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Wprowadzenie

W ci¹gu ostatnich trzydziestu lat Unia Europejska wraz z Europejsk¹ Agencj¹ Kosmiczn¹
podjê³a znacz¹ce wysi³ki na rzecz badañ i rozwoju w zakresie monitoringu Ziemi, czego
efektem jest powsta³a dwana�cie lat temu idea stworzenia programu GMES (Global Monito-
ring for Environment and Security). Zadaniem GMES bêdzie ci¹g³e dostarczanie informacji
na temat �rodowiska. W tym celu przewiduje siê utworzenie serwisu na wzór dzia³aj¹cego
obecnie w zakresie meteorologii. Zapewnienie dostêpu do danych stanowi jeden z elementów
decyduj¹cych o powodzeniu programu. Kluczowym zadaniem jest w tym kontek�cie budo-
wa opartej o dyrektywê INSPIRE infrastruktury danych.

W wyniku realizacji programu GMES i innych inicjatyw tego typu, dostêpnych jest obec-
nie coraz wiêcej informacji odnosz¹cych siê do us³ug zwi¹zanych z wykorzystaniem zobra-
zowañ satelitarnych. Jednak wiedza na temat pozyskiwania zdjêæ, jak równie¿ mo¿liwo�ci
ich zastosowañ, jest do�æ ograniczona. Spowodowane jest to przede wszystkim:
m brakiem �wiadomo�ci w zakresie mo¿liwo�ci wykorzystania danych satelitarnych,
m kosztem danych,
m brakiem powi¹zañ pomiêdzy dostarczycielami danych i ich u¿ytkownikami,
m brakiem powi¹zañ miêdzy u¿ytkownikami.
W celu upowszechnia informacji na temat dostêpu do zdjêæ, ich wykorzystania w bada-

niach naukowych oraz w praktyce gospodarczej zosta³ utworzony projekt GEONetCaB,
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którego skrót pochodzi od s³ów GEO Network for Capacity Building. Projekt realizowany
jest w ramach 7 Programu Ramowego (w temacie �rodowisko). Centrum Badañ Kosmicz-
nych PAN wspó³pracuje w ramach projektu z instytutami europejskimi oraz afrykañskimi:
ITC z Holandii (koordynator), CNES oraz IRD z Francji, Uniwersytetem Karola z Czech,
CRASTE-LF z Maroka, CSIR oraz Umvoto z Afryki Po³udniowej.

Ide¹ GEONetCaB jest upowszechnienie wiedzy na temat mo¿liwo�ci wykorzystania zdjêæ
satelitarnych poprzez prezentacjê tzw. �dobrych przyk³adów� (ang. success stories), jak równie¿
stworzenie powi¹zañ pomiêdzy dostarczycielami danych satelitarnych a potencjalnymi u¿yt-
kownikami.

Do stworzenia takich powi¹zañ mo¿e pos³u¿yæ specjalistyczny portal. Bêdzie on zarówno
pe³ni³ funkcjê bazy ekspertów, firm z zakresu teledetekcji i GIS oraz przegl¹du produktów, w
realizacji których wykorzystano zdjêcia satelitarne, jak równie¿ bêdzie stanowi³ narzêdzie
wymiany informacji i udostêpniania danych. Taki zakres funkcjonalno�ci proponuje geopor-
tal GEO EUROPE przygotowywany przez firmê GIS Europe. GEONetCaB udzieli tej inicja-
tywie wsparcia, m.in. w zakresie tworzenia bazy danych na temat jednostek naukowych i
firm dzia³aj¹cych w zakresie teledetekcji oraz potencjalnych u¿ytkowników. Sam portal na-
tomiast bêdzie utrzymany przez GIS EUROPE.

Geoportal jako �ród³o informacji biznesowej
i narzêdzie edukacji

S³owem �geoportal� mo¿na opisaæ dwa ró¿ne typy witryn internetowych zajmuj¹cych siê
informacj¹ przestrzenn¹. Po pierwsze, mo¿na tak nazwaæ medium po�rednicz¹ce w dostêpie
do danych i zawieraj¹ce informacje z bran¿y �geo�, tak jak to ma miejsce w przypadku geopor-
talu polskiego (www.geoportal.gov.pl), s³oweñskiego (www.geopedia.si), czy te¿ francuskie-
go (http://www.geoportail.fr/). Po drugie, co jest du¿o czê�ciej spotykane, s³owo to mo¿e
odnosiæ siê do platformy internetowej buduj¹cej spo³eczno�æ wokó³ zagadnieñ geoinformacji.
W takim portalu g³ównym celem jest przekazywanie nowo�ci bran¿owych i promowanie no-
wych rozwi¹zañ. Rozdzia³ ten bêdzie po�wiêcony opisowi w³a�nie tej drugiej grupy geoportali,
ze szczególnym uwzglêdnieniem dostêpno�ci do bazy firm dzia³aj¹cych na rynku geoinforma-
cji.  Wynika to z faktu, ¿e wa¿nym zagadnieniem jest poprawne skatalogowanie firm, które jest
podstaw¹ promocji i rozwoju ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw.

