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ARTUR KRAWCZYK
Geomatyka i geoinformacja górnicza –
ich praktyczne zastosowania i bariery rozwoju

Streszczenie

W niniejszej pracy opisano realizację badań dotyczących uwarunkowań i efektyw-
ności procesu wdrożeń oprogramowania przetwarzającego dane przestrzenne w dzia-
łach technicznych polskich zakładów górniczych. W pierwszej części pracy przeanali-
zowano obecnie stosowane naukowe i technologiczne definicje pojęć opisujących
narzędzia informatyczne w celu wykorzystania ich w branży górniczej. Zidentyfikowa-
no problemy z niedopasowaniem się pojęć geomatyki i geoinformatyki w Polsce, co
stało się podstawą do analizy tych pojęć w kontekście, trzech niestosowanych wcześniej
kryteriów. Wyniki tych analiz pozwoliły autorowi sformułować propozycje nowych
definicji tych dyscyplin. Na tej podstawie, oraz dzięki doświadczeniom autora ze
współpracy z przemysłem górniczym, w zakresie wykorzystania systemów informacji
przestrzennej, zostało zdefiniowane przez autora pojęcie „geomatyki górniczej”.
W zdefiniowanym w ten sposób obszarze badań przeprowadzono dalsze analizy za-
stosowania różnego typu narzędzi i systemów przetwarzania informacji przestrzen-
nej w górnictwie.

Pierwszy etap badań oprogramowania rozpoczęto od analizy historycznych uwa-
runkowań rozwoju zastosowana informatyki w działach technicznych polskich zakła-
dów górniczych. Przedstawiono udane zastosowania oprogramowania do obliczeń de-
formacji w latach 70. oraz ewidencji zasobów węgla w latach 70. i 80. Opisano proces
komputeryzacji przetwarzania danych kartograficznych (map górniczych) za pomocą
technik CAD. Wiele opracowanych wtedy rozwiązań funkcjonuje do dziś i nadal jest
rozwijanych za pomocą coraz bardziej nowoczesnych technologii. W drugim etapie ba-
dań dokonano przeglądu i usystematyzowano zagraniczne oprogramowanie dla górnic-
twa. Oceniono te systemy, które zostały wdrożone w polskim górnictwie oraz te, które
mają wiele wdrożeń na świecie. Podstawowymi cechami identyfikującymi tego typu sys-
temy były ich wymagania niefunkcjonalne. Łącznie opisano 11 systemów, takich jak
np. Vulcan, Maptek, Surpack, Minex i inne, oraz kilka mniejszych aplikacji o wybranych
funkcjonalnościach. Systemy te określono mianem górniczych systemów geoinforma-
cyjnych. W podsumowaniu tego etapu badań zaprezentowano autorską klasyfikację
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tych systemów oraz opisano różnice w rozwoju informatyki w przypadku górnictwa
w Polsce w porównaniu z rozwiązaniami światowymi. Na trzecim etapie badań prze-
analizowano 17 wdrożeń oprogramowania geoinformacyjnego w zakładach górniczych
w Polsce. Typowe wdrożenie oprogramowania do przetwarzania górniczych danych
przestrzennych zwykle realizowane było za pomocą zestawu aplikacji krajowych i za-
granicznych. Scharakteryzowano przebieg tych wdrożeń, ich uwarunkowania oraz
efekty. Wynikiem tych analiz była identyfikacja kluczowych problemów związanych
z realizacją wdrożeń w polskim górnictwie.

Na podstawie zebranego materiału badawczego autor opracował i przedstawił me-
todykę udoskonalenia procesu wdrożeniowego oprogramowania. Polega ona na iden-
tyfikacji czterech parametrów przedmiotu wdrożenia oraz czterech uwarunkowań pod-
miotu wdrożenia. W ramach metodyki zdefiniowano pojęcie bariery wdrożeniowej
jako interakcji pomiędzy parametrami przedmiotu a uwarunkowaniami podmiotu
wdrożenia. Łącznie zidentyfikowano siedem barier wdrożeniowych. Następnie przed-
stawiono autorską koncepcję budowy macierzy barier wdrożeniowych, przeznaczonej
do identyfikacji i oceny barier wdrożeniowych. Poszczególne pola macierzy posłużyły
następnie do identyfikacji siedmiu szczegółowych macierzy elementów barier wdroże-
niowych. Na podstawie analizy tych macierzy generowana jest lista barier wdrożenio-
wych ułożona w kolejności od najistotniejszej do najmniej istotnej. Metodyka pozwala
na uodpornienie projektu wdrożeniowego na działanie barier utrudniających realiza-
cję wdrożenia. W ostatniej części pracy zaproponowano kilka rozwiązań umożliwia-
jących likwidację lub znaczące ograniczenie barier wdrożeniowych oprogramowania
geoinformacyjnego w górnictwie.
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This work presents and attempt to perform a complex analysis of pre-existing con-
ditions and effectiveness of the spatial data processing softwares’ implementation for
underground mining companies in Poland. First part of this study describes currently
used technical and scientific vocabulary for defining existing term, locally used in the
industry, for various IT tools and other IT solutions. This also included analysing
the current approach of the scientific community to arising problems, and means and
resources that can be transferred to the mining industry in order to facilitate this pro-
cedure. The first observed issue was double definition of geomatics and geoinformatics
in Poland, its identification lead to analysing there usage in accordance to three, never
before used criteria. Basing on these analysis new definitions for those scientific disci-
plines were proposed. Those new definitions combined with authors experience in
work and collaboration with the mining industry in implementing various IT solutions
lead to defining ‘mining geomatics’. After defining mentioned new scientific disci-
plines, and in turn defining the research boundaries, further analysis on usage of vari-
ous IT solutions for mining industry were performed.

