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Wstêp
Obecnie udostêpniane us³ugi sieciowe umo¿liwiaj¹ nie tylko wyszukiwanie i wywietlanie
danych, ale tak¿e ich analizy, np. wykonywanie analiz atrybutowych i przestrzennych. W
wyniku publikacji dane wejciowe ulegaj¹ interpretacji, w efekcie której przyjmuj¹ postaæ
informacji przestrzennej. Proces przetwarzania wymagany jest g³ównie w przypadku bardziej zaawansowanych metod prezentacji danych, np. metod kartograficznych. W ten sposób tworzona jest infrastruktura informacji przestrzennej. Publikacja danych przestrzennych
w g³ównej mierze realizowana jest w ramach za³o¿eñ dyrektywy INSPIRE.
Artyku³ przedstawia mo¿liwoci tworzenia wizualizacji w jednorodnym rodowisku jakie
stanowi¹ rozwi¹zania firmy Google oraz przez wykorzystanie standardów OGCSLD, SE,
FE. Google to szybko rozwijaj¹ca siê firma, wychodz¹ca naprzeciw wymaganiom u¿ytkownika, proponuj¹ca nowe rozwi¹zania, udostêpniaj¹ca liczne narzêdzia i aplikacje pozwalaj¹ce
na wizualizacje danych. Publikacja danych przestrzennych zgodnie ze standardami OGC
pozwala na zachowanie interoperacyjnoci zbiorów danych i us³ug.
Treci przedstawione w artykule powsta³y w ramach projektu badawczego pt. Budowa,
standaryzacja i integracja sieciowych us³ug geoinformacyjnych dla potrzeb opracowañ kartograficznych finansowanego przez MNiSW oraz na potrzeby pracy E. Woniak (2010).
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Mo¿liwoci publikowania danych w OGC, SLD, FE, SE
Organizacja standaryzacyjna OCG (ang. Open Geospatial Consortium, Inc.) opracowuje
i rozpowszechnia specyfikacje dotycz¹ce wymiany i praktycznego wykorzystywania danych przestrzennych oraz tworzenia geoinformacyjnych us³ug sieciowych. Produkty i us³ugi powsta³e zgodnie ze specyfikacjami OGC daj¹ swobodê wymiany i korzystania z danych
przestrzennych, umo¿liwiaj¹ zwiêkszanie zastosowañ informacji przestrzennej przez tworzenie wartoci dodanych, a tak¿e tworzenie nowych us³ug sieciowych wdra¿anych dla
ró¿nych produktów na odmiennych platformach sprzêtowych.
Ze wzglêdu na ograniczone ramy tego artyku³u, mo¿liwoci wykorzystania standardów
SLD, FE oraz SE do publikacji danych zostan¹ szerzej opisane w artykule Woniak, Iwaniaka
i Netzela, do którego przygotowano przyk³ad nr 4 dotycz¹cy tworzenia kartogramu.

Standard SLD
OCG zaproponowa³o schemat XML okrelaj¹cy strukturê stylu warstwy  SLD (ang.
Styled Layer Descriptor). Jest to powszechny standard umo¿liwiaj¹cy okrelenie stylów
danych rastrowych i wektorowych publikowanych w sieci. G³ównym zastosowaniem SLD
jest definiowanie warstw i ich stylów na potrzeby WMS.
Poni¿ej przedstawiono przyk³ad wywo³ania metody GetMap us³ugi WMS metod¹ POST.
W sekcji StyledLayerDescriptor obiektom Droga, Rzeka zosta³y przypisane style
Linia_Czarna, Linia_Niebieska.
Przyk³ad nr 1. Przepisanie obiektom stylów prezentacji
<?xml version=1.0" encoding=UTF-8"?>
<!DOCTYPE GetMap SYSTEM http://adres_serwera.com/wms/GetMap.xsd>
<ogc:GetMap xmlns:ogc=http://www.opengis.net/ows
xmlns:gml=http://www.opengis.net/gml
env:encodingStyle= http://www.w3.org/2001/09/soap-encoding
version=1.3.0" service=WMS>
<StyledLayerDescriptor version=1.1.0">
<NamedLayer>
<Name>Droga</Name>
<NamedStyle>
<Name>Linia_Czarna</Name>
</NamedStyle>
</NamedLayer>
<NamedLayer>
<Name>Rzeka</Name>
<NamedStyle>
<Name>Linia_Niebieska</Name>
</NamedStyle>
</NamedLayer>
<NamedLayer>
<Name>Budynki</Name>
<NamedStyle>
<Name>Kontur</Name>
</NamedStyle>
</NamedLayer>
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</StyledLayerDescriptor>
<BoundingBox srsName=http://www.opengis.net/gml/srs/epsg.xml#2180">
<gml:coord>
<gml:X>361551.45</gml:X>
<gml:Y>361472.26</gml:Y>
</gml:coord>
<gml:coord>
<gml:X>362159.24</gml:X>
<gml:Y>361715.76</gml:Y>
</gml:coord>
</BoundingBox>
<Output>
<Format>image/png</Format>
<Transparent>false</Transparent>
<Size>
<Width>400</Width>
<Height>400</Height>
</Size>
</Output>
<Exceptions>application/vnd.ogc.se+xml</Exceptions>
</ogc:GetMap>

