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CHARAKTERYSTYKA OPRACOWYWANYCH W ZETO-LUBLIN 

SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH DLA POTRZEB 

ZARZ�DZANIA REGIONEM I METODY ICH PROJEKTOWANIA

W Zak�adzie ElektroniozneJ Techniki Obliczeniowej w Lublinie 

od szeregu lat prowadzi si! prace nad problemami u"ytkowania zie-

mi i geodezji. Prace te pozwoli�y na zobrnnie materia�ów i nie-

zb!dnych do"wiadcze�.

W ramaoh prac nad pa�stwowym systemem informatycznym opraco-

wano w 1972 r. #Wst!pne za�o$enia projektowe do pa�stwowego sys-

temu informatycznego TEREN#. Za�o$enia to opracowano przy "cis�ej 

wspó�praoy z niektórymi o"rodkami naukowymi w kraju:

- Politechnik% Warszawsk%, &

- Instytutom Uprawy, Nawo$enia i Gleboznawstwa w Pu�awach,

- Instytutom Urbanistyki i Architektury,

- Instytutem Ekonomiki Rolnictwa,

- Instytutem Badawczym Le"nictwa

oraz szeregiem instytucji i przedsi!biorstw zainteresowanych t% 

problematyk%. Przed zespo�em powo�anym do opracowania systemu TE-

REN postawiono trudne a zarazem nowatorskie i ciekawo zadanie. 

Zespó� przyst%pi� do wypracowania wst!pnej koncepcji nie dyspo- 

nuj%o $adnym pierwowzorom rozwi%za� tego typu, korzysta� jedynie 

w szerokim zakresie z opraoowa� ekspertów bran$owych. Zlecenie 

opracowa� ekspertom nast%pi�o po okre"leniu przez zespó� przed-

miotu i zakresu tematycznego systemu #TEREN#. Materia�y specjali-

styczne (opracowania ekspertów) z zakresu:
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- planowania przestrzennego,

- in"ynierii miejskiej,

- geodezji,

- rolnictwa,

- le"nictwa,

- ochrony "rodowiska,

- inno,

zawieraj%ce szczegó�ow% charakterystyk! elementów zagospodarowa-

nia terenu, dawa�y podstawowy zakres informacji niezb!dnych do 

opracowania za�o$e� systemu.

Praca zespo�u koordynacyjnego polega�a g�ównie na organizo-

waniu posiedze� z udzia�em ekspertów, dyskusji i wytyczania pod-

stawowych kierunków prao, a nast!pnie weryfikaoji oraz zatwier-

dzaniu rozwi%za� szczegó�owych opracowanych przez zespó� roboczy

V poszukiwaniu najlepszej koncepcji zastosowano metod! Nadle- 

ra, to jest poszukiwania rozwi%zania idealnego. Idealny system 

#TEREN# potraktowano jako system pe�ni%oy swe funkoje w warun-

kach idealnych bez ogranicze� i przeszkód w aspekoiet

- kosztów,

- rzetelno"ci informacji,

- dost!pno"ci do informacji.

Stwierdzono, $e najefektywniejszym w tym aspekoie Jest podsy-

stem A #Ewidencja gospodarki terenami#. Rozwa$ania teoretyozne 

nad koncepcj% systemu idealnego- stanowi�y podstaw! do wypracowa-

nia koncepcji realnej.

Szeroki zakres tematyczny spowodowa� dokonanie wst!pnego po-

dzia�u systemu na siedem- funkoJonalnych podsystemów:

A - ewidencja gospodarki terenami,
.

' - toreny rolne,

+ - # le"no,

D - # zainwestowane powierzchniowo,

E - sieciowo-przewodowe urz%dzenia in$ynieryjne,

F - "rodowisko naturalne i jego zasoby,

G - wody powierzchniowe.

Podkre"lono, $e podsystem A - ewidencja gospodarki terenami, 

obejmuj%cy ca�y obszar terenów, bez wzgl!du na rodzaj u$ytkowa-

nia, w#adanie w�asno"ci, spowoduje docelowo zaprowadzenie kom-

pleksowej ewidencji powierzchni ca�ego kraju. Podsystem ten b!-



dzie w pewnym sensie nadrz!dny w stosunku do pozosta�ych pod-

systemów.