First stage of this research consisted of describing and analysing historical intro-
duction and development of IT tools for the mining industry. Land subsidence calcula-
tion tools introduced in the 1960s, and recording of natural resources tools in the 1970s
and 1980s in coal mining industry, were considered as a success. Further, the descrip-
tion on how computers and tools were introduced in mining cartography with the use
of various versions of CAD type tools was evaluated. Many IT solutions created and
implemented at that time are still in use today and undergo development with the
changing computer graphic market. Second stage of described analysis involved identi-
fying and classifying existing IT software and solutions available outside Poland, ergo
not created strictly for polish mining industry. Solutions that are already being imple-
mented in polish mines and those that are most popular abroad were taken into
account. The most important factor that determined those analysis was the widely un-
derstood requirements and not there functionality. Eleven solutions were described,

ARTUR KRAWCZYK
Geomatics and mining geoinformation –
their practical applications and development barriers

Summary
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Vulcan, Maptek, Surpack, Minex amongst others. Those systems were defined as Min-
ing Geoinformation Systems. The summary of this stage of research consists of new
classification of those systems, also a description on how and why IT mining solutions
in Poland differ from those used elsewhere and what factors influenced there develop-
ment. Third stage of this work consists of analysing 17 implementations of geoinforma-
tion software’s for polish mining companies. Typically this was done as a mixture of IT
solutions produced in Poland and/or custom-made for a specific mine and software
from abroad.

The procedures were analysed and validated, thus creating a detailed description
of often occurring problems and there sources for polish mining industry. Basing on so
prepared data Author created methodology for improving future software implemen-
tations in polish mines. This lead to defining four factors influencing the implementa-
tion and barriers for correct implementation. The premise of this method defines the
implementation entity and the implementation subject and four factors that influence
each. As part of methodology, descriptive elements implementation barriers were de-
fined, they occur in the event when disagreement is observed between the entity and
subject of implementation. There have been seven implementation barriers identified
and described. Basing on that a concept of Implementation Barriers Matrix was pro-
posed that would help in future applications to analyse occurring implementation
barriers during and before implementation. Matrix cells will allow to identify the previ-
ously mentioned seven detailed barriers for each new implementation. Basing on the
matrix one can generate a barrier list ordered from most relevant to least relevant,
thus, when analysed, allowing elimination or minimisation of their influence of future
implementation. Last part of this work consists of some solutions to limiting or elimi-
nating the barriers commonly existing in implementing IT solutions for mining compa-
nies in Poland.
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Wstęp

W wyniku wieloletnich inwestycji polskiego górnictwa w rozwiązania geoinforma-
cyjne zostało ono w znacznym stopniu zmodernizowane i unowocześnione w zakresie
przetwarzania danych przestrzennych. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza w górnictwie
polskim dokonano ponad 100 wdrożeń rozwiązań geoinformatycznych, przeznaczo-
nych do przetwarzania danych przestrzennych odniesionych do powierzchni Ziemi
(czyli danych geoprzestrzennych). Obecnie trudno jest ustalić jednoznacznie ich koszt,
ale w przybliżeniu można oszacować, że wydatkowano łącznie na ten cel ponad 0,5 mld zł.
Należy podkreślić, że w ostatnich latach nakłady w tej dziedzinie zaczęły istotnie ros-
nąć, a liczba problemów z realizacją wdrożeń rośnie, zamiast maleć. Jak do tej pory
procesy wdrożenia oprogramowania w polskich zakładach górniczych nie doczekały się
specjalizowanych badań naukowych oraz analiz tego zjawiska. Zakłady górnicze starają
się samodzielnie rozwiązywać problemy informatyzacji działów technicznych. Związa-
ne jest to głównie z pojawianiem się nowych technologii informatycznych oraz pomia-
rowych, które coraz częściej mają zastosowanie w górnictwie. Równocześnie następu-
je zjawisko starzenia się oprogramowania, które wymaga modernizacji i wymiany na
nowe. Tego typu procesy powodują konieczność wdrażania oprogramowania, moderni-
zacji i konwersji danych, opieki nad oprogramowaniem. Brak analizy tych procesów
powoduje ograniczone możliwości budowania dobrych praktyk i upowszechniania ich
stosowania w celu podniesienia efektywności wdrożeń.