Przeprowadzone badanie rynku wykaza³o, ¿e w krajach Unii Europejskiej jest co najmniej
40 portali z bran¿y geoinformacyjnej. Platformy te wykazuj¹ ró¿ny stopieñ z³o¿ono�ci, jak
równie¿ ró¿ne podej�cie do przekazywania informacji. Warto przedstawiæ kilka wybranych
portali.

GIM International

Ciekawym portalem skierowanym do ogólnoeuropejskiego odbiorcy jest GIM Internatio-
nal (www.gim-international.com), jeden z wiêkszych portali z bran¿y �geo�. Jest to miêdzy-
narodowy portal zarejestrowany w Holandii. Znajduje siê na nim obszerny, rzeczowo skata-
logowany spis firm z bran¿y wraz z wyszukiwark¹. Odwiedzaj¹cy portal korzystaæ mog¹
równie¿ z wyszukiwarki ofert pracy. GIM International stanowi jednocze�nie miejsce, gdzie
omawiane s¹ ciekawsze wydarzenia i problemy techniczne dotycz¹ce zarz¹dzania infor-
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macj¹ przestrzenn¹ oraz promowane rozwi¹zania typu Open Source. Jego du¿ym atutem jest
miesiêcznik o tej samej nazwie, w którym mo¿na znale�æ artyku³y, informacje bran¿owe oraz
kontakty do firm.

Wyszukuj¹c informacjê w bazie firm na portalu GIM International korzystaæ mo¿na z
bardzo szerokiego spektrum kategorii (np. edukacja, dostarczanie us³ug, itp.). W efekcie
potencjalny u¿ytkownik szukaj¹cy firmy z danego kraju spêdza du¿o czasu, aby przejrzeæ
wyniki wyszukiwania. Wybranie kategorii powoduje wy�wietlenie du¿ej liczby rekordów, ale
przedstawionych jedynie w alfabetycznym spisie nazw firm (rys. 1). W przypadku gdy nie
zna siê nazwy firmy, a chce na przyk³ad wyszukaæ tylko firmy francuskie, mo¿na mieæ
k³opot ze znalezieniem wyniku. Portal ten posiada miêdzynarodow¹ renomê i du¿¹ bazê firm,
jednak jako platforma internetowa zawiera rozwi¹zania, które mog³yby zostaæ udoskonalone.

Georezo

Odmienne podej�cie do bazy firm, jak i mo¿liwo�ci promocji dla nowo powsta³ych przed-
siêbiorstw, mo¿na zauwa¿yæ we francuskim portalu Georezo (www.georezo.net). Jest to
prawdopodobnie najbardziej efektywny i najlepiej zorganizowany geoportal na rynku francu-
skim i jak dot¹d ani SIG-la-Lettre (www.sig-la-lettre.com) ani PortailSIG (www.portail-
sig.org) czy te¿ SIG-France (www.sigfrance.free.fr), nie s¹ dla niego konkurencyjne. Dzia³a
on od ponad 10 lat i ma szerokie grono u¿ytkowników (420 firm oraz ok. 20 000 u¿ytkow-
ników indywidualnych). Dodatkowo, jego wielkim atutem jest forma przedstawienia katalo-
gu firm w postaci interaktywnej mapy (bazuj¹cej na GoogleMaps), która nie tylko wy�wietla
firmy, ale tak¿e mo¿e szybko �maskowaæ� je w zale¿no�ci od wybranej opcji czy sektora
(rys. 2). Ponadto, fora tematyczne umo¿liwiaj¹ �ledzenie dyskusji na dziesi¹tki tematów,
poruszaj¹c wiele aspektów i problemów dotycz¹cych ró¿nych dziedzin geoinformacji. Sek-
cja po�wiêcona ofertom pracy dostarcza kompleksowych informacji o tym kto, gdzie i do
czego szuka pracownika, przy czym oferty pracy dotycz¹ g³ównie krajów francuskojêzycz-
nych. Dodatkowo portal daje wgl¹d w dobrze pogrupowane informacje o publikacjach bran-
¿owych, oprogramowaniu, spotkaniach itp.

