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Szkolenie - GML w praktyce 
 

 
 

1.GML – zastosowanie, omówienie struktury pliku GML na podstawie schematów danych GML.  

GML w rozporządzeniach geodezyjnych – wizualizacja elementów schematów XSD z  

rozporządzeń pozwalająca na zrozumienie struktury danych w GML.  

 

2.Pliki XSD i XML/GML – Omówienie roli i zakresu walidacji danych XML/GML za  

pomocą schematu, walidacja danych XML oraz  XSD za pomocą narzędzi:  

Walidator GUGiK oraz Walidator GML – analiza i zrozumienie opisów błędów  

danych wydanych przez walidatory po walidacji.   

 

3. Model Jakości Danych – Omówienie błędów krytycznych i niekrytycznych,  

definiowanie parametrów Modelu Jakości danych – stworzenie własnego MDJ. 

Omówienie najczęściej występujących błędów. 

 

4. Zasilenie baz powiatowych – format GML a formaty natywne – przedstawienie 

 procedury „ładowania”, aktualizacji bazy danych,  omówienie najczęściej  

występujących błędów podczas zasilenia, kontrola plików wejściowych (min. porównanie  

bazy wejściowej i wyjściowej w postaci raportu za pomocą oprogramowania Porównywarka GML. 
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5.Przeglądanie danych GML – Wizualizacja danych gml w formie rejestru gruntów  

wraz z poglądem mapy za pomocą oprogramowania GML Rejestr Gruntów.  

Wczytywanie danych gml do formatów obsługiwanych przez programy GIS  

(symbolika warstwy, wyświetlanie danych na podstawie atrybutów,  

kolejność wyświetlania, kontrola topologii) 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Do analizowania danych w plikach GML wymagana jest wiedza fachowa a nie wiedza informatyczna –  

każdy geodeta może to zrobić sam.” 
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