Wytwarzanie oprogramowana jest przedmiotem badań naukowych inżynierii
oprogramowania [1]. Przeprowadzenie skutecznego wytworzenia oprogramowania
i wdrożenia go w przemyśle stanowi obecnie duże wyzwanie organizacyjne i finansowe.
Wdrożenia oprogramowania na świecie bardzo często wiążą się z przekroczeniem za-
planowanych budżetów i terminów ich realizacji. Zdarza się również, że wdrożenie nie
udaje się i zostaje przerwane [2]. Jak bardzo istotny jest to problem, pokazują badania
Standish Group [3]. Na podstawie analizy ponad 8000 projektów informatycznych
z całego świata wynika, że w stosunku do 2002 roku w 2014 liczba projektów zakończo-
nych sukcesem wzrosła zaledwie o 10 punktów procentowych z poziomu 29� do 39�.
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W pozostałych przypadkach nie ukończono projektu, przekroczono termin, przekro-
czono budżet lub zrealizowany zakres projektu był niekompletny. Dalsze analizy wyka-
zały, że przyczyną dużej liczby nieudanych projektów jest nieprawidłowe przyjęcie pa-
rametrów projektu na etapie pomiędzy gotowym i zatwierdzonym projektem a przed
uruchomieniem procesu jego realizacji [3]. Ogólnie w branży informatycznej liczba
nieudanych projektów informatycznych jest bardzo duża. Składa się na to wiele przy-
czyn, jednak największy udział w niepowodzeniach ma czynnik ludzki [2].

Obecnie w przypadku systemów przetwarzania informacji przestrzennej stosowa-
nych w górnictwie następuje intensywny rozwój technologii informatycznych i nowych
zastosowań wielu typów metod obliczeniowych, nowoczesnych baz danych i trójwymia-
rowego modelowania przestrzeni górniczej. W nieodległej perspektywie można także
oczekiwać pierwszych zastosowań w polskim górnictwie technologii sztucznej inteli-
gencji [4]. Z tego powodu problem informatyzacji zakładów górniczych będzie stopnio-
wo narastał oraz będzie wymagał coraz większej wiedzy i umiejętności od pracowników
zakładów górniczych.

Głównym celem badań jest opracowanie metodyki udoskonalającej proces wdro-
żenia oprogramowania geoinformacyjnego w polskich zakładach górniczych. Pod-
niesienie efektywności realizacji wdrożeń oprogramowania geoinformatycznego jest
możliwe dzięki zastosowaniu wyników rozważań teoretycznych jak i praktycznych do-
świadczeń w zakresie ograniczenia barier wdrożeniowych. Umożliwi to ograniczenie
lub wyeliminowanie zidentyfikowanych barier przetwarzania danych przestrzennych
w przedsiębiorstwie górniczym w oparciu o standardy lub technologie powstałe na po-
trzeby budowy infrastruktury informacji przestrzennej.

Teza: Zidentyfikowane bariery wdrożeniowe oprogramowania do przetwa-
rzania danych przestrzennych w górnictwie można znacząco ograniczyć lub
wyeliminować poprzez zastosowanie nowoczesnych technik modelowania da-
nych przestrzennych oraz modernizację kształcenia kadr górniczych.

W Polsce do rzadkości należą monografie [5], które w wyczerpujący sposób opi-
sują historię rozwoju jednego systemu przetwarzania danych przestrzennych łącznie
z opisami aspektów teoretycznych i funkcjonalnych. Natomiast szereg monografii
i podręczników dotyczących analiz wpływów górniczych [6–9] niezmiennie zawiera
rozdział poświęcony omówieniu niektórych, aktualnie stosowanych, programów kom-
puterowych czy też podrozdziały o systemach informatycznych zorientowanych na prze-
twarzanie danych o wpływach eksploatacji górniczej. Prezentowane informacje są jed-
nak najczęściej powiązane z eksponowaniem nowych cech aplikacji oraz jej aktualnej
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funkcjonalności. Bardzo często pomijane są aspekty techniczne, technologiczne oraz
trudności z wdrożeniami oprogramowania w zakładach górniczych. Zdarza się rów-
nież, że brak jest informacji o genezie oprogramowania – przez kogo i w jakim celu
zostało napisane. W swoich publikacjach autorzy nie podejmują się również żadnej
próby systematyki stosowanych rozwiązań informatycznych.

Na konferencjach rzadko pojawiają publikacje związane z informatyzacją górnic-
twa w Polsce traktujące to zagadnienie w sposób całościowy. Do pozytywnych przykła-
dów należy zaliczyć artykuły autorstwa Jerzego Kickiego i Artura Dyczki [10–13], któ-
rych lektura pozwala na uzyskanie informacji na temat informatyzacji polskiego
górnictwa w zakresie modelowania i harmonogramowania złoża.

Brakuje również prac o charakterze syntetycznym, prezentujących przegląd osią-
gnięć polskiego górnictwa w poszczególnych jego działach. Większość publikacji doty-
czy fragmentów problemu i ogranicza się do generalnych stwierdzeń związanych z po-
trzebą informatyzacji danego procesu albo zawiera opisy udanych wdrożeń w spółkach
górniczych. Wiele z nich stanowi przegląd osiągniętej funkcjonalności wdrożenia oraz
zawiera potwierdzenie przydatności danego programu do realizacji postawionych
przed nim zadań. Natomiast często brakuje podstawowych informacji technicznych
oraz organizacyjnych funkcjonowania tego typu oprogramowania.