GeoForum i GISplay

Podobnym do portalu Georezo rozwi¹zaniem, choæ znacznie ubo¿szym je�li chodzi o
bazê firm1 oraz mo¿liwo�ci wyszukiwarki, mo¿e pochwaliæ siê chyba najwiêkszy i najczê-
�ciej odwiedzany polski geoportal GeoForum (www.geoforum.pl) (rys. 3). Dostarcza on
kompleksowej informacji bran¿owej z kraju i ze �wiata. Informacje w nim zawarte s¹
oparte na artyku³ach miesiêcznika �Geodeta�. Powi¹zanie z tym czasopismem to mocny
punkt portalu GeoForum. Na uwagê zas³uguje równie¿ inicjatywa geoportalu GISplay
(www.gisplay.pl) który, choæ du¿o ubo¿szy w zasoby od GeoForum, posiada tak¿e intere-
suj¹ce informacje. Ponadto, firmy zawarte w bazie GISplay mog¹ byæ lokalizowane na
interaktywnej mapie GoogleMaps.

1 GeoForum jedynie wy�wietla firmy za³¹czaj¹c opis w markerach GML. Wiêkszo�æ z tych firm ma
formê jednoosobowej dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie geodezji i kartografii i nie posiada nawet w³asnej
strony internetowej. Georezo natomiast przedstawia rzetelny opis ka¿dej firmy (po klikniêciu na marker
GML), który zawiera opis dzia³alno�ci, adres internetowy (w tym przypadku ka¿da firma go posiada) oraz
osobê do kontaktu b¹d� nazwisko w³a�ciciela.
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Rys. 1. Bran¿owa wyszukiwarka geo-firm w portalu GIM International
(�ród³o: http://www.giminternational.com/companiesdirectory/
index.php?action=go&categorie=7&action=go&subcategorie)
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GIS-NET

Kolejnym krajowym przyk³adem jest nowo powsta³y (je�li chodzi o dzia³alno�æ komer-
cyjn¹) geoportal GIS-NET (http://gis-net.pl/). Jest to jeden z najciekawszych portali tego
typu w Polsce. Powsta³ on jako pierwsza polska strona internetowa po�wiêcona zagadnie-
niom GIS. Na pocz¹tku witryna ta dzia³a³a bez ograniczenia dostêpu, lecz niedawno zosta³a
przekszta³cona w serwis p³atny. W tej chwili GIS-NET udostêpnia informacje na temat bie-
¿¹cych wydarzeñ w Polsce i na �wiecie (spotkania, konferencje, szkolenia, itp.). Portal ten
zawiera listê g³ównych o�rodków naukowych w Polsce, w których mo¿na odbyæ szkolenia
lub studia z zakresu nauk geoinformacyjnych. Mo¿na tam znale�æ aktualne wiadomo�ci z
lokalnego rynku (wprowadzane przez u¿ytkowników) oraz informacje o publikacjach. Po-
nadto, umo¿liwia on równie¿ pobieranie materia³ów szkoleniowych zatwierdzonych m.in.
przez ESRI. Warto podkre�liæ, ¿e GIS-NET �wiadczy równie¿ us³ugi z zakresu analiz prze-
strzennych, rozwi¹zañ WMS, hosting-u danych i inne. W³a�nie wprowadzanie rozwi¹zañ
WMS sprawia, ¿e GIS-NET mo¿e byæ traktowany jako hybryda dwóch opisanych wcze-
�niej typów geoportali. Jego g³ówn¹ wad¹ jest jednak brak rozbudowanej bazy firm.

Pomimo, ¿e wy¿ej opisane portale wykazuj¹ ró¿ne podej�cie do promowania skatalogo-
wanych firm i ich wyszukiwania, to jednak ³¹czy je jedna wspólna cecha. ¯aden z nich nie
opisuje dobrze rynku ogólnoeuropejskiego. Portale te albo s¹ katalogami firm, jak GIM Inter-
national czy eoPortal http://directory.eoportal.org, albo bazuj¹ na ciekawych interaktywnych
rozwi¹zaniach, lecz skierowanych tylko do lokalnej grupy odbiorców. Wiêkszo�æ z tych
portali cechuje brak angielskiej wersji jêzykowej, co ogranicza dostêp dla krêgu odbiorców
zagranicznych.

