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Streszczenie

Krajowy system geoinformacyjny budowany jest w Polsce na trzech
poziomach: centralnym, regionalny i lokalnym. Poziomy systemu ró ni  si
zakresem opracowania i szczgó owo ci  danych. Bazy danych systemów
informacji przestrzennnej poziomu lokalnego (powiatowego) s  najbardzie
szczegó owe. Rewolucja cyfrowa oraz obowi zuj ce przepisy prawne (Ustawa
o infrastrukturze informacji przestrzennej) powoduj , e obecnie dynamicznie
rozwijaja si  urz dowe witryny internetowe udostepniaj ce ró orodne mapy
tematyczne. W pracy przedstawiono propozycje ogólnej oceny geoportali
tworzonych na poziomie lokalnym (powiatowym). Metodyk  oceny ogólnej
oparto na trzech kryteriach: przejrzysto , funkcjonalno  oraz udost pniane tre-
ci. Kategoria przejrzysto  to atrybuty oceny okre laj ce wysi ki jakie podejmuje

instytucja, aby udost pni  informacje poprzez swoj  witryn  internetow . Katego-
ria funkcjonalno  to atrybuty oceny okre laj ce atwo  z jak  u ytkownicy mog
uzyska  informacje umieszczone na stronie. Ocena udost pnianych tre ci to wery-
fikacja ilo ciowa danych przestrzennych zamieszczonych w portalu z trzech grup
tematycznych Ustawy o infrastrukturze.

Zaproponowan  metod  oceny wykonano warto ciowanie jako ci danych
przestrzennych w 29 powiatach po o onych na terenie ca ego kraju. W wyniku
przeprowadzonych prac badawczych stwierdzono, e ogólna ocena geoportali jest
zadawalaj ca. Ka da z witryn otrzyma a ocen  powy ej po owy maksymalnej
liczby punktów.

S owa kluczowe: System informacji o terenie, jako  danych przestrzennych,
geoportal internetowy
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Summary

In Poland national geoinformation system is built at the three levels:
central, regional and local. The system levels differs in range of description and
detail of data. The local (county) level spatial information system databases are
the most detailed. The digital development and the current legislation (Law on
spatial information infrastructure) make the expansion of official Internet site
accessing various thematic maps. This paper presents proposals for an overall
assessment of geoportals created at the local level (county). Methodology for
assessing the overall based on three criteria: transparency, functionality and
content available. Category transparency are attributes of evaluation defining the
effort it takes an organization to share information through its Web site. The
functional category defining attributes of assessing the ease with which users can
obtain information on one page. Rating the content is quantitative verification of
spatial data contained in the portal of the three thematic groups of the Act on
infrastructure.

The proposed method of assessing the valuation performed spatial data
quality in 29 counties located throughout the country. As a result of research
work, it was found that the overall assessment web geoportals is satisfactory. Each
of the sites got more than half the maximum number of points.

Key words: land information system, spatial data quality, web geoportal

WST P

Gwa townie ro nie zapotrzebowanie na informacje przestrzenne wykorzy-
stywane w procesach decyzyjnych dotycz cych funkcjonowania pa stw i jako ci
ycia obywateli. W Polsce krajowy system informacji przestrzennej budowany

jest na trzech poziomach. Na poziomie centralnym system geoinformacyjny
obejmuje opisywanie zjawisk wiata rzeczywistego w skali globalnej (obszar
ca ej Polski). Systemy regionalne to przedsi wzi cia realizowane na obszarze
województwa integruj ce dane pochodz ce z systemów lokalnych. Na poziomie
lokalnym (powiatowym) budowane s  szczegó owe bazy danych przestrzennych
opisuj ce m.in. kataster nieruchomo ci, podstawow  map  kraju oraz geodezyj-
n  ewidencj  sieci uzbrojenia terenu.

Rozwój systemów powiatowych - w skali ca ego kraju - nie jest jednorod-
ny, szczególnie w odniesieniu do rodzajów baz referencyjnych, jako ci groma-
dzonych danych oraz stosowanych platform sprz towych i programowych.
Informacje poziomu lokalnego charakteryzuj  si  najwy szym stopniem szcze-
gó owo ci. Otrzymywane przez system informatyczny geodane wykorzystywane
s  powszechnie w czasie rzeczywistym przez ró ne instytucje samorz dowe
i rz dowe do wydawania decyzji oraz prowadzenia analiz i studiów.