Do dziś brakuje publikacji ujmującej w sposób syntetyczny historię rozwoju roz-
wiązań informatycznych, opisującej doświadczenia z realizacji wdrożeń tego typu syste-
mów u użytkowników, systematyzującej pojęcia stosowane do opisu wdrożenia opro-
gramowania i technik wytworzenia, testowania, instalowania oraz przeprowadzania
szkoleń w zakresie obsługi systemów informatycznych. W niniejszej publikacji podjęto
próbę nadrobienia tej zaległości w zakresie przetwarzania danych przestrzennych
w zakładach górniczych.
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1. Charakterystyka nauki i technologii
przetwarzania danych przestrzennych

Technologia GIS (Geographic Information Systems) jest znana i stosowana już od
lat 60. ubiegłego wieku, a historia jej powstania oraz możliwości metody przetwarzania
danych przestrzennych zostały szczegółowo opisane w literaturze [14]. Warto jednak
podkreślić, że rozwiązania informatyczne stosowane w górnictwie w początkowym
okresie ich rozwoju były implementowane w postaci monolitycznych, zamkniętych sys-
temów informatycznych, podobnie jak systemy GIS. Należy podkreślić, że wraz z roz-
wojem zastosowań technologii GIS samo znaczenie akronimu GIS podlegało istotnym
zmianom interpretacyjnym. Wynikało to z faktu, że technologia informatyczna opraco-
wana pierwotnie do zastosowań w geografii i ekologii znalazła powszechne zastosowa-
nie również w rozmaitych dziedzinach nauki oraz przemysłu. Dlatego często można
się spotkać z innymi sposobami objaśnień skrótowca GIS. Wówczas zamiast słowa
„geography” używane są określenia takie jak „geo” lub „geospatial”. W przypadku
górnictwa termin Geospatial Information Systems stanowi znacznie lepsze odzwier-
ciedlenie zakresu przetwarzanych danych niż „geography”. Również ostatnia litera
akronimu GIS, czyli S, oprócz znaczenia „systems” jest objaśniana jako: „sciences”
(nauka), „services” (usługi) lub „studies” (badania). Terminy te, pomimo podobień-
stwa do oryginału, zostały o wiele później utworzone i wskazują na znacznie szerszy
kontekst zastosowania technologii GIS. W krajach anglojęzycznych coraz częściej
jest wykorzystywany termin „geospatial”, który zastępuje powoli termin „geography”,
je-żeli mowa o innych niż geograficzne zastosowaniach GIS (Geospatial Information
Systems). Stąd też pojawia się pytanie, czy nie ma możliwości stworzenia jakiegoś jed-
nego, uniwersalnego terminu, oznaczającego wykorzystanie technologii przetwarzania
górniczych danych przestrzennych, odniesionych do powierzchni Ziemi.

Ze względu na fakt, że definicja obszaru badań naukowych bazujących na techno-
logii GIS nie została wprowadzona równocześnie wraz z jej zastosowaniem, przez wiele
lat zamiennie stosowano skrótowiec GIS. Ponadto technologia GIS nie jest jedyną
technologią służącą do przetwarzania danych przestrzennych dotyczących powierzchni
Ziemi. Fakt ten uzasadnia konieczność zastosowania bardziej uniwersalnego pojęcia.
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W ciągu ostatnich 50 lat istnienia technologii GIS na świecie pojawiało się kilka termi-
nów określających nową dyscyplinę naukową – „geomatyka”, „geoinformatyka”, „geo-
nauka” (GeoScience), „geoinformacja” i „geoobliczenia” (geocomputation). Pojęcia
te są interpretowane, stosowane lub redefiniowane przez wiele ośrodków naukowych.
Tłumaczenie ich na język polski nie zawsze jest celowe i często wręcz nie jest zasadne.
Pojęcia GeoScience nie powinno się przekładać na język polski jako „geonauka”.
W języku polskim mamy bowiem dziedzinę o nazwie „nauki o Ziemi”, która jest do-
brze zdefiniowana i funkcjonuje już od wielu lat w naszym kraju. Natomiast nazwa geo-
computation odnosi się raczej do wybranych, szczegółowych problemów obliczenio-
wych występujących w systemach GIS i nie powinna ona odnosić się do dyscypliny jako
całości. Z tego powodu konieczne jest dokonanie pewnej próby porównania pojęć
i określenia konkretnych podstaw znaczeniowych, pozwalających następnie na formal-
ne zdefiniowanie zastosowania technologii GIS w dziedzinie górnictwa. Na pewno uży-
wanie pojęcia GIS w górnictwie jest w pewnym zakresie użyteczne, ale mocno zawęża
ono zakres pojęciowy systemów informatycznych stosowanych w górnictwie, wyklucza-
jąc obecnie powszechnie stosowane tam systemy modelowania złoża i harmonogramo-
wania eksploatacji. Ponadto, dosłownie tłumacząc to pojęcie, oznacza ono „systemy
informacji geograficznej w górnictwie”, co jest skojarzeniem nieadekwatnym do zakre-
su wykorzystania tego typu systemów, zwłaszcza jeśli zastosujemy GIS do analiz pod-
ziemnych wyrobisk górniczych. W kontekście górnictwa można wykorzystać również
pojęcie „geoinformacja”, które bazuje na informacji jako takiej. Termin „informacja”
należy do pojęć ogólnonaukowych takich jak nauki społeczne, humanistyczne, ekono-
miczne i techniczne [15] i jako pojęcie badawcze zaistniało już w końcu XIX w. Bar-
dziej precyzyjnym pojęciem jest niewątpliwe teoria informacji, która w nowoczesnej
postaci wykształciła się po 1945 roku i bazuje na formalizmach matematycznych po raz
pierwszy opracowanych przez amerykańskiego uczonego Claude E. Shannona, autora
ilościowej teorii informacji (zwanej także klasyczną lub matematyczną) [15]. Termin
„geoinformacja” w stosunku do terminu „informacja” zawęża rodzaj informacji, które
podlegają badaniom, nie zawężając zastosowania tego terminu w innych dziedzinach.
Termin ten również nie implikuje automatyzacji przetwarzania danych geoprzestrzen-
nych. Ponadto ten termin należy interpretować w odniesieniu do dowolnej formy da-
nych geoprzestrzennych, w tym również wszelkich form geodanych historycznych
w formie analogowej. Stąd też termin „geoinformacja górnicza” zawiera konotacje
przetwarzania danych za pomocą tradycyjnych technik oraz nowoczesnych technologii
komputerowych. Z tego powodu w kontekście górnictwa przetwarzającego technikami
komputerowymi geodane najlepszymi określeniami mogą być terminy „geomatyka
w górnictwie” albo „geoinformatyka w górnictwie”. Ze względu jednak na fakt, że
terminy „geomatyka” i „geoinformatyka” w Polsce zostały zdefiniowane przez różne
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ośrodki naukowe w sposób niespójny, konieczne było wykonanie analiz pojęć „geomaty-
ka” i „geoinformatyka” tak, aby poprawnie i jednoznacznie zdefiniować pojęcie ozna-
czające zastosowanie technologii przetwarzania danych przestrzennych w górnictwie.