Geoportal jako narzêdzie wspomagaj¹ce pozyskiwanie
danych przestrzennych

W krajach cz³onkowskich Unii Europejskiej, w tym równie¿ w Polsce, trwaj¹ obecnie
prace zwi¹zane z budow¹ europejskiej infrastruktury danych przestrzennych. Zgodnie z obo-
wi¹zuj¹c¹ w tym zakresie dyrektyw¹ Komisji Europejskiej (INSPIRE) kraje cz³onkowskie
zobowi¹zane s¹ do budowy geoportali oraz serwerów katalogowych zapewniaj¹cych dostêp
do danych przestrzennych gromadzonych w ramach infrastruktur krajowych. Nale¿y jednak
pamiêtaæ, i¿  dyrektywa INSPIRE i podejmowane w ramach jej wdra¿ania dzia³ania dotycz¹
g³ównie informacji przestrzennej powstaj¹cej na potrzeby administracji publicznej i pozosta-
j¹cej w jej gestii. Poza bezpo�rednim oddzia³ywaniem dyrektywy znajduje siê znaczna ilo�æ
informacji przestrzennej wytwarzanej i gromadzonej m.in. dla celów naukowych czy bizne-
sowych. Wiedza o istnieniu tych zbiorów danych jest zazwyczaj znana tylko ich wytwórcom
i u¿ytkownikom, na potrzeby których powsta³y.

W przypadku instytucji o charakterze naukowo-badawczym dane te niejednokrotnie, po-
dobnie jak dane powstaj¹ce na potrzeby administracji publicznej, wytworzone zosta³y za
pieni¹dze podatników. Czasem maj¹ one charakter bardzo specjalistyczny i niejako z natury
ograniczon¹ przydatno�æ dla szerszego grona u¿ytkowników. Czêsto jednak stanowiæ mo-
g³yby cenne �ród³o informacji uzupe³niaj¹cej zasoby danych o charakterze publicznym.
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W ramach dwóch tylko projektów badawczych realizowanych w ostatnim roku w Kate-
drze Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji �rodowiska AGH powsta³y m.in.:
m mapy pokrycia i u¿ytkowania terenu zlewni Raby powy¿ej Zbiornika Dobczyckiego

(trzy stany czasowe: 1985, 1996, 2007), opracowane metod¹ klasyfikacji nadzoro-
wanej obrazów z satelity Landsat;

m mapy pokrycia i u¿ytkowania terenu zlewni Pr¹dnika i D³ubni opracowane metod¹
interpretacji ortofotomap lotniczych i satelitarnych (siedem stanów czasowych: po³o-
wa lat 60., 70., 80. oraz 1992, 1996, 2003, 2007 rok; dok³adno�æ geometryczna
opracowanych map: na poziomie dok³adno�ci mapy topograficznej w skali 1:25 000,
dok³adno�æ tematyczna: czwarty poziom szczegó³owo�ci Corine Land Cover);

m mapy pokrycia terenu zlewni Pr¹dnika i D³ubni powierzchniami nieprzepuszczalnymi
(trzy stany czasowe: po³owa lat 80., 90. i rok 2007) opracowane metod¹ podpikselo-
wej klasyfikacji obrazów z satelity Landsat.

Ka¿dy z tych i podobnych im produktów, powstaj¹cych w ró¿nych o�rodkach nauko-
wych, móg³by potencjalnie znale�æ zastosowanie w innych projektach badawczych, czy
studiach dotycz¹cych poszczególnych rejonów (w tym np. opracowaniach wykonywanych
na potrzeby planowania przestrzennego). Grono ich potencjalnych u¿ytkowników obejmuje
zw³aszcza instytucje, które same nie posiadaj¹ potencja³u sprzêtowego i ludzkiego do wy-
tworzenia tego rodzaju produktów, ale mog³yby wykorzystaæ je do swoich potrzeb. W�ród
zainteresowanych znalaz³yby siê zapewne równie¿ podmioty, chc¹ce skorzystaæ z istniej¹-
cych ju¿ danych, aby oszczêdziæ czas i pieni¹dze. Zapewnienie dostêpu do wiedzy o istnieniu
tego rodzaju zasobów danych przestrzennych wydaje siê byæ zatem znacz¹cym krokiem na
drodze budowania potencja³u wykorzystania geoinformacji.