Bazy referencyjne systemów lokalnych s  róde em informacji dla po-
wstaj cych obecnie geoprzestrzennych  witryn internetowych, które udost p-
niaj  powszechnie i nieodp atnie mapy tematyczne.
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METODY OCENY WITRYN INTERNETOWYCH

Witryny internetowe rozumiane jako powszechnie wykorzystywane elek-
troniczne narz dzia ,powinny by  okresowo oceniane. Metodyka oceny ma do-
tyczy  m. in. tre ci prezentowanych informacji, spójno ci oraz przejrzysto ci.
Podaj c za Marjakiem  [2007], w najprostszej ocenie witryny nale y odpowie-
dzie  na 5 pyta . Kto zbudowa  stron ? O czym jest strona? Kiedy zosta  zbu-
dowana? Sk d pochodzi wiedza na stronie? Dlaczego powinni my u y  tej stro-
ny? Opracowane w kilku mi dzynarodowych o rodkach badawczych metody
oceny  oparte s  na formularzach zawieraj cych szczegó owe, odpowiednio do-
brane pytania. Odpowiedzi na pytania zwykle musz  by  z zakresu 0 lub 1, rza-
dziej dozwolona  jest szersza skala np. od 1 do 5.

Jednym z najbardziej znanych systemów oceny jest Wielokryterialny Sys-
tem Oceny Serwisów Internetowych (ang. WAES – Website Attribute Evalu-
ation System). Metoda oceny WAES oparta jest  na wieloletnich do wiadcze-
niach uzyskanych podczas obserwacji witryn internetowych administracji
publicznej na ca ym wiecie [Cyberspace Policy Research Group 1997]. Kryteria
oceny zastosowane w metodzie WAES podzielne s  na dwie kategorie: przejrzy-
sto  serwisu i interaktywno . Kategoria przejrzysto  to 23 atrybuty oceny
okre laj ce wysi ki jakie podejmuje instytucja, aby udost pni  informacje po-
przez swoj  witryn  internetow . Kategoria interaktywno  mierzy (za pomoc
22 atrybutów), atwo  z jak  u ytkownicy mog  uzyska  informacje umiesz-
czone na stronie. Atrybutom przypisywane s  cechy typu binarnego. Warto  1
– cecha istnieje, 0 – nie istnieje.

Dla oceny polskich urz dowych witryn opracowano zmodyfikowan  me-
tod  WAES, za pomoc  której w 2004 roku przeprowadzono badania stron in-
ternetowych ministerstw, urz dów wojewódzkich i marsza kowskich [Raport
2005].  Wyniki przeprowadzonych bada  zosta y wykorzystane w pracach mo-
dernizacyjnych urz dowych witryn.

Oryginaln  metod  oceny portali internetowych gmin i powiatów opraco-
wano stosuj c trzy kategorie atrybutów: przejrzysto  i podstawowe informacje,
tre  oraz dost pno  [Kozubek , Werner 2009]. W kategorii przejrzysto  ba-
dano m. in. nawigacj  w serwisie, wykorzystanie pierwszej strony czy dost p do
adresu pocztowego. Kategoria tre  dotyczy a oceny m. in. stopnia aktualizacji
informacji, informacji o ofertach inwestycyjnych czy atrakcyjno ci regionu.
W kategorii dost pno  ocena obejmowa a intuicyjny adres domeny interneto-
wej czy adres poczty elektronicznej w domenie g ównej.