1.1. Charakterystyka i definicja geomatyki

Intensywny rozwój przetwarzania danych przestrzennych związany jest bezpośred-
nio z rozwojem informatyki. Już w początkach lat 60. rozwijane technologie informa-
tyczne stymulowały rozwój pozyskiwania danych odniesionych do powierzchni Ziemi.
W 1957 roku naukowiec Russell A. Kirsch zbudował pierwszy w świecie skaner optycz-
ny, który generował obraz cyfrowy [16]. Uzyskany obraz był zapisywany za pomocą kom-
putera na ówczesnych nośnikach cyfrowych. W miarę upływu lat technologia ta została
również wykorzystana do skanowania map i obrazów satelitarnych. W 1963 roku po-
wstał pierwszy system komputerowy przetwarzający i analizujący dane przestrzenne –
Canada Geographic Information System (Kanadyjski System Informacji Geograficz-
nej). Stworzony został przez Tomlinsona w projekcie realizowanym przez Kanadyjską
Agencję Inwentaryzacji Gruntów. Wtedy po raz pierwszy użyto terminu Geographic
Information System [14]. W następnych latach rozwój systemów kosmicznych przyniósł
kolejne zastosowania technologii konwersji obrazów do postaci cyfrowej przetwa-
rzanej przez komputery. Rozwiązania te jednak wymagały stosowania przetworników
analogowo-cyfrowych. W 1969 roku została opracowana pierwsza kamera z matrycą
sprzężonych elementów światłoczułych – CCD (Charge-Coupled Device) [17], która
rejestrowała obraz w formie cyfrowej. Od tego momentu całość procesu pozyskiwania
składowania i przetwarzania danych można było zrealizować w formie cyfrowej.

W 1969 roku Bernard Dubuisson, obserwujący postęp w informatyzacji przetwa-
rzania danych o Ziemi, francuskojęzyczny Kanadyjczyk, z wykształcenia geodeta i foto-
grametra, zasugerował, aby przedrostek „geo” (odniesienie do Ziemi) i rdzeń wyrazu
„matique” (od słowa „informatique”) połączyć, tak aby powstało najpierw francuskie
słowo „geomatique” [18], które przetłumaczone na język angielski pozwoliło na po-
wstanie terminu „geomatics” [19]. Pomysł powstania tego neologizmu wynikł z jego
osobistych doświadczeń związanych z koniecznością nauki technologii informatycz-
nych, które pozwalały fotogrametrom na wykorzystanie najnowszych technologii cyfro-
wej teledetekcji. Nowe pojęcie również ujmowało osiągnięcia pierwszych systemów
GIS, które umożliwiały tworzenie cyfrowych map terenu. Tak więc pierwotnie pojęcie
„geomatyka” oznaczało „zastosowanie informatyki w cyfrowej teledetekcji i cyfrowej
kartografii”. Bezpośrednio po utworzeniu tego terminu nie znalazł się on jednak w po-
wszechnym użyciu. Przez wiele lat stosowano bowiem typowy techniczny skrót GIS.
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Skrót GIS stał się tak popularny, że do dziś jest znacznie łatwiej rozpoznawalny i znany
niż określenie „geomatyka” czy „geoinformatyka”. Dopiero w latach 80. pojawiła się
szersza potrzeba wykorzystania bardziej naukowego pojęcia związanego z technolo-
gią GIS. Wtedy to w Kanadzie termin „geomatics” znalazł wielu zwolenników zastoso-
wania zarówno w nauce, jak i w praktyce. Wiele krajów anglosaskich zaakceptowało tę
nazwę, włącznie z Francją, która popularyzuje francuską wersję nazwy „geomatique”.
Niestety w tym czasie wiele ośrodków naukowych podjęło się na nowo samodzielnego
definiowania tego pojęcia, czyniąc to w charakterystyczny i dość różny sposób. Za jed-
ną z bardziej nieudanych definicji w stosunku do pierwotnego wzorca można uznać
wersję użytą w Oxford Dictionary of English w 2005 roku, gdzie „geomatykę” określono
jako „matematykę Ziemi”. Pojęcie to w przekonaniu autora bardziej pasuje do defini-
cji geodezji niż „geomatyki”. Warto podkreślić, że w 2010 roku została wydana nowa
edycja tego słownika, w którym zamieszczono całkowicie inną definicję geomatyki,
a mianowicie: „the application of computerization to information in geography and
related fileds. Origin: from Geography and Informatics” [20]. Ta definicja znacznie
trafniej i zarazem w bardzo lapidarny sposób objaśnia pojęcie „geomatyka”. Wszelkie
informacje o wcześniejszej, definicji tego terminu, powinny zostać zaktualizowane, za-
równo w zakresie samej definicji jak i tłumaczenia pochodzenia członu nazwy „geo-”
interpretowanego czasami jako członu pochodzącego od terminu geodezja.