Spo"ród wniosków wysuwanych przez autorów opracowania, wiele 

z nich to wnioski nadal aktualne, jak np. to wymienione:

- istnieje pilna potrzeba podj!oia bada� naukowych nad algo-

rytmem dzia�alno"ci zainteresowanych resortów;

- drugim kierunkiem bada� sprz!$onym z kierunkiem bada� al-

gorytmów powinny sta/ si! zastosowania modelowania matematyczne-

go do identyfikacji wszelkich procesów i zjawisk wyst!puj%oyoh 

na powierzchni ziemi, w atmosferze i skorupie ziemskiej; zbudo-

wanie modeli matematycznych uczyni w przysz�o"ci system #inteli-

gentnym#, to znaczy mog%cym przewidywa/ najprawdopodobniejsze
& / � 

przysz�e etany teronu-orygina�u;

- trzecim kierunkiem bada� powinny by/ badania z zakresu op-

tymalizacji funkcJonowania banku danych oraz optymalnego zestawu 

sprz!tu informatycznego.

Z grupy wniosków adininistracyjno-porz%dkowyoh autor wymienia 

tylko jeden nadal aktualny0

- generalnie rozwi%za/ problem identyfikatorów dla pa�stwo-

wych (regionalnych) systemów informatycznych; joet to niezb!dne 

do prawid�owego funkcjonowania i wspó�praoy systemów bran$owyoh-. 

reeortowyoh, regionalnyoh i pa�stwowych.

Stosunkowo du$o miojsca po"wi!cono tu opisowi prooesu pro-

jektowania wst!pnych za�o$e� do #PSI TEREN#,_a to dlatego, $e wy-

pracowane w nim do"wiadczeniu, metody pracy i wnioski stanowi�y 

niejako wytyczne do dalszej pracy nad projektowaniem kolejnych 

podsystemów.

Kontynuaoj% wniosków wynikaj%cych z systemu #TEREN# jest 

opracowany w Z ETO Lublin podsystem owidenoji gruntów # EW GRTJN11.

Projekt podsystemu wykonano na zlecenie i przy wspó�praoy 

Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie oraz OPGK w Lubli-

nie. Podsystem ton Jest wyodr!bnionym elementem w projektowanym 

geodezyjno-kartograficznym systemie informatycznym #GEOKART#.. 

Stanowi on prób! zautomatyzowania prac zwi%zanych z zak�adaniem 

1 prowadzeniem katastru gruntów z uwzgl!dnieniom tre"ci bazowej 

dotychozas obowi%zuj%cej, wzbogaconej szeregiem elementów dodat-

kowych zwi!kszaj%oych jego walory u$ytkowe.

Podstawowym celem podsystemu Jest zapewnienie u$ytkownikom



polnej i aktualnej informacji o stanie zagospodarowania i sposo-

bie u$ytkowania terenu oraz zabezpieczenie informacyjne tworzo-

nych aktualnie pa�stwowych i obiektowych systomów informatyoz- 

nyoh, np. #PESEL#, #SPIS�.

G�ównymi u$ytkownikami podsystemu b!d% organy administraoji 

terenowej wszystkich szczebli zo szczególnym uwzgl!dnieniem admi-

nistracji geodezyjno-urz%dzeniowej, administraoji geodezyjnej dla 

obs�ugi miast, komórek zarz%dzania administraoji centralnej w re-

sorcie rolnictwa oraz gospodarki terenowej i ochrony "rodowiska, 

a ponadto organy statystyki pa�stwowej wszystkioh szczebli.

Przedmiotem podsystemu s% zespo�y informacji o ziemi, spo-

sobie jej zagospodarowania, u$ytkowania i rozdysponowania, zgro-

madzone obecnie w dokumentaoh i materia�ach w postaci danyoh za-

wartych w ewidencji gruntów, wybranych elementów tre"ci mapy za-

sadniczej, map glebowych.

Podsystem gromadzi informacje podstawowe dotycz%ce:

- stosunków w�asno"oi i w�adania ziemi%,

- klasyfikacji gleboznawozej gruntów,

- powierzchni dzia�ek 1 u$ytków,

- # gruntów wg gospodarstw,

- # # # grux> rejestrowych.

Ponadto w zbiorach gromadzone s% informacje dodatkowe, spec-

jalistyczne, któro zwi!kszaj% mo$liwo"ci i walory u$ytkowe podsy-

stemu. �

Zawarto"/ Informacyjna zbiorów zaspokaja potrzeby w zakresie 

prac urz%dzeniowo-rolnych,

- # zwi%zanych z3gospodark% terenów miejskich,

- potrzeb planowania regionalnego,

- przestrzennego zagospodarowania regionu i kraju,

- zestawie� statystycznych,

- wymiaru podatku gruntowego itp.