Przyk³adem europejskiego geoportalu realizuj¹cego powy¿sz¹ ideê jest Go-GEO!
(www.gogeo.ac.uk). Portal ten powsta³ w ramach inicjatywy Edina (edina.ac.uk), stawia-
j¹cej sobie za cel zwiêkszenie wydajno�ci badañ naukowych, uczenia siê oraz nauczania
(to enhance the productivity of research, learning and teaching) we wszystkich uczelniach
i jednostkach naukowo badawczych w Wielkiej Brytanii. Edina stanowi m.in. punkt dostê-
powy do ró¿nego rodzaju us³ug i baz danych przydatnych w prowadzeniu badañ nauko-
wych.

Celem geoportalu Go-GEO! jest zapewnienie uprawnionym instytucjom dostêpu do da-
nych przestrzennych. Czê�æ jego funkcjonalno�ci stanowi¹ dostêpne dla zarejestrowanych
u¿ytkowników narzêdzia geodoc i ShareGeo. Pierwsze jest rodzajem kreatora metadanych i
umo¿liwia zamieszczanie informacji o wytworzonych przez siebie zasobach danych prze-
strzennych. Drugie pozwala na udostêpnianie swoich danych u¿ytkownikom portalu. Za-
mieszczone informacje przeszukiwaæ mo¿na za pomoc¹ s³ów kluczowych, kategorii tema-
tycznych oraz interfejsu mapowego.

Do budowania potencja³u dla wykorzystania geoinformacji, w sposób znacz¹cy mog³aby
przyczyniæ siê platforma dostarczaj¹ca potencjalnym u¿ytkownikom mo¿liwo�ci skoordy-
nowania dzia³añ, zmierzaj¹cych do pozyskania danych przestrzennych, a zw³aszcza danych
o charakterze obrazowym. W wielu wypadkach zakup tego rodzaju danych, np. danych
satelitarnych, wci¹¿ przekracza mo¿liwo�ci bud¿etowe pojedynczych potencjalnie zaintere-
sowanych podmiotów. Za wysoce po¿¹dane nale¿a³oby uznaæ istnienie geoportalu umo¿li-
wiaj¹cego zg³oszenie zainteresowania pozyskaniem okre�lonego rodzaju danych dla okre�lo-
nego obszaru i poszukiwanie partnerów dla takiego przedsiêwziêcia. Dotyczy to potencjalnie
wszelkiego rodzaju danych przestrzennych, których nie mo¿na pozyskaæ z istniej¹cych za-
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sobów. Perspektywa taka wydaje siê szczególnie interesuj¹ca w kontek�cie nowych reje-
stracji danych teledetekcyjnych, zarówno z pu³apu lotniczego, jak i satelitarnego. Potencjalne
korzy�ci odnie�æ mog¹ zarówno u¿ytkownicy jak i wytwórcy danych. Pierwsi maj¹ mo¿li-
wo�æ pozyskania interesuj¹cych ich produktów po ni¿szych kosztach (np. obrazy z sateli-
tów GeoEye-1 i Ikonos sprzedawane s¹ za tê sam¹ cenê z licencj¹ zarówno dla jednego jak i
piêciu u¿ytkowników), drudzy � sprzeda¿y swojego produktu.

Funkcjonalno�æ tego typu udostêpniona jest np. u¿ytkownikom portalu geodata.gov �
geoportalu typu one-stop, bêd¹cego g³ównym punktem dostêpowym do danych przestrzen-
nych w Stanach Zjednoczonych. W portalu tym wydzielona jest specjalna czê�æ dostêpna
pod zak³adk¹ Marketplace, w której jego u¿ytkownicy mog¹ zamieszczaæ i przegl¹daæ og³o-
szenia dotycz¹ce potrzeby pozyskania danych i planowanych rejestracji. Zawarto�æ tej czê-
�ci geoportalu mo¿e byæ przeszukiwana zarówno przez wskazanie rodzaju danych, jak i
lokalizacji obszaru zainteresowania. Zarejestrowani u¿ytkownicy geoportalu maj¹ ponadto
mo¿liwo�æ otrzymywania poczt¹ elektroniczn¹ informacji o pojawieniu siê w bazie zg³osze-
nia dotycz¹cego interesuj¹cego ich regionu.

Koncepcja geoportalu GEO-EUROPE

U podstaw geoportalu GEO-EUROPE (www.geo-europe.com) � tworzonego przez firmê
GIS EUROPE (www.gis-eu.com), przy merytorycznym i wykonawczym wsparciu Centrum
Badañ Kosmicznych PAN (www.cbk.waw.pl) i Geosystems Polska (www.geosystems.pl) �
le¿y idea udostêpnienia us³ug internetowych firmom i instytucjom zwi¹zanym z geoinformacj¹,
ze szczególnym uwzglêdnieniem rozwi¹zañ dla systemów informacji przestrzennej, teledetekcji
i fotogrametrii.