Standard FE
Zastosowanie standardu Filter Encoding (OGC 09-026r1 konsorcjum OGC przyjêty jako
ISO/DIS 19143 przez organizacjê standaryzacyjn¹ ISO) pozwala na selekcjê obiektów na
podstawie warunków na³o¿onych na ich atrybuty. Standard w po³¹czeniu ze standardem
SLD wykorzystywany jest do zmiany stylu wywietlania obiektów w zale¿noci od ich
atrybutów. Specyfikacja FE definiuje cztery grupy operatorów porównawczych:
m logicalOps  operator logiczny mo¿e s³u¿yæ ³¹czeniu operatorów warunkowych,
tworz¹c bardziej rozbudowane filtry (And, Or, Not).
m comparisonOps  operatory porównania, u¿ywane w przypadku tworzenia wyra¿eñ matematycznych s³u¿¹cych porównaniu argumentów. Spe³nienie warunku oznacza wartoæ TRUE, operator przyjmuje wartoæ FALSE, gdy warunek nie jest spe³niony. Oprócz standardowych operatorów porównawczych (¹, <, >, £, ³), dostêpne
s¹ elementy PropertyIsLike (s³u¿y porównywaniu ci¹gu znaków), PropertyIsNull
(sprawdza czy wartoæ jest pusta), PropertyIsBetween (okrela czy wartoæ mieci
siê w podanym przedziale).
m spatialOps  przestrzenne operatory (np. Equals, Touches, Within), sprawdzaj¹ce
czy atrybuty geometryczne obiektu spe³niaj¹ okrelone w filtrze przestrzenne relacje.
Spe³nienie warunku oznacza wartoæ TRUE, w przeciwnym razie przyjmowana jest
wartoæ FALSE.
m _Id  operator filtruj¹cy obiekty wg ich identyfikatora.
Dodatkowo na danych stanowi¹cych m.in. wartoæ atrybutów mo¿na przeprowadzaæ podstawowe operacje arytmetyczne. Umo¿liwiaj¹ to operatory matematyczne: Add  dodawanie,
Sub  odejmowanie, Mul  mno¿enie, Div  dzielenie. Wystêpuj¹ te¿ operatory funkcji pozwalaj¹ce na wyznaczanie wartoci minimalnej/maksymalnej ze zbioru (MIN, MAX) oraz zwracaj¹ce dla podanego argumentu wartoæ funkcji sinus, cosinus, tangens (SIN, COS, TNG).
Wszystkie operatory mog¹ byæ ³¹czone ze sob¹, tworz¹c jeden filtr.

140

EMILIA WONIAK, ADAM IWANIAK

Przyk³ad nr 2. Filtracja danych
Jednym z najprostszych metod wykorzystania standardu FE jest filtracja obiektów tak
aby by³y wywietlane tylko obiekty posiadaj¹ce okrelon¹ wartoæ atrybutu. W przyk³adzie z
dzia³ania filtru wynikiem jest wywietlenie obiektów, których atrybut Rodzaj przyjmuje wartoæ Lisciaste (rys. 1).