W Polsce pierwszą i do tej pory powszechnie używaną definicją geomatyki jest ta
sformułowana przez Jerzego Gaździckiego. Zdefiniował ją jako „dyscyplinę naukowo-
-techniczną zajmująca się pozyskiwaniem, analizowaniem, interpretowaniem, upo-
wszechnianiem i praktycznym stosowaniem geoinformacji” [21]. W grudniu 2010 roku
autor definicji zmodernizował jej treść zapisaną w internetowym leksykonie geo-
matycznym i uzupełnił ją o takie czynności jak przechowywanie i przetwarzanie. Jesz-
cze bardziej drobiazgowo definiuje ją Janusz Michalak, dla którego geomatyka jest
„(...) dziedziną wiedzy zajmującą się: pozyskiwaniem, zbieraniem, utrzymywaniem, in-
terpretacją, analizą, przesyłaniem i wykorzystywaniem informacji geoprzestrzennej od-
niesionej do powierzchni Ziemi” [22]. Kolejną definicję geomatyki sformułował Józef
Czaja, który w przedmowie pierwszego wydania podręcznika Podstawy geomatyki, zde-
finiował geomatykę jako „(...) naukę i technologię zajmującą się pozyskiwaniem i mo-
delowaniem danych w zdefiniowanych układach przestrzennych, a także zarządzaniem
tymi danymi oraz tworzeniem i zarządzaniem systemów informacji geoprzestrzennej.
Geomatyka obejmuje systemy informacji geograficznej (GIS), technologie satelitarne-
go pozycjonowania (GPS), teledetekcje i inne metody pozyskiwania geodanych” [23].

W przedstawionych definicjach pewnym problemem są pojęcia, które nie są poję-
ciami podstawowymi i nie są powszechnie używane poza branżą związaną z GIS, takie
jak „informacja geoprzestrzenna” i „geodane”. Teoretycznie wskazane jest, aby opis
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naukowy danego pojęcia nie zawierał branżowych sformułowań. Z tego powodu w de-
finicji dyscypliny naukowej należy zastąpić je objaśnieniami. Zdefiniowanie geomatyki
przez J. Gaździckiego jako dyscypliny naukowo-technicznej jest zasadnym stwierdze-
niem. W definicji geomatyki, autorstwa J. Czai [23], pojawia się odniesienie do syste-
mów informatycznych, co również należy uznać za bardzo dobre stwierdzenie. Techno-
logia GIS jest jedną z technologii komputerowych i jest ściśle związana z informatyką,
co w definicji tego pojęcia powinno zostać uwzględnione. Z perspektywy czasu wydaje
się jednak, że te definicje zawierają zbyt duże uszczegółowienie w zakresie opisywa-
nych czynności i stosowanych metod pomiarowych. Również w odniesieniu do samej
technologii GPS (Global Positioning System) wykorzystanie jej w definicji nie jest pra-
widłowe. Ten system został już powielony w postaci konkurencyjnych rozwiązań takich
jak GLONASS, Beidou czy GALILEO. Dodatkowo pojawia się też problem zasad-
ności wyboru tej jednej technologii pomiarowej wśród wielu innych. Z tego powodu
trudno znaleźć uzasadnienie dla zastosowania w definicji terminu „geomatyka” w przy-
padku tej jednej wybranej technologii pomiarowej, zwłaszcza, że pierwszy autor termi-
nu „geomatyka” wskazywał na teledetekcję jako składową definiującą typ danych po-
miarowych. W odniesieniu do satelitarnych systemów nawigacji obecnie należy używać
pojęcia GNSS (Global Navigation Satelitte Systems, czyli Globalne Systemy Nawigacji
Satelitarnej), ponieważ istnieje wiele tego typu systemów. Technologia GNSS wywodzi
się z nawigacji i jest szeroko stosowana w geodezji, geografii oraz w innych naukach.
Jednocześnie wcale nie identyfikuje jednoznacznie geomatyki jako dyscypliny nauko-
wej. Stąd też w definicji raczej nie powinno się wyszczególniać konkretnych tech-
nik pomiarowych. Natomiast warto podkreślić, że sensem i celem istnienia geoma-
tyki jest gromadzenie danych przestrzennych w celu ich wielokrotnego wykorzystania
i analizowania.