Podstawowym elemontem, zapewniaj%oym w�a"ciwe funkojonowanie 

systemu oraz daj%cym mo$liwo"/ wspó�pracy z innymi systemami re-

sortowymi czy pa�stwowymi, jest zaprojektowanie wszechstronnej 

identyfikaoji. V omawianym podsystemie #EWGUUN# element ten u-

wzgl!dniono proponuj%c identyfikacjo:

1) identyfikacj! przestrzenn% w postaci pary wspó�rz!dnych 

opisuj%cych dzia�k!j



2) identyfikacj! administracyjno-geodezyjn% w postaci numera-

cji dzia�ek zorientowanych :v uk�adzie obr!b� gmina�wo j e w ó d z t w o  ;

4) identyfikacj! zorientowan% w kierunku wykorzystania zbio-

rów w innych systemaoh informatycznych, np, identyfikacj! kom-

pleksów przydatno"ci rolniozej dla systemu resortowego rolniotwa 

ozy identyfikaoj! osób w�adaj%cych dla systomu pa�stwowego #PE-

SEL#.

Podsystem wymaga stosowania sprz!tu komputerowego serii ODRA 

I3OO o konfiguraoji ta"mowej, Wyniki wyprowadzane s% za pomoc% 

drukarki wierszowej w uk�adzie przedmiotowym w przekroju cech 

rekordów i w uk�adzie podmiotowym, np.s

- rejestr grunt ów dla ca�ego obszaru, obr!bu, gminy, miasta 

i województwa,

- alfabetyczny wykaz w�a"oicioli,

- zestawienie gruntów,

- zestawienie powierzchni terenów osiedlowych,

- wykaz gruntów wg grup rojostrowych z uwzgl!dnieniom sumary-

cznych powierzchni ewidencyjnych i goodozyjnych dla województwa.

Bior%c pod uwag! fakt systematycznego wyposa$onia o"rodków 

obliozoniowych w sprz!t #Jednolitego Systemu# oraz specyfik! 

tematyki geodezyjnej i konioozno"/ wyszukiwania informaoji jed- 

nostkowyoh w bardzo du$ych zbioraoh (ok. 25 kr%$ków ta"my dla 

1 województwa) przyst%piono do przeprojektowania systemu na EMC 

RIAD-32 w wersji dyskowej. W bie$%cym roku . podsystem #EWGRUN# 

wdra$any jest w 21 województwach w kraju. Zgodnie z za�o$eniami 

CUGiK w najbli$szej przysz�o"ci podsystem b!dzie oksploatowany w 

ca�ym kraju. Przyj!ta identyfikacja oraz konstrukcja i zawarto"/ 

informacyjna zbiorów pozwalr* na dalszy jego rozwój, powi!kszenie 

mo$liwo"oi zastosowa�, np. o planowanie przestrzenne, planowanie 

produkcji rolnej, naliczanie podatku gruntowego, ubezpiecze� itp.

Wykorzystuj%c dotychczasowe do"wiadczenia i zebrane materia-

�y z zakresu gospodarki ziemi%, podj!to w ZETO Lublin praoe na 

rzecz resortu rolnictwa. Wspólnie z Instytutem Uprawy, Nawo$e-

nia i Gleboznawstwa w Pu�awach aktualnie projektujemy podsystem 

#6rodowisko glebowo#. Celem projektowanego podsystemu jest dos-

tarczenie iniormaoji dla potrzob optymalnego wykorzystania rolni-

czej przestrzeni produkoyjnej w skali gminy, województwa i kra-

ju, Równocze"nie zadaniem podsystemu jest dostarczenie wybranych



informacji dla innych systomów informatycznych oraz dla stworze-

nia w perspektywie podstawowej bazy danyoh o glebach u$ytkowa-

nych rolniczo dla systemu #BIGLEB# (przygotowanego przez Polskie 

Towarzystwo Glnboznawozo). Projektowany podsystem mo$e by/ eks-

ploatowany w IUNG jako ca�o"/ dJa kraju, oddzielnie w ka$dym wo-

jewództwie lub jako integralna cz!"/ ogólnokrajowego systemu in-

formatycznego #BIGLEB#. Przedmiotom podsystemu s% zbiory informa-

cji o przestrzennym zró$nioowaniu glob (zmienno"ci jednostek gle-

bowych) oraz ich w�a"ciwo"ciach fizycznych i ohemioznyoh. Zakres 

tematyczny zbiorów informacji szczegó�owych obejmuje:

a) przestrzenne zró$nicowanie gleb (dane powierzchniowe),

b) opisy jednostek glebowych,

c) wyniki- bada� zawarto"ci i odczynu gleb odnosz%ce si! do 

poziomu orno-próchnicznego, �

d) agroklimat,

e) zanieczyszczenia powietrza jako <ród�o ska$enia gleb,

f) roikrosk�adniki gleby,

g) waloryzacj! rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Wdro$enie tego posystemu do praktyki nast%pi w drugim pó�-

roczu 1979=.