Geoportale internetowe udost pniaj  specjalistyczny typ informacji, s  to
dane opisuj ce przestrze . Dane te przekazywane s  u ytkownikowi w postaci
ró norodnych map tematycznych. Wypracowanie odpowiedniej metodyki oceny
takich witryn wymaga przeprowadzenia zaawansowanych prac badawczych.
Praca niniejsza prezentuje propozycje ogólnej (wst pnej) oceny urz dowych
geoportali gromadz cych dane na poziomie powiatowym.
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METODYKA OCENY OGÓLNEJ

Obowi zuj ca od kwietnia 2010 roku Ustawa o infrastrukturze informacji
przestrzennej, b d ca  transpozycj  dyrektywy INSPIRE Parlamentu Europej-
skiego, okre la zasady organizacji danych przestrzennych gromadzonych przez
instytucje publiczne. Zgodnie z Ustaw  organy administracji prowadz ce reje-
stry publiczne okre lonych danych przestrzennych s  zobowi zane do tworzenia
cyfrowych sieci us ug [Ustawa o infrastrukturze 2010]. Do us ug tych zaliczono
m. in. wyszukiwanie, przegl danie, pobieranie i przekszta canie zbiorów danych.
Wyszukiwanie i przegl danie danych jest na mocy prawa Ustawy powszechne
i nieodp atne.

Powy sze uregulowania prawne dotycz  równie  zbiorów danych prze-
strzennych, gromadzonych w ró nych jednostkach administracji powiatowej.
Ustawa o infrastrukturze oraz rewolucja cyfrowa powoduj , e obecnie po-
wszechnie tworzone s  i udoskonalane geoportale powiatowe. Rozwi zania
technologiczne portali oparte s  g ównie na produktach firm Geoid, Systherm
Info, Geo-System czy Geomatyka Kraków. Ocena porównawcza portali powia-
towych ze wzgl du na zakres udost pnianych informacji oraz ich ró n  organi-
zacj  nie ogranicza si  do warto ciowania producentów oprogramowania wyko-
rzystuj cego standard WMS do prezentowania map w Internecie.

Podstawowym problem stworzenia w a ciwej metody oceny jest dobór od-
powiednich kryteriów warto ciowania. Do wiadczenia w korzystaniu z tego
rodzaju witryn internetowych oraz opisane w literaturze przedmiotu metody
oceny by y podstaw  do opracowania kryteriów ogólnej oceny geoportali po-
wiatowych. Metodyk  oceny ogólnej oparto na trzech kryteriach: przejrzysto ,
funkcjonalno  oraz udost pniane tre ci. Kategoria przejrzysto  zawiera atry-
buty oceny okre laj ce wysi ki jakie podejmuje instytucja, aby udost pni  in-
formacje poprzez swoj  witryn  internetow . Kategoria funkcjonalno  to atry-
buty oceny okre laj ce atwo  z jak  u ytkownicy mog  uzyska  informacje
umieszczone na stronie. Ocena udost pnianych tre ci to weryfikacja ilo ciowa
danych przestrzennych zamieszczonych w portalu.

W kategorii przejrzysto  ocenia  nale y m. in.: umieszczenie na pierwszej
stronie odsy acza do witryny geoportalu, zamieszczenie adresów poczty elektro-
nicznej i telefonów do osób odpowiedzialnych za zawarto  strony, zamieszcze-
nie informacji o zasadach wykorzystywania prezentowanych tre ci.

Kategoria funkcjonalno  to ocena m. in.: zamieszczenia instrukcji obs ugi
witryny,  funkcjonalno ci przycisków steruj cych, menu g ównego i rozwijalnego.  

Kategoria udost pnianych tre ci to warto ciowanie ilo ciowe danych
zamieszczonych w geoportalu, a pochodz cych z trzech grup tematycznych za-
wartych w za czniku do ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.
Administracja samorz dowa szczebla powiatowego jest odpowiedzialna za gro-
madzenie tylko cz ci danych z tych trzech grup tematycznych. Z pierwszej
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grupy powiaty odpowiadaj  za ok. 6 tematów z drugiej za 4, a z trzeciej za ok. 8.
W kategorii tej sprawdzano równie  umieszczenie na stronie internetowej  kata-
logu metadanych opisuj cych dane przestrzenne zgodnie z wymogami INSPIRE.