Tworzony portal GEO-EUROPE stawia na innowacyjno�æ, która bêdzie siê przejawiaæ
nie tylko w ogólnoeuropejskim charakterze projektu (podobnej inicjatywy, jak dot¹d, nie ma
na rynku), ale tak¿e w tym, ¿e tworzona platforma stanowiæ ma medium ³¹cz¹ce lokalne
portale (krajowe, regionalne itp.). Dziêki takiemu podej�ciu projekt staje siê nie tylko �ród³em
ogólnoeuropejskiej informacji biznesowej zawieraj¹cym bazê firm, nowo�ci, fora i tworz¹c¹
je spo³eczno�æ u¿ytkowników, ale tak¿e, dziêki budowaniu relacji ze wszystkimi geoportala-
mi w Europie, platform¹ umo¿liwiaj¹c¹ ³atwe przej�cie z poziomu ogólnoeuropejskiego do
krajowego. Z tego wzglêdu istniej¹ce (geo)portale internetowe nie powinny byæ postrzegane
jako konkurencja, ale jako potencjalni partnerzy. Dodatkowo, dziêki wsparciu firmy Geosys-
tems Polska, czê�æ us³ug geoportalu bêdzie bazowa³a na nowoczesnym rozwi¹zaniu serwe-
rowym ERDAS APOLLO, co stwarza perspektywy rozwoju i implementacji w przysz³o�ci
ciekawych rozwi¹zañ funkcjonalnych.

Wychodz¹c z takich za³o¿eñ mo¿na zauwa¿yæ, ¿e projekt GEO-EUROPE bazuje na dwóch
filarach. Pierwszy z nich to dobrze zaplanowana interaktywna wyszukiwarka firm i instytu-
cji z bran¿y geoinformatycznej, dostarczaj¹ca potencjalnym u¿ytkownikom podstawowych
informacji na temat przedmiotu dzia³ania ka¿dej z firm oraz opisu kursów i szkoleñ dostêp-
nych w placówkach naukowych2. Ponadto, filar ten daje mo¿liwo�æ wymiany informacji

1 Obecnie baza firmy GIS EUROPE liczy 700 rekordów odwo³uj¹cych siê do firm i instytucji w Unii
Europejskiej oraz ponad 50 uniwersytetów prowadz¹cych kursy z bran¿y geoinformacji. Baza ta rozszerzo-
na o rekordy zebrane przez Centrum Badañ Kosmicznych oraz Geosystems Polska przekracza 1000 firm
(stan na dzieñ 16.06.2010 r.).
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pomiêdzy firmami z ró¿nych krajów Europy, tak¿e w odniesieniu do ma³ych i �rednich przed-
siêbiorstw, które szukaj¹ firm partnerskich. Umo¿liwiaæ to bêdzie promowanie produktów
danej firmy (takich jak nowe oprogramowanie, nowe rozwi¹zania) lub te¿ promowanie kur-
sów szkoleniowych. Du¿ym atutem tego filaru bêdzie upowszechnianie na rynku europej-
skim informacji o potencjalnych wykonawcach, klientach i dostawcach z bran¿y �geo�, co
niew¹tpliwie mo¿e przyczyniæ siê do rozwoju firm i stanie siê �ród³em inspiracji dla nowo
powsta³ych przedsiêbiorstw.

Drugi filar projektu skupia siê na potrzebach u¿ytkowników danych poprzez utworzenie
forów tematycznych oraz zapewnienie dostêpu do: informacji na temat dostêpnych danych
(dostêp do katalogu metadanych); wyszukiwarki partnerów do projektów; pozyskania da-
nych; ogólnych informacji na temat GISu, teledetekcji i fotogrametrii; informacji o wydarze-
niach bran¿owych; materia³ów bran¿owych akredytowanych przez wspó³pracuj¹ce organi-
zacje (prywatne firmy, uniwersytety, itp.) oraz wielu innych funkcjonalno�ci wynikaj¹cych z
wnikliwej analizy rynku i jego potrzeb. Ze wzglêdu na europejski charakter portal bêdzie
funkcjonowa³ w dwóch jêzykach: angielskim i polskim.