...
<Rule>
<Title>Drzewa lisciaste</Title>
<ogc:Filter>
<ogc:PropertyIsLike>
<ogc:PropertyName>Rodzaj</ogc:propertName>
<ogc:Literal>Lisciaste</ogc:Literal>
</ogc:PropertyIsLike>
</ogc:Filter>
<Rule>
...
Rys. 1

Standard SE
Symbology Encoding (SE), standard 05-077r4 konsorcjum OpenGIS Consortium, okrela sposób przedstawiania danych wektorowych i danych pokrycia. Elementami g³ównymi
SE s¹ FeatureStyle i CoverageStyle. SE pozwala u¿ytkownikowi na definiowanie regu³ (element Rules) i sposobów (element Symbolizers) wywietlania obiektów. Element Rules stosowany jest w celu wskazania regu³ prezentacji danych, minimalnej i maksymalnej skali
wywietlania wybranych obiektów, daje równie¿ mo¿liwoæ dodawania tytu³u legendy oraz
elementów objaniaj¹cych sposób wizualizacji danej warstwy. Element zawiera równie¿ okrelone warunki filtruj¹ce obiekty zgodnie ze specyfikacj¹ Filter Encoding. Element Symbolizers opisuje nie tylko kszta³t, jaki powinien siê pojawiæ, ale tak¿e w³aciwoci graficzne, takie
jak kolor i przezroczystoæ wizualizowanych obiektów. Typy elementu Symbolizers:
m LineSymbolizer  okrela styl linii: kolor, szerokoæ i przezroczystoæ oraz rodzaj
jej zakoñczenia. Istnieje mo¿liwoæ rysowania linii równoleg³ych do pierwotnej geometrii obiektu.
m PolygonSymbolizer  styl wielok¹tów, b¹d innych obiektów powierzchniowych
wraz z wype³nieniem ich wnêtrza  pokrycie powierzchni jednym kolorem, b¹d wybranym obiektem graficznym. Styl konturów obiektów okrelaæ mo¿na w takim samym zakresie jak styl obiektów liniowych. Wybrane obiekty mog¹ zostaæ przesuniête
o okrelon¹ odleg³oæ wzglêdem po³o¿enia pierwotnego, a tak¿e pomniejszone/powiêkszone o zadan¹ wartoæ.
m PointSymbolizer  styl obiektów punktowych. Mo¿liwe jest dodawanie zewnêtrznych obiektów graficznych oraz znaków graficznych o prostych kszta³tach, m.in.
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kwadrat, ko³o, trójk¹t, gwiazda, krzy¿yk i X. Miejscem zaczepienia wstawianego
obiektu jest centroid, obiekt mo¿e podlegaæ rotacji i przesuniêciu. Istnieje mo¿liwoæ
zmiany kolorystyki symbolu w zale¿noci od wartoci atrybutów danych obiektów.
TextSymbolizer  styl obiektów tekstowych (etykiet)  rodzaj, rozmiar czcionki,
jej styl (normalny, pochylony, podkrelony), gruboæ (pogrubiony, normalny), halo
(rozmiar, kolor), po³o¿enia etykiety wzglêdem punktu, linii, wielok¹ta. Etykiety rozmieszczone wzd³u¿ linii mog¹ byæ wywietlane wielokrotnie, w okrelonych odstêpach, w po³o¿eniu poziomym b¹d zgodnym z geometri¹ linii. Etykiety podlegaj¹ rotacji i przesuniêciu.
RasterSymbolizer  styl rastrów i danych typu grid  przeroczystoæ, wywietlanie obrazów w kolorach szaroci, zmiana kontrastu, cieniowanie rzeby terenu.
Istnieje mo¿liwoæ przekszta³cania obrazu na podstawie palety kolorów rastra lub
wartoci przypisanych pikselom.

