Infrastruktura geodanych
Zadaniem infrastruktury geodanych jest udost pnienie przy pomocy serwisu sieciowego
geoinformacji, które w zdigitalizowanej formie znajduj si w posiadniu administracji
pa stwowej lub podmiotów gospodarczych. Znajduj cy si obecnie w trakcie przekształce
transformacyjnych w kierunku społecze stwa informacyjnego Wolny Kraj Zwi zkowy
Saksonii chciałby poprzez skuteczne działania i stworzenie wydajnych struktur nad y za
szybko rosn cym zapotrzebowaniem na geoinformacj . W gdi.initiative.sachsen
współpracuje ze sob wiele podmiotów z kr gów administracji pa stwowej, gospodarki i
nauki nad stworzeniem w Wolnym Kraju Zwi zkowym Saksonii solidnej koncepcji na
przyszło i zbudowaniem wspólnej infrastruktury geodanych.

Co oznacza GDI?
Pod poj ciem infrastruktura geodanych (GDI) rozumiana jest sie , w której powi zani s
ze sob ,producenci, podmioty składaj ce ofert i u ytkownicy geoinformacji, umo liwiaj ca
koncentracj rozproszonych geodanych. Infrastruktura geodanych obejmuje nie tylko
obowi zuj ce techniczne przepisy komunikacyjne, szczególnie dotycz ce modeli danych i
punktów stykowych umo liwiaj cych wymian pomi dzy producentami, podmiotami
składj cymi ofert i u ytkownikami, lecz przede wszystkim stanowi ona cało wszystkich
poltycznych, technicznych i organizaczjnzch przedsi wzi maj cych na celu udost pnienie
geodanych, ich wykorzystanie i wymian .
Pod poj ciem serwisu geodanych rozumiane jest zastosowanie, które poprzez punkty
styku na bazie internetu umo liwia wykorzystanie geoinformacji w ró nych dziedzinach. Do
serwisu geodanych mog mie dost p zarówno jego u ytkowicy jak i inne serwisy
informacyjne.

Bank geodanych jest to ogólny zbiór danych, które udost pnione s do dyspozycji w
ramach GDI. Do banku geodanych zaliczamy
• Geodane podstawowe opisuj ce w jednolitym przestrzennym systemie odniesienia
krajobraz, budowle i grunty,
• Geodane fachowe, dzi ki którym istnieje mo liwo opisania w jednolitym
przestrzennym systemie odniesienia niektórych tematów bran owych oraz
• Metadane opisuj ce zbiór geodanych.
System techniczny bezprzewodowego transportowania danych nazywany jest sieci ,
przewa nie jest to internet. Normy i standardy s konieczne, aby móc zapewni wymian
danych ró nych oferuj cych je instytucji. Reguluj one tre ci dotycz ce przechowywania
danych, ich selekcji, funkcjonalno ci ich wzajemnego powi zania oraz transferu danych.
Normy i standarty s to uznane przez wszystkich reguły niezb dne do prowadzenia GDI.
Z innego punktu ało enia wychodzi L. Bernard definiuj c GDI poprzez jej cz ci składowe,
takie jak podmioty, dane, sie ( tutaj w sensie technicznym), wytyczne i standardy.

Organizacja
Członkami gdi.initiative.sachsen s wszystkie instytucje, które zadeklarowały swój udział.
Instytucje te s reprezentowane przez wyznaczone osoby, które posiadaj prawo
głosowania. Dodatkowo do współpracy z gdi.initiative.sachsen mog zosta wyznaczone
osoby nie posiadaj ce prawa głosowania. Wszystkie wyznaczone przez instytucje osoby
zostan uj te w spisie członków.
Szczególn cech gdi.initiative.sachsen jest samoorganizacja członków.
Walne Zgromadzenie, grupa steruj ca, punkt
Do organów gdi.initiative.sachsen nale
koordynacyjny, grupy robocze oraz projekty GDI. Poni szy schemat graficzny ilustruje
struktur organizacyjn .