Kolejnym problemem występującym w definicjach jest użycie dużej liczby czynno-
ści wykonywanych przez system komputerowy. W definicji Janusza Michalaka ich lista
osiągnęła aż siedem rodzajów. Analizując je, można stwierdzić, że nie różnią się one od
funkcji wykonywanych w wielu innych systemach informatycznych. Praktycznie każdy
system informatyczny zastosowany w dowolnej branży przemysłowej wykonuje podob-
ne czynności. Wyodrębnienie i oddzielenie, w ramach definicji, takich pojęć jak analiza
i interpretacja również wydaje się niezasadne. Trudno bowiem interpretować surowe
dane bez ich przetworzenia, podobnie wyniki analizy powinny zostać interpretowane
przynajmniej w aspekcie oceny prawidłowości procesu analitycznego, aby ocenić, czy
mieszczą się w przedziale wartości wynikających z procesu przetwarzania danych wej-
ściowych. Jeśli przyjmiemy, że pojęcie przetwarzanie dotyczy danych znajdujących się
w komputerze (równie dobrze w chmurze obliczeniowej), to wszystkie możliwe spo-
soby wykonywania operacji na danych faktycznie będą oznaczały ich przetwarzanie.



24

Każda operacja na danych wymaga ich odczytu z nośnika danych i umieszczenia w pa-
mięci programu umożliwiającego wykonanie na zbiorze danych jakiejkolwiek operacji.
Z tego punktu widzenia zarówno etap przesyłania danych, składowania, stylizacji oraz
ich generalizacji i konwersji, a także analizowania i modelowania można uogólnić do
jednego pojęcia przetwarzania danych. W tej sytuacji termin „przetwarzanie” zastępu-
je kilka bardziej szczegółowych pojęć. Podobnie terminu pozyskiwanie danych nie war-
to dzielić na bardziej szczegółowe pojęcia. Nie jest aż tak istotne, czy dane są dostępne
w postaci gotowych zbiorów, czy nowe dane musimy dopiero pozyskać z pomiarów.
Każda z dyscyplin (geografia, geologia, geodezja, teledetekcja czy nawigacja) rozwija
i adaptuje nowe technologie pozyskiwania danych przestrzennych z zastosowaniem
systemów informatycznych. W ramach tych dyscyplin jest dokonywana interpretacja
pozyskanych danych wraz z określeniem ich jakości. W dziedzinie geomatyki kluczowe
znaczenie ma proces integracji danych pochodzących z różnych dyscyplin. Celem inte-
gracji jest doprowadzenie do powstania takiego zasobu danych przestrzennych, który
może podlegać analizom przestrzennym. Kolejnym zagadnieniem związanym z inte-
gracją danych przestrzennych jest sposób odwzorowania ich w systemie geoinforma-
tycznym. Istotne jest zdefiniowanie lokalizacji przestrzennej obiektu uwzględniającej
ewentualne zmiany w czasie oraz jego własności takie jak geometria, atrybuty opisowe
czy wygląd. Przyjmując wcześniej zdefiniowane uproszczenia oraz postawione tezy,
według autora termin „geomatyka” oznacza dyscyplinę naukowo-techniczną, którą na-
leży scharakteryzować w następujący sposób:

Geomatyka to wiedza i umiejętność wykorzystania systemów informatycz-
nych do integracji i prezentacji zbiorów danych o obiektach i zjawiskach cza-
soprzestrzennych odniesionych do powierzchni Ziemi w celu wykonywania
analiz przestrzennych.

W geomatyce podmiotem są dane, w przypadku których stosujemy technologie
geoinformacyjne w celu pozyskania nowej wiedzy z tych danych. Podkreślić należy rów-
nież, że geomatyka służy zarówno do badania zjawisk naturalnych, jak i generowanych
w środowisku przez człowieka (antropogenicznych). Pozwala ona na lepszy opis oraz
poznanie procesów zachodzących na Ziemi. W związku z tym należy sugerować usytuo-
wanie tej dyscypliny badawczej bardziej w naukach o Ziemi niż w naukach technicz-
nych. Kolejnym nieco problematycznym zagadnieniem jest próba zastępowania ter-
minu „geodezja” przez „geomatyka”. W przekonaniu autora oba terminy mogą bez
przeszkód koegzystować bez konieczności wzajemnego zastępowania. Prostym czynni-
kiem różnicującym dziedziny geodezji i geomatyki są ich środki formalne. Od zawsze
w rozwoju geodezji kluczowe znaczenie miały takie dziedziny jak matematyka i fizyka,
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natomiast geomatyka bazuje w pierwszej kolejności na informatyce, z której geodezja
korzysta w zakresie technik geoinformacyjnych, nie wpływając istotnie na ich rozwój.
Geomatyka natomiast aplikuje technologie informatyczne do takich struktur danych,
na bazie których można w efektywny sposób zapisywać informacje przestrzenne anali-
zowane w danej dziedzinie nauki, administracji lub gospodarki. W geodezję wpisane
jest dążenie do poprawy dokładności pomiarów, która łączy ze sobą matematykę i fizy-
kę, uzupełniając ją technologiami informatycznymi. Natomiast geomatyka, bazując na
osiągnięciach kartografii, pracuje w obszarze zestandaryzowanych układów współrzęd-
nych, które umożliwiają spójną reprezentację danych w celu wykonywania analiz zależ-
ności przestrzennych. Rozwój geomatyki w naszym kraju już obecnie przynosi wymier-
nie korzyści wielu dziedzinom nauki. Szczególnie istotne są korzyści w wielu branżach
przemysłowych i usługowych oraz w administracji.

