graf Dodaj Pole 

i wprowadzając parametry jak na ryc. 11.18 dodaj pole Przejezd-
nosc .
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Ryc. 11.18

8) W dodanym polu wpisz wartość pierwotną  „TAK” oznaczającą prze-
jezdność drogi:
a)  Do okna Model Builder dodaj narzędzie: 

ArcToolbox >> Zarządzanie danymi >> Pole >> Oblicz Pole.
b)  Lewym przyciskiem myszy kliknij dwukrotnie w graf Oblicz Pole 

i wprowadzając parametry jak na ryc. 11.19 wpisz wartość pola 
„TAK”. 

Ryc. 11.19

9) Wykorzystując narzędzie Wybierz warstwę według położenia wyznacz 
te drogi, które przecinają się z obszarem wystąpienia powodzi:
a)  Do okna Model Builder dodaj narzędzie: 

ArcToolbox >> Zarządzanie danymi >> Warstwy i widoki tabel >> 
Wybierz warstwę według położenia.

b) Lewym przyciskiem myszy kliknij dwukrotnie w graf Wybierz war-
stwę według położenia i wprowadź parametry jak na ryc. 11.20.
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Ryc. 11.20

10) Dla wybranych dróg zmień status przejezdności na „NIE”:
a) Do okna Model Builder dodaj narzędzie: 

ArcToolbox >> Zarządzanie danymi >> Pole >> Oblicz Pole.
b) Lewym przyciskiem myszy kliknij dwukrotnie w graf Oblicz Pole 

i wprowadzając parametry jak na ryc. 11.21 wpisz wartość pola 
„NIE”.

Ryc. 11.21

11) Zapisz wynikową warstwę do pliku warstwy Przejezdnosc_drog.lyr .
a) Do okna Model Builder dodaj narzędzie: 

ArcToolbox >> Zarządzanie danymi >> Warstwy i widoki tabel >> 
Zapisz do pliku warstwy.

b) Lewym przyciskiem myszy kliknij dwukrotnie w graf Zapisz do pliku 
warstwy i wprowadź parametry jak na ryc. 11.22.
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Ryc. 11.22

12) Jednocześnie w celu obliczenia długość zalanych odcinków dróg wytnij 
tylko te obiekty, które przecinają się z obszarem zalewowym. Wyniki 
zapisz w klasie drogi_zalane w geobazie Wyniki.gdb:
a)  Do okna Model Builder dodaj narzędzie: 

ArcToolbox >> Analizy >> Ekstrakcja >> Wytnij.
b) Lewym przyciskiem myszy kliknij dwukrotnie w graf Wytnij i wpro-

wadź parametry jak na ryc. 11.23.

Ryc. 11.23

13) Dołącz długość zalanych odcinków dróg do utworzonej wcześniej war-
stwy Przejezdnosc_drog.lyr:
a) Do okna Model Builder dodaj narzędzie: 

ArcToolbox >> Zarządzanie danymi >> Złączenia >> Pole złącze-
nia .

b) Lewym przyciskiem myszy kliknij dwukrotnie w graf Pole złączenia 
i wprowadź parametry jak na ryc. 11.24.
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Ryc. 11.24

14) W warstwie Przejezdnosc_drog.lyr oblicz długość zalanych odcinków 
dróg w kilometrach:
a) Do okna Model Builder dodaj narzędzie: 

ArcToolbox >> Zarządzanie danymi >> Pole >> Dodaj Pole.
b) Lewym przyciskiem myszy kliknij dwukrotnie w graf Dodaj Pole i 

wprowadzając parametry jak na ryc. 11.25 dodaj pole Dlugosc .

Ryc. 11.25

c)  Do okna Model Builder dodaj narzędzie: 
ArcToolbox >> Zarządzanie danymi >> Pole >> Oblicz Pole.

d) Lewym przyciskiem myszy kliknij dwukrotnie w graf Oblicz Pole i 
wprowadzając kryterium Round(([geometria_Length_1]/1000),1)  
jak na ryc. 11.26.
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Ryc. 11.26

15) Zapisz model o nazwie Przejezdność dróg w nowej skrzynce narzędzio-
wej Analizy w lokalizacji: 
D:\Szkolenie_BDOT10k\Cwiczenia\Cwiczenie_11.2\ (ryc. 11.27).

Ryc. 11.27



223 

16) Podłącz nową skrzynkę Analizy do Toolbox (ryc. 11.28).

Ryc. 11.28

17) Uruchom model i przeanalizuj wyniki (ryc. 11.29, ryc. 11.30).

Ryc. 11.29

 Ryc. 11.30


	Spis treści
	Wstęp do obsługi oprogramowania - narzędzia obsługi BDOT10k
	Obsługa klienta usług Geoportal 2
	Wprowadzenie do obsługi ArcGIS Desktop 
	Wprowadzenie do obsługi QGIS 

	Wprowadzenie do analiz GIS z wykorzystaniem narzędzi obsługi BDOT10k
	Podstawowe analizy GIS w środowisku ArcGIS 
	Podstawowe analizy GIS w środowisku QGIS

	Organizacja BDOT10k
	Analiza struktury danych BDOT10k

	Wykorzystanie BDOT10k w Systemach Informacji Przestrzennej (część 1)
	Analiza położenia składowisk odpadów z użyciem BDOT10k

	Źródła danych wykorzystywanych w BDOT10k
	Rejestry komplementarne do BDOT10k
	Publiczne rejestry resortowe
	Łączenie opracowań w zbiór ciągły

	Wykorzystanie BDOT10k w Systemach Informacji Przestrzennej (część 2)
	Analiza rozmieszczenia przystanków  komunikacji miejskiej

	Metadane - tworzenie, zarządzanie i publikacja
	Funkcjonalność istniejących portali metadanych
	Tworzenie i walidacja metadanych

	Standardy i formaty wymiany danych BDOT10k
	Język GML
	Schematy aplikacyjne BDOT
	Standardy wymiany danych GIS

	Standardowe opracowania kartograficzne w BDOT10k
	Klasy obiektów
	Symbolizacja
	Reprezentacje kartograficzne

	Udostępnianie BDOT10k
	Składanie zamówienia na dane BDOT10k

	Wykorzystanie branżowych baz danych przestrzennych o zasięgu krajowym
	Wykorzystanie danych udostępnianych publicznie
	Analiza danych z map zagrożenia powodziowego 