W dalszej perspektywie zak�ada si! wykorzystanie informacji 

zawartych w obu systemach, z których #EWGRUN# da bardzo szozegó- 

�owe informaoje przestrzenne oraz oharakterystyk! stanu w�ada-

nia, a #SRODOAilSKO GLEBOWE# wzbogaci je z kolei szczegó�owymi in-

formacjami charakteryzuj%cymi cechy jako"ciowe gleb i ioli mo$li-

wo"ci produkcyjne. Stworzy to olbrzymie mo$liwo"ci wszechstronne-

go wykorzystania tych podsystemów, poczynaj%o od doradztwa nawo-

zowego na szczeblu wsi, poprzez optymalizacj! struktury zasiewów, 

upraw, do planowania i prognozowania produkcji na szczeblu oen- 

tralnyin. Umo$liwi% to Jednolite identyfikatory przyj!te w obu 

podsystemaoh. . �

Zastosowanie wspólnych identyfikatorów oraz nielctóryoh kodów 

i symboli wymaga�o szeregu zabiegów, uzgodnie�, co w konsekwen-

cji bardzo utrudnia�o praoe, zmuszaj%c niejednokrotnie projektan-

tów systemu do stosowania ma�o efektywnych rozwi%za�. Na takie 

rozwi%zania decydowano el! jednak z uwagi na obni$enie spo�e-

cznych i ekonomicznych kosztów funkoJonowania tych podsystemów. 

Przyj!to za«?w*o �»watkie projektowane w 3ZETO Lublin podsys-»



tomy #o ziemi-terenie# musz% by/ spójno, to znaczy umo$liwiaJ%oe 

wzajemny przep�yw informacji niezb!dnych dla prawid�owego zarz%-

dzania.

W oparciu o dotyohczasowe do"wiadozenia i uzyskane efekty 

dochodzimy do wniosku, $e przyj!to metody praoy s% s�uszne w a-

ktualnych warunkach, gdzie sprawa spójno"oi systemów pa�stwowych, 

regiona�nyoh czy resortowych ma ci%gle charakter postulatu, a nie 

praktycznej, bezwzgl!dnie obowi%zuj%cej zasady. Poszukiwanie me-

tod i rozwi%za� projoktowyoh w systemaoh regionalnych czy wspó�-

pracuj%cych w regionie, trwa/ b!dzie dot%d, dopóki nie zostan% 

wypracowano i nie stan% si! obowi%zuj%cymi pewne normy, zasady 

spójno"ci oraz dopóty nie zostanie dokonany odpowiedni rozdzia� 

zakresu tematycznego poszczególnych podsystemów uniemo$liwiaj%-

cych wielokrotne zbieranie tych samych danych.

Micha� Kosi�ski

DESCRIPTION OF COMPUTERIZED SYSTEMS DESIGNED DY COMPUTER

TECHNIQUES CENTRE IN LUBLIN FOR REGIONAL ADMINISTRATION 

PURPOSES AND METHODS OF THEIR DESIGNING

Tho Computer Techniques Centro in Lublin (ZETO-LUDLIN) pre-
pared in 1972 #Draft Project of Stato Computerized System I3or Re-
gional Administration Purposos# in close oo-operation with somo 
research centres and a number of interested institutions and 
companies. Searohing for tho best concept the Nadler3s method 
was finally chosen.

Work on the above system was complemented by preparation of 
the land-recording subsystem #EKGRUN# designed by the same centre. 
This subsystem represents u separate element in the goodeslo- 
-cartographic information system #GEOKART# being designed now. It 
is an attempt at computerization of work on establishing and 
running a land cadastre making provisions for previously bind-
ing base contents and enriohod by a number of additional ele-
ments enhancing its utility values. This subsystem will be main-
ly used bý local administration organs of all levels.

The subsystem calls for application of the computer equip-
ment of the ODRA 1455 series with tape recordings btit, taking 
into account the fact of systematic installation of RIAD equip-
ment in computer centros work was started on redesigning tho 
system to use RIÁD-42 computer in its disk version.

Another subsystem being designed at present in the ZETO-Lub- 
lin encompasses #Soil Environment#. It is worth noting hore that



* 1 3 � . & . . 
the computer oentre in Lublin observes the principle that all 
subsystems about #land-region# designed in the ZETO-Lublin must 
be coherent, that is they should %llow for reoiprooal transfer of 
information being indispensable for effeotive management.

Search for methods and designing solutions regional systems 
or those co-operating within a given region will be oontinued 
until there are elaborated and become binding certain norms, 
prinoiples of cohesion, and until there is performed a proper 
division of subject soope for particular subsystems excluding a 
chance of repetition in oolleotion of the same data.