Przyk³ad nr 4. Zastosowanie standardu SLD, SE i FE do opracowania kartodiagramu prezentuj¹cego liczbê studentów w województwach na tle gêstoci zaludnienia (rys. 2).
Tworz¹c kartogram nale¿y zdefiniowaæ regu³ê, która klasyfikuje obiekty do danego przedzia³u oraz okrela styl jednostek odniesienia.
<Rule>
<Title>60</Title>
<ogc:Filter>
<ogc:PropertyIsLessThan>
<ogc:PropertyName>GESTOSC_ZALUDNIENIA</ogc:PropertyName>
<ogc:Literal>60</ogc:Literal>
</ogc:PropertyIsLessThan>
</ogc:Filter>
<PolygonSymbolizer>
<Fill>
<CssParameter name=fill>#FFFF99</CssParameter>
</Fill>
<Stroke>
<CssParameter name=stroke>#000000</CssParameter>
<CssParameter name=stroke-width>0.1</CssParameter>
</Stroke>
</PolygonSymbolizer>
</Rule>

Uzupe³nienie wizualizacji o diagramy wymaga wygenerowania regu³y dla ka¿dego z przedstawianych obiektów. W przedstawionym przyk³adzie sprowadza siê to do stworzenia po
jednej regule dla ka¿dego województwa.
<Rule>
<Title> Liczba studentow ogolem</Title>
<PointSymbolizer>
<Graphic>
<ExternalGraphic>
<OnlineResource
xlink:href=http://mariacka.eu/gfx/ikony/student.png/>
<Format>image/gif</Format>
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</ExternalGraphic>
<Size>
<ogc:Literal>15</ogc:Literal>
</Size>
<Rotation>0</Rotation>
</Graphic>
</PointSymbolizer>
</Rule>

Wywietlenie etykiet  nazw województw wymaga u¿ycia nastêpuj¹cej regu³y:
<Rule>
<Title>Nazwy wojewodztw</Title>
<TextSymbolizer>
<Label>
<ogc:PropertyName>WOJEWODZTW</ogc:PropertyName>
</Label>
<Font>
<CssParameter name=font-family>Arial</CssParameter>
<CssParameter name=font-style>Normal</CssParameter>
<CssParameter name=font-size>12</CssParameter>
<CssParameter name=font-weight>normal</CssParameter>
</Font>
<Fill>
<CssParameter name=fill>#000000</CssParameter>
</Fill>
<Halo>
<Radius><ogc:Literal>1</ogc:Literal></Radius>
<Fill> <CssParameter name=fill>#FFFFFF</CssParameter></Fill>
</Halo>
<LabelPlacement>
<PointPlacement>
<AnchorPoint>
<ogc:AnchorPointX>0.5</ogc:AnchorPointX>
<ogc:AnchorPointY>3</ogc:AnchorPointY>
</AnchorPoint>
</PointPlacement>
</LabelPlacement>
</TextSymbolizer>
</Rule>