Te dwa filary bêd¹ ze sob¹ mocno zwi¹zane przez wprowadzenie sekcji ofert pracy.
Bêdzie ona umo¿liwiaæ zaawansowane wyszukiwanie ofert pracy, sta¿ów oraz projektów
partnerskich, z uwzglêdnieniem jêzyków obcych. Z punku widzenia osób poszukuj¹cych
pracy, baza zawieraæ bêdzie dok³adne dane o instytucji oferuj¹cej pracê oraz o  jej lokalizacji,
co bez w¹tpienia u³atwi poszukiwania. Z punktu widzenia firm, baza taka da mo¿liwo�æ
znalezienia odpowiedniego kandydata na poszukiwane stanowisko przez dostêp do bazy CV.
Dodatkowo, interaktywna wyszukiwarka firm, bazuj¹ca na metadanych do³¹czonych do
ka¿dego rekordu, u³atwi filtrowanie i znalezienie satysfakcjonuj¹cego rezultatu, a po³¹czona z
tym baza ofert pracy pozwoli na szybk¹ analizê rynku potencjalnemu absolwentowi.

Drugim silnie konsoliduj¹cym czynnikiem bêdzie wspomniana wcze�niej idea nawi¹zy-
wania wspó³pracy z krajowymi geoportalami i stworzenia platformy umo¿liwiaj¹cej p³ynne
przej�cie z poziomu europejskiego do lokalnego.

Podsumowuj¹c, pierwsza czê�æ projektu skupia siê na u¿ytkownikach biznesowych i ma
na celu dostarczanie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
m Gdzie w Europie zlokalizowane s¹ firmy i instytucje z bran¿y geoinformacyjnej?
m Na czym skupia siê ich dzia³alno�æ?
m Czy s¹ one zainteresowane budowaniem sieci wymiany do�wiadczeñ i bazy wiedzy?
m Kto, gdzie i co dostarcza?
m Kto i gdzie ma potencja³ rozwojowy?
Druga czê�æ portalu skupia siê na potrzebach u¿ytkowników danych i ma ich wspoma-

gaæ w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania:
m Gdzie mo¿na znale�æ informacje na temat danych przestrzennych?
m Gdzie znale�æ potencjalnego wykonawcê lub partnera do projektu?
m Jakiego rodzaju nowe pomys³y i produkty mo¿na wdro¿yæ analizuj¹c niszowe rozwi¹-

zania w poszczególnych krajach?
m Jak znale�æ interesuj¹c¹ firmê czy instytucjê GIS w Europie?
Autorzy wyra¿aj¹ nadziejê, i¿ po³¹czenie tych dwóch filarów w jednym projekcie, spo-

woduje powstanie dobrze powi¹zanej miêdzynarodowej sieci firm i u¿ytkowników bran¿y
�geo� w Unii Europejskiej i u³atwi promocjê dla nowo powstaj¹cych przedsiêbiorstw. Bez
w¹tpienia realizacja tego przedsiêwziêcia bêdzie mia³a wp³yw na jako�æ i szybko�æ wymiany
informacji w bran¿y.
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Podsumowanie

Bior¹c pod uwagê trendy rozwoju rynku technik satelitarnych, w tym ostatnio przyjête
rozporz¹dzenie Komisji Europejskiej w sprawie europejskiego programu obserwacji Ziemi
(GMES) i jego pocz¹tkowych operacji (lata 2011-2013), wydaje siê ¿e zobrazowania sateli-
tarne i systemy informacji geograficznej bêd¹ ju¿ nied³ugo jednym z wa¿nych narzêdzi s³u¿¹-
cych do monitoringu powierzchni Ziemi. Celem projektu GEONetCaB jest upowszechnianie
wiedzy na temat mo¿liwo�ci wykorzystania teledetekcji oraz tworzenie powi¹zañ pomiêdzy
dostarczycielami danych a potencjalnymi u¿ytkownikami. Utworzona w trakcie jego realiza-
cji oraz w ramach budowy portalu GEO-EUROPE baza danych na temat firm, organizacji i
instytucji dzia³aj¹cych w bran¿y GIS i obserwacji Ziemi, przyczyni siê do budowania poten-
cja³u dla rozwoju rynku zwi¹zanego z wykorzystaniem danych satelitarnych.