Atrybuty cech ze wszystkich kategorii powinny posiada  odpowiednie
warto ci w zale no ci od rangi wa no ci. Jednak takie warto ciowanie wi e si
z przeprowadzeniem dodatkowych bada . Obecnie –  bez dodatkowych bada  –
atrybuty cech maj  warto ci binarne (1 – cecha istnieje,  0 – cecha nie istnieje).

PRACE DO WIADCZALNE

Zaproponowan  metod  wykonano badania empiryczne geoportali  two-
rzonych przez tzw. powiaty ziemskie. W województwach o najmniejszej liczbie
powiatów (opolskie, lubuskie, wi tokrzyskie, podlaskie i pomorskie) wybrano
po 1 witrynie. Z województw o najwi kszej liczbie powiatów (wielkopolskie
i mazowieckie)  wybrano po 3 witryny. W pozosta ych województwach wybra-
no po 2 witryny. cznie do analizy wyselekcjonowano 29 geoportali.

Kategori  przejrzysto  opisano sze cioma kryteriami, funkcjonalno
czterema, a dla udost pnianych tre ci wybrano dwadzie cia atrybutów.

Przejrzysto  serwisu analizowano w oparciu o nast puj ce kryteria: za-
mieszczenie na g ównej stronie urz du odsy acza do geoportalu, dat  ostatniej
aktualizacji danych, adresy e-mail osób odpowiedzialnych za zawarto  strony
i obs ug  techniczn , zamieszczenie informacji opisowej o geoportalu i charakte-
ryzuj cej bazy informacyjne, wymagania techniczne oraz zamieszczenie infor-
macji o zasadach udost pniania danych.

Do przeprowadzenia analizy funkcjonalno ci geoportalu wybrano: instruk-
cj  obs ugi serwisu, nawigacj  w serwisie oraz dost pne narz dzia.

Kategori  udost pniane tre ci analizowano za pomoc  wybranych tematów
danych przestrzennych, takich jak: systemy odniesie , nazwy geograficzne, jed-
nostki administracyjne, adresy, dzia ki ewidencji gruntów, sieci transportowe,
hydrografia, obszary chronione, ukszta towanie terenu, u ytkowanie ziemi, or-
toobrazy, geologia, jednostki statystyczne, budynki, gleba, zagospodarowanie
przestrzenne, zdrowie i bezpiecze stwo ludno ci, uzbrojenie techniczne terenu
oraz urz dzenia do monitorowania rodowiska,

Wynikiem badania jako ci danych geoportali s  punkty uzyskane w po-
szczególnych kategoriach oraz suma punktów b d ca parametrem oceny ogól-
nej. Na rysunku 1 przedstawiono wykres oceny 29 geoportali. Ogólna ocena
geoportali jest zadawalaj ca. Ka da z witryn otrzyma a ocen  powy ej po owy
maksymalnej liczby 30 punktów. Warto  przeci tna dla badanych witryn wy-
nosi 19,0 punktów, odchylenie standardowe nie przekracza 2,0. Estymatory te
pokazuj , e badane geoportale prezentuj  obecnie podobny poziom rozwoju.
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Rysunek 1. Wykres oceny ogólnej geoportali
Figure 1. The graph overall assessment web geoportals

WNIOSKI

Publiczne urz dowe witryny prezentuj ce informacje przestrzenne powin-
ny by  poddawane okresowej ocenie. Wynikiem takiej analizy powinna by
szczegó owa informacja o tym ,w jakim stopniu oceniane geoportale realizuj
stawiane przed nimi zadania. Przedstawiona w pracy metoda oceny pozwala
przeprowadzi  warto ciowanie oparte na 30 atrybutach. Wykonane prace do-
wiadczalne, w których analizowano 29 geoportali powiatowych pokazuj , e

ogólna ocena witryn jest zadawalaj ca. Powszechne udost pnianie informacji
przestrzennej na poziomie lokalnym (powiatowym) jest now  warto ci . Jednak
adnej z badanych witryn nie oceniono na poziomie niezadawalaj cym  (poni ej

15 punktów). wiadczy to o tym, e administracja  samorz dowa szczebla po-
wiatowego zadawalaj co realizuje zobowi zania wynikaj ce z zapisów ustawy
o infrastrukturze informacji przestrzennej.
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