Mo¿liwoci publikacji w rodowisku Google
Firma Google udostêpnia narzêdzia, dziêki którym mo¿liwe jest generowanie opracowañ
tematycznych. Korzystaj¹c z Google API mo¿liwe jest tworzenie aplikacji wizualizuj¹cych
dane w postaci kartogramu, b¹d kartodiagramu. Serwis Public Data Explorer jest gotowym produktem wizualizuj¹cym dane wprowadzane przez u¿ytkownika.
Poni¿sze przyk³ady zosta³y zaczerpniête z pracy E. Woniak (2010).
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Google GeoMap
Jednym z rozwi¹zañ Google umo¿liwiaj¹cym wizualizacjê danych jest GeoMap API. Na
jego podstawie tworzony jest kartogram dla mapy wiata z naniesionym podzia³em politycznym. W kodzie aplikacji nale¿y zdefiniowaæ dane prezentowanego zjawiska oraz kraje, do
których siê odnosz¹. Nazwy pañstw powinny byæ podane w jêzyku angielskim, b¹d w
postaci dwuznakowych kodów zgodnych z ISO 3166-1. Na podstawie ekstremów wyznaczane s¹ klasy kartogramu  szeæ klas o równych przedzia³ach. Mo¿e to powodowaæ istnienie pustych klas. Tworzona mapa jest interaktywna  gdy kursor znajduje siê nad dowolnym
krajem terytorium pañstwa zostaje wyró¿nione oraz pojawia siê informacja o wizualizowanych danych.
Przyk³ad nr 5. Wizualizacja danych w aplikacji Google GeoMap. Wydobycie wêgla brunatnego  % wiatowego wydobycia (rys. 3).
Kod tworz¹cy kartogram:
function drawVisualization() {
var data = new google.visualization.DataTable();
data.addRows(13); / liczba pañstw, okrelaj¹ca rozmiar tabeli
data.addColumn(` string`, `Country` );
data.addColumn(`number`, `wegiel brunatny [mln ton]`); / tytu³ legendy
data.setValue(0, 0, `Germany`); /nazwy pañstw w jêzyku angielskim
data.setValue(0, 1, 19.9); /dane
data.setValue(1, 0, `Russia`);
data.setValue(1, 1, 9.4);
data.setValue(2, 0, `United States`);
data.setValue(2, 1, 8.5);
data.setValue(3, 0, `Australia`);
data.setValue(3, 1, 7.6);
data.setValue(4, 0, `Greece`);
data.setValue(4, 1, 7.1);
data.setValue(5, 0, `Poland`);
data.setValue(5, 1, 6.9);
data.setValue(6, 0, `Turkey`);
data.setValue(6, 1, 6.5);
data.setValue(7, 0, `Czech Republic`);
data.setValue(7, 1, 5.8);
data.setValue(8, 0, `Canada`);
data.setValue(8, 1, 4.1);
data.setValue(9, 0, `Serbia and Montenegro`);
data.setValue(9, 1, 3.9);
data.setValue(10, 0, `Romania`);
data.setValue(10, 1, 3.3);
data.setValue(11, 0, `Bulgaria`);
data.setValue(11, 1, 3.0);
data.setValue(12, 0, `India`);
data.setValue(12, 1, 2.6);
var geomap = new google.visualization.GeoMap(
document.getElementById(`visualization`));
geomap.draw(data, null);}
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Google Chart API
Google Chart API pozwala na tworzenie: wykresów s³upkowych (ang. Bar Charts), pude³kowych (ang. Box Charts), wiecowych (ang. Candlestick Charts), z³o¿onych (ang. Compound Charts), liniowych (ang. Line Charts), radarowych (ang. Radar Charts), punktowych (ang. Scatter Charts), kartogramów (ang. Map Charts), diagramów ko³owych (ang.
Pie Charts), diagramów Venna (ang. Venn Charts), dynamicznych ikon (ang. Dynamic Icons),
wzorów (ang. Formulars) oraz kodów QR (ang. QR Codes).
Do przesy³ania parametrów i danych tworzonych wizualizacji Google Chart API wykorzystuje protoko³u HTTP. Odpowiedzi¹ na wywo³anie jest obraz o rozszerzeniu PNG. Je¿eli
parametry ¿¹dania przekazywane s¹ metod¹ GET, wtedy wszystkie informacje okrelaj¹ce
tworzon¹ wizualizacjê (tj. kolory, rozmiar, dane, etykiety, t³o) s¹ umieszczane w treci adresu URL, któr¹ mo¿na wpisaæ bezporednio w przegl¹darkê, b¹d umieciæ w kodzie strony,
jako tag <img>.
Sk³adnia URL dla Chart API jest nastêpuj¹cy:
http://chart.apis.google.com/chart?cht=<typ_wykresu>&chd=<dane>
&chs=<rozmiar_wykresu>&...dodatkowe_parametry...