Powstaj¹cy przy wsparciu projektu geoportal bêdzie zawiera³ m.in. informacje na temat:
1) teledetekcji i GIS,
2) wydarzeñ bran¿owych,
3) dostêpnych na rynku szkoleñ i ofert pracy,
4) firm dzia³aj¹cych w bran¿y GIS i teledetekcji,
5) organizacji i instytucji specjalizuj¹cych siê w obszarze teledetekcji i GIS,
6) posiadanych zasobów danych.
Portal przyczyniæ siê mo¿e do:
1) integracji �rodowiska naukowego oraz zwiêkszenia wydajno�ci badañ naukowych w

zakresie teledetekcji i GIS,
2) skoordynowania dzia³añ zmierzaj¹cych do pozyskania danych przestrzennych.
Proponowana platforma, ze wzglêdu na swój zasiêg oraz dwujêzyczno�æ, mo¿e staæ siê

równie¿ szans¹ zaistnienia na rynku ogólnoeuropejskim dla polskich firm, organizacji, czy
instytutów � przez wypromowanie swoich produktów i wyników prac.

Budowany geoportal ma pomóc w realizacji celu jaki postawili przed sob¹ wykonawcy
projektu GEONetCaB � ma przyczyniaæ siê do upowszechniania wykorzystania informacji
przestrzennej, zw³aszcza obrazowych danych satelitarnych. Autorzy maj¹ nadziejê, ¿e reali-
zacja projektu dostarczy informacji i dobrych przyk³adów z zakresu ich wykorzystania oraz
u³atwi budowanie powi¹zañ pomiêdzy dostarczycielami danych i opartych na tych danych
produktach a ich u¿ytkownikami. Implementacja narzêdzi u³atwiaj¹cych wymianê informacji
pomiêdzy u¿ytkownikami i poszukiwanie partnerów dla realizacji projektów (zw³aszcza w
odniesieniu do pozyskiwania danych przestrzennych) powinna z kolei doprowadziæ do prze-
zwyciê¿enia bariery, jak¹ dla wielu potencjalnych u¿ytkowników informacji przestrzennej
stanowi wci¹¿ jej koszt.

Abstract

The Earth Observation sector evolves rapidly. This fact provides motivation for organisations from
all over the world to undertake different initiatives and programs aimed at improving the management
of EO resourses. One of them is an intergovernmental group � GEO (Group on Earth Observations)
established in 2003. This group is responsible for coordination of the process of formation of Global
Earth Observations System of Systems (GEOSS). The European contribution to the GEOSS is the
GMES program (Global Monitoring for Environment and Security) that is a common initiative of the
European Commission and the European Space Agency.
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One of the main objectives of GEO is to initiate development of market for satellite imagery applica-
tions. For the same reason, the GEO Network for Capacity Building (GEONetCAB) project has been
launched within the 7th Framework Program (theme: Environment). The Space Research Centre of the
Polish Academy of Sciences is involved in implementation of GEONetCAB project with other institu-
tions from Europe and Africa: ITC � coordinator, CNES, IRD, Charles University in Prague, CRA-
STE-LF, CSIR, Umvoto. The main aim of the GEONetCAB project is to make it possible to increase
efficiency and intensification of performance of developing EO services with special emphasis on
environment monitoring in developing countries, new member states of EU and neighbor countries of
the EU. The reason for initiation of this project is still poor awareness (in spite of the growing number
of various EO programs) of the potential of EO technology.
The Space Research Centre as a member of the GOENetCAB project is supposed to prepare a
database containing information on experts, providers and users of satellite data and products deri-
ved from it. The collected information will be published on GEO Europe portal prepared by GIS
Europe company. The GEO Europe portal was created as an European geoportal in order to collect
and provide information about companies and institutions operating in the field of geomatics.
The main aims of GEO Europe portal are:
1. To build a database of Polish companies in geomatics field in order to maintain existing and establish

new cooperation between providers and users of remote sensing data and products;
2. To build a database of scientific and R&D institutions dealing with remote sensing in order to maintain

existing and establish new cooperation between experts and users of satellite data;
3. To build a database of existing satellite imagery and products derived from it possessed by the above

mentioned institutions and companies to make it easy for potential users to purchase them.
The proposed geoportal is compatible with general trend towards common data and knowledge
exchange. In addition, this approach is in line with the INSPIRE Directive and actions to build  the
Spatial Information Infrastructure in Poland.
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Rys. 2. Mapa ponad 400 firm i instytucji z bran¿y �geo� przedstawiona na portalu Georezo
(�ród³o: http://georezo.net/geo-entreprise)



 Rys. 3. Mapa polskich firm z bran¿y �geo�, g³ównie z geodezji i kartografii, przedstawiona na GeoForum
(�ród³o: http://www.geoforum.pl/?menu=46818,46865&page=company_map&link=firma-mapa-firm)