Punkt koordynacyjny
Punkt koordynacyjny spełnia rol zarz du, a ponadto zajmuje si informacj publiczn ,
poradnictwem fachowym oraz wspólprac z GDI-DE.
Biuro punktu jest miejscem kontaktowym, w którym prowadzony jest spis członków; jest ono
równie odpowiedzialne za przepływ informacji. Ponadto biuro pomaga przy organizacji
imprez, przygotowuje sprawozdania dla całego projektu i zajmuje si koordynacj i
dokumentacj wzajemnych uzgodnie w gdi.initiative.sachsen.
Zadaniem poradnictwa fachowego punktu koordynacyjnego jest udzielenie koniecznej
pomocy przede wszystkim grupie steruj cej oraz członkom gdi.initiative.sachsen Ponadto
punkt ma za zadanie informowa o aktualnych programach wspieraj cych Wolnego Kraju
Zwi zkowego, UE i rz du federalnego oraz opieki nad projektami GDI.
W ramach działalno ci promocyjnej punkt koordynacyjny reprezentuje na zewn trz
gdi.initiative.sachsen, współorganizuje imprezy i targi oraz opiekuje si stron internetow .
W ramach współpracy z GDI/DE punkt koordynacyjny spełnia rol punktu informacyjnego dla
Wolnego Kraju Zwi zkowgo Saksonii.

Grupa steruj ca
W geoinfrastrukturze Wolnego Kraju Zwi zkowego Saksonii grupa steruj ca
gdi.initiative.sachsen spełnia rol pełnomocnika i organu steruj cego. W jej skład
wchodz oprócz podmiotów administracji pa stwowj i komunalnej, równie podmioty
gosposarcze i podmioty działaj ce na rzecz nauki. Grupa steruj ca podejmuje w
gdi.initiative.sachsen decyzje operatywne, a przede wszystkimi
o utworzeniu grup roboczych i realizacji projektów GDI,
zainicjowaniu procesów review oraz
opracowanie wniosków pod dyskusj i do głosowania
Na przeprowadzanym raz w roku walnym zebraniu grupa steruj ca składa członkom
sprawozdanie ze swojej działalno ci. Ma ona równie za zadanie opracowanie planu
działania i jego ciagł aktualizacj . Grupa steruj ca spotyka si przynajmniej raz na kwartał.
W spotkaniach grupy steruj cej oprócz członków bior udział
przedstawiciel Wolnego Kraju Zwiazkowego Saksonii w LG GDI-DE,
kierownik punktu koordynacyjnego gdi.initiative.sachsen oraz
pełnomocnicy grup roboczych
Do udziału w spotkaniu mog zosta zaproszene równie dalsze osoby.
Grupa steruj ca wybiera ze swojego grona pełnomocnika.

Grupy robocze
W ramach gdi.initiative.sachsen grupy robocze organizuj si z własnej inicjatywy w celu
opracowania poszczególnych tematów dotycz cych budowy sakso skiej struktury
geodanych (np.Metadanych). Pracuj one równie nad projektami rozwi za .
Aby zało y grup robocz konieczne jest sformułowanie w tzw. li cie go czym tematów i
celów i przedłozenie ich do decyzji grupie steruj cej. Je eli zaproponowany temat posiada
du e znaczenie dla procesu rozbudowy infrastruktury geodanych w Wolnym Kraju
Zwi zkowym Saksonii, zostaje podj ta decyzja o zało oniu grupy roboczej i o tym fakcie
zostaje powiadomione Walne Zgromadzenie Członków
Opracowane projekty rozwi za zostaj w nast ouj cy sposób zaprezentowane
gdi.initiative.sachsen :
1. Przedło enie projektu grupie steruj cej.
2. Review projektu rozwi zania w czasie Walnego Zgromadzenia Członków .
3. Potwierdzenie rozwi zania poprzez głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Członków.
Do dalszych zada grupy roboczej nale y weryfikacja i konsolidacja przyj tych rozwi za .
Grupa robocza jest reprezentowana przez pełnomocnika.
Projekty GDI
Projekty GDI słu celowemu rozwojowi komponentów sakso skiej infrastruktury geodanych
i ewaluacji rozwi za w praktycznym zastosowaniu
Temat projektu GDI zostaje przedło ony grupie steruj cej w tzw. li cie go czym z podaniem
celu, tre ci i okresu trwania. Je eli zaproponowany temat projektu posiada du e znaczenie
dla procesu rozbudowy infrastruktury geodanych w Wolnym Kraju Zwi zkowym Saksonii,
zostaje on koncepcionalnie wł czony do gdi.initiative.sachsen i o tym fakcie zostaje
powiadomione Walne Zgromadzenie Członków.