Przed przyst¹pieniem do tworzenia wizualizacji nale¿y przygotowaæ dane. Parametr definiuj¹cy dane mo¿e przyjmowaæ wartoci od 0 do 100, wiêc jeli nie zawieraj¹ siê w tym
przedziale nale¿y je przeskalowaæ. Ujemne wartoci wywietlane s¹ jako bia³e (puste) pola.
Google Pie Chart API umo¿liwia tworzenie diagramu ko³owego p³askiego, trójwymiarowego oraz z³o¿onego wraz z tytu³em, etykietami, legend¹ i marginesami. W tym celu wymagane jest okrelenie parametrów definiuj¹cych rodzaj, wymiar oraz kolorystykê wizualizacji,
wartoci marginesów, zawieraj¹cych dane, tekst etykiet i tytu³u, a tak¿e okrelaj¹cych sposób usytuowania legendy.
Przyk³ad nr 6. Wykorzystanie Google API do wizualizacji danych  diagram ko³owy
11URL tworz¹cy diagram ko³owy z opisanymi parametrami. Obraz wynikowy przedstawiono na rysunku 4.
http://chart.apis.google.com/chart?
cht=pc&  typ wykresu
cd=t:10,40,60,100,40,25&  dane
chhs=280x160&  rozmiar zwracanego obrazu
chco=00BBAA,FFFF42&  kolorystyka diagramu
chl=Kwiecien|Maj|Czerwiec|Lipiec|Sierpien|Wrzesien  etykiety
chp=1.5&  k¹t okrelaj¹cy pocz¹tek diagramu
chdl=10|40|60|100|40|25&  wartoci legendy
chdlp=b&  po³o¿enie legendy
chtt=Ilosc+opadow&  tytu³
chts=006400,12&  kolor i wielkoæ czcionki tytu³u
chf=c,s,F0FFF0|bg,s,DCDCDC&  rodzaj oraz kolor wype³nienia i t³a wykresu
chma=5,5,25,5|50,25  wielkoæ marginesów
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Google Map Chart API pozwala na wizualizowanie danych m.in. w formie kartogramów. Istnieje mo¿liwoæ okrelenia obszaru zbli¿enia opracowania, identyfikacji jednostek
odniesienia przez wstawienie etykiet, dodanie tytu³u oraz legendy, wybór kolorystyki, a tak¿e
centrowanie obrazu na wyznaczone pole.
Przyk³ad nr 7. Wykorzystanie Google API do wizualizacji danych  Google Map
Chart API (http://code.google.com/apis/chart, 09.2010, rys. 5).
cht=map:fixed=-60,0,80,-35  typ wizualizacji
chs=600x350  rozmiar obrazu wynikowego
chld=CA-BC|CN|IT|GR|US-UT  identyfikacja jednostek odniesienia
chdl=Vancouver|Beijing|Torino|Athens|Salt+Lake+City  opis legendy
chco=B3BCC0|5781AE|FF0000|FFC726|885E80|518274  kolory jednostek
odniesienia
chtt=Last+Five+Olympic+Hosts - tytu³
chm=f2010+Winter,000000,0,0,10  po³o¿enie i treæ etykiety
f2008+Summer,000000,0,1,10
f2008+Winter,000000,0,2,10,1,:-5:10
f2004+Summer,000000,0,3,10
f2004+Summer,000000,0,4,10
chma=0,110,0,0  wielkoæ marginesów

Wykorzystuj¹c Google Map Chart API mo¿na stworzyæ kartogram. Ustalana automatycznie barwa jednostek odniesienia zwi¹zana jest z wielkoci¹ reprezentowanych danych.
Mo¿liwa jest zmiana kolorów jednostek odniesienia.

Google Public Data Explorer
Aplikacja Public Data Explorer dostêpna z poziomu przegl¹darki internetowej ma na celu
udostêpnianie publicznych danych w sieci. ród³a danych to g³ównie urzêdy i instytucje
zajmuj¹ce siê statystyk¹ (tj. World Bank, Eurostat), co zapewnia wiarygodnoæ prezentowanych informacji.
Public Data Explorer realizuje cztery sposoby prezentacji danych: wykres liniowy, s³upkowy, punktowy oraz kartodiagram. Aplikacja posiada mo¿liwoæ tworzenia wykresów dynamicznych, zmieniaj¹cych siê wraz z up³ywem czasu.
Kartodiagram tworzony jest w oparciu o Google Maps (rys. 6), istnieje mo¿liwoæ zmianê podk³adu mapowego (teren, mapa dróg, zdjêcia satelitarne i mapa hybrydowa) oraz skalowanie i przesuwanie obrazu. Na kartodiagramie umieszczona jest tak¿e skala opracowania.
Aplikacja podaje datê pozyskania danych oraz ich ród³o. Rozmiar prezentowanego zjawiska
obrazuj¹ diagramy, których wielkoæ jest opisana w legendzie. Po klikniêciu na wybrany
diagram pojawia siê jego opis w formie odnonika, którego po³o¿enie mo¿na zmieniaæ. Dziêki
temu mo¿na opisaæ mapê w taki sposób by nie pogorszyæ jej czytelnoci. Zaznaczenie pañstwa znajduj¹cego siê na licie powoduje jego podwietlenie na mapie oraz dodanie do niego
opisu w formie etykiety. Dziêki temu mo¿na ledziæ zmiennoæ wizualizowanego zjawiska
dla wybranych pañstw. Istnieje mo¿liwoæ wy³¹czenia widocznoci niezaznaczonych na
licie pañstw. W ten sposób obserwowane s¹ tylko po¿¹dane jednostki, zwiêksza siê tak¿e
znacz¹co czytelnoæ kartodiagramu.
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Google Fusion Tables
Narzêdzie Google Fusion Tables jest gotowym rozwi¹zaniem wizualizuj¹cym dane wczytane
przez u¿ytkownika, b¹d znajduj¹ce siê ju¿ w bazie, udostêpnione przez u¿ytkowników.
Aplikacji tej nie mo¿na edytowaæ na podstawie Google API, jednak funkcje jakie posiada daj¹
u¿ytkownikowi mo¿liwoæ wyboru sposobu wizualizacji. Udostêpniane tabele tworz¹ bazê
danych. Z mo¿liwych metod prezentacji danych w programie Google Fusion Tables metodami kartograficznymi jest Visualize Intensity Map. Wizualizacja w oparciu o Intensity Map
daje mo¿liwoæ wyboru metody prezentacji pomiêdzy kartogramem a kartodiagramem. Na
podstawie ekstremów wyznaczane s¹ klasy o równej rozpiêtoci. Legenda zawiera jedynie
opis wartoci minimalnej i maksymalnej. Istnieje mo¿liwoæ wyboru kolumny, której dane
bêd¹ prezentowane, jak i kolumny, wed³ug której przeprowadzane bêdzie geokodowanie.
Obszar tworzonej wizualizacji mo¿e obejmowaæ ca³y wiat, czêæ kontynentu, np. Europa
Zachodnia, b¹d obszar wybranego kraju.

Porównanie
Aplikacje firmy Google stanowi¹ jednorodne rodowisko. Dostarczane s¹ gotowe aplikacje z udostêpnionym kodem ród³owym podlegaj¹cym edycji, a tak¿e aplikacje zamkniête
umo¿liwiaj¹ce wizualizacje danych udostêpnianych przez serwis. Standardy OGC stanowi¹
alternatywê dla gotowych rozwi¹zañ. Wykorzystanie standardów SLD, FE i SE do opisu
wizualizacji danych przestrzennych zwiêksza zakres podejmowanych przez u¿ytkownika
decyzji maj¹cych wp³yw na wygl¹d generowanego obrazu.
Dla niedowiadczonego u¿ytkownika, nie posiadaj¹cego specjalistycznej wiedzy, proste
rozwi¹zania firmy Google bêd¹ korzystniejsze. Wystarczy znajomoæ rozwi¹zañ udostêpnianych przez firmê Google oraz podstaw jêzyka HTML oraz to aby wizualizowane dane zamieciæ w kodzie, a ten z kolei we w³asnej aplikacji. W ten sposób stworzona wizualizacja mo¿e
byæ umieszczona np. na stronie HTML. Opracowania kartograficzne tworzone w rodowisku Google, chocia¿ powstaj¹ w szybki i prosty sposób, w wiêkszoci przypadków nie s¹
poprawnie wykonane pod wzglêdem kartograficznym. Najczêstszym b³êdem w przypadku
aplikacji tworz¹cych kartogramy i kartodiagramy jest niepe³ne opisanie legendy, brak skali
opracowania oraz tworzenie klas pustych. W obecnej postaci rozwi¹zania firmy Google
posiadaj¹ jeszcze spore niedoskona³oci i wymagaj¹ dalszego rozwoju, aby mog³y byæ uznane za poprawne opracowania tematyczne. Nie jest pewne czy taki stan jest celowym zamierzeniem firmy Google  prostota rozwi¹zania kosztem poprawnoci kartograficznej. Wykorzystywanie udostêpnionego API Google pozwala u¿ytkownikowi na tworzenie poprawnych
kartograficznie opracowañ tematycznych, jednak proces tworzenia wizualizacji jest czasoch³onny, nawet w przypadku bieg³ej znajomoci jêzyków programowania.
Stosowanie standardów OGC daje szersze mo¿liwoci wizualizacji danych. Wymagana
jest podstawowa znajomoæ jêzyka XML. Styl prezentacji danych pobranych z serwisu WMS
obs³uguj¹cego standard SLD mo¿na zdefiniowaæ stosuj¹c standardy SE i FE. U¿ytkownik
sam okrela m.in. rozpiêtoæ klas, ustala kolorystykê, tekst i po³o¿enie wywietlanych etykiet. Rozwi¹zanie to wymaga znajomoci implementacji standardów OGC, a dla pocz¹tkuj¹cego u¿ytkownika jest czasoch³onne. Wykorzystuj¹c standardy SLD, SE i FE mo¿liwe jest
stworzenie kartogramu i kartodiagramów, pomimo ¿e standardy te nie posiadaj¹ wbudo-

PORÓWNANIE MO¯LIWOCI PUBLIKACJI OPRACOWAÑ KARTOGRAFICZNYCH W SIECI WWW ...

147

wanego wsparcia tworzenia opracowañ tematycznych. W celu budowy kartodiagramu nale¿y
wyznaczyæ wybran¹ przez siebie metod¹ przedzia³y klasowe oraz stworzyæ regu³ê klasyfikuj¹c¹ dane do poszczególnych przedzia³ów i nadaj¹c¹ styl obiektom. W przypadku wizualizacji
danych wymagaj¹cych zmiany wielkoci diagramu w sposób ci¹g³y, proces nadawania stylów
obiektom jest bardziej skomplikowany. Wymagane jest utworzenie dla ka¿dego obiektu regu³y
definiuj¹cej ich styl. W przypadku du¿ej liczby wizualizowanych obiektów stworzony w ten
sposób arkusz stylów bêdzie bardzo rozbudowany, co mo¿e obci¹¿aæ serwer WMS.
Warto zauwa¿yæ, ¿e wykorzystanie rodowiska Google API wymaga zaakceptowania
umowy licencyjnej Google i rejestracji u¿ytkownika w celu otrzymania klucza. Standardy
OGC s¹ ogólnie dostêpne na stronie konsorcjum.

Zakoñczenie
Rozwi¹zania firmy Google pozwalaj¹ na szybsze i prostsze wizualizowanie danych, jednak odbywa siê to kosztem jakoci opracowania, czego wiêkszoæ odbiorców nie jest wiadoma. U¿ytkownik wykorzystuj¹cy us³ugi WMS oraz standardy SLD, SE i FE pomimo
wiêkszego nak³adu pracy mo¿e otrzymaæ poprawnie stworzone opracowanie tematyczne.
W du¿ej mierze zale¿ne jest to od wiedzy z dziedziny kartografii jak¹ posiada, ale tak¿e od
znajomoci specyfikacji. Stosowanie standardów OGC pozwala na zachowanie interoperacyjnoci, a prezentacje s¹ tworzone w ramach budowy infrastruktury danych przestrzennych oraz infrastruktury informacji przestrzennej. Z tego wzglêdu ze standardów na ogó³
korzystaj¹ jednostki administracji publicznej.
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Abstract
One of the main characteristics of Web 2.0 is wide popularization of web services constituting the basic
element of a service-oriented architecture (SOA). In the area of geoinformation, web services rise
in importance with the entry into force the INSPIRE directive establishing spatial information infrastructure in Europe. Currently available web services perform simple operations of searching, viewing and downloading data. Data processing and chaining services are at an early stages of development.
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Presentation of data on the web with the use of cartographic methods requires data processing and
advanced configuration of network services.
The authors described possible use of OGC standards  SLD, FE and SE for the publication of spatial
information. Solutions provided by Google, allowing visualization of data and creation of thematic maps were also discussed.
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Rys. 2. Liczba studentów ogó³em na tle liczby gêstoci zaludnienia

Rys. 3. Wizualizacja danych w aplikacji Google GeoMap wydobycie wêgla brunatnego
(% wiatowego wydobycia)

Rys. 4. Wykorzystanie Google API do wizualizacji danych  diagram ko³owy

Rys. 5. Wykorzystanie Google API do wizualizacji danych  Google Map Chart API (ród³o: http://code.google.com/apis/chart, 09.2010)

Rys. 6. Interfejs Google Data Explorer: z lewej strony znajduje siê lista pañstw, do których odnosz¹ siê dane; z prawej umieszczone s¹ legendy dla koloru
i rozmiaru diagramu