Zastosowanie geomatyki w różnych dziedzinach wiedzy można i należy profilować
ze względu na dane przestrzenne, których typ i rodzaj ukierunkowują zastosowanie
narzędzi GIS oraz IIP (infrastruktury informacji przestrzennej) do ich przetwarzania.
I tak na przykład w Polsce wykształciło się pojęcie „geomatyka w leśnictwie”, której
kamieniem milowym była wieloautorska publikacja Geomatyka w Lasach Państwo-
wych. W zakresie konferencji termin ten również spopularyzował się, bowiem odbyła
się już seria ośmiu kolejnych konferencji pod wspólną nazwą Geomatyka w lasach pań-
stwowych. Również konsekwentnie ten termin jest popularyzowany w postaci przed-
miotów na studiach przyrodniczych na wydziałach leśnych kilku uniwersytetów w Polsce.
Pracownicy wydziału Leśnego UR w Krakowie oraz SGGW w Warszawie powadzą
przedmiot pod nazwą „geomatyka w leśnictwie” Pracownicy Wydziału Leśnego UP
w Poznaniu prowadzą przedmiot „geomatyka – program podstawowy”. Mamy tutaj do
czynienia z terminem opisującym proces pozyskiwania, przetwarzania i udostępniana
danych o lasach. Założeniem tych zajęć jest wykształcenie u leśników wiedzy i umiejęt-
ności posługiwania się technologiami GIS, GNSS, teledetekcją, bazami danych prze-
strzennych w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej, polegającej między in-
nymi na budowie zintegrowanego zasobu zbiorów danych przestrzennych tworzących
łącznie leśną mapę numeryczną. Biorąc pod uwagę takie zastosowanie geomatyki
w jednej z branż gospodarki, można też rozważać zastosowanie w innych branżach.

Na zakończenie rozważań związanych z geomatyką w kontekście wykonywanego
zawodu warto odnieść się do nowo zidentyfikowanego profilu zawodowego w firmach
przetwarzających duże ilości danych, którym jest „data scientist” [24]. Umiejętnością
charakterystyczną dla tego zawodu jest zdolność uzyskiwania odpowiedzi na ważne
pytania biznesowe korporacji na podstawie analiz zgromadzonych nieustrukturyzo-
wanych wcześniej danych. Po 2012 roku na wielu uniwersytetach powstają kierunki
studiów Master of Data Scientist oraz definiowana jest nowa dyscyplina badawcza
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„Data Science” [25]. Definicja pojęcia „data scientist” przyjmuje za punkt początkowy
badań istniejące, zgromadzone już dane, podobnie jak w zaproponowanej przez autora
definicji geomatyki.

Należy także zwrócić uwagę, że jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywa-
nych w tej nowej dziedzinie jest język R [24], w którym również zaimplementowano
rozbudowany podsystem bibliotek dotyczących analiz przestrzennych. Zawiera on na-
rzędzia importu i eksportu danych przestrzennych, udostępnia duże możliwości ich wi-
zualizacji a także obsługę danych czasoprzestrzennych, analizę wzorców rozkładu
przestrzennego punktów, interpolację i geostatystykę, analizy rozkładów gęstości oraz
analizę danych lotniczych i satelitarnych [26]. W takiej sytuacji nie będzie już miało
znaczenia, czy analizy przestrzenne będą się odbywały w systemie GIS, czy w języku R,
co spowoduje, że w przyszłości pojęcie „geomatyka” będzie utożsamianie z pojęciem
„geodata scientist”.

1.2. Charakterystyka i definicja geoinformatyki

Sposób zdefiniowania geoinformatyki w Polsce jest bardziej zróżnicowany. J. Gaź-
dzicki definiuje geoinformatykę jako: „dyscyplinę zajmująca się stosowaniem infor-
matyki w naukach o Ziemi oraz ich aplikacjach. Częściej stosowany jest termin geo-
matyka, który ma jednak nieco inne znaczenie” [21]. Definicja ta jak widać, nie
jest jednoznaczna. Generalnie te pojęcia są podobne ale nie oznaczają tego samego,
co oczywiście nie ułatwia ich stosowania. Z kolei według Janusza Kotlarczyka [27]
„(...) geoinformatyka to nauka o sposobach gromadzenia, przechowywania, przetwa-
rzania, analizowania i przedstawiania danych, zdefiniowanych w ziemskiej czasoprze-
strzeni, przy wykorzystaniu odpowiedniej technologii informatycznej (...) Groma-
dzenie tego rodzaju informacji właściwe jest wszystkim naukom o Ziemi, łącznie
z geodezją, oraz naukom górniczym i o ochronie środowiska, a także naukom zajmują-
cym się niegeologicznymi obiektami na powierzchni Ziemi” [27]. Powyższe definicje
geoinformatyki istotnie różnią się między sobą, a definicja pokrywa się w znacznej
części z definicją geomatyki J. Gaździckiego. W definicji J. Kotlarczyka znajduje się
odniesienie do technologii informatycznej, na której bazuje geoinformatyka oraz wy-
mienione są inne dziedziny, które mogą wykorzystywać geoinformatykę do swoich ba-
dań. W latach 2000–2001 na łamach Przeglądu Geologicznego doszło do wymiany opi-
nii w postaci artykułu i dwóch polemik o tezach związanych z definicją i stosowaniem
terminu „geomatyka” i „geoinformatyka” w Polsce. J. Michalak w artykule [22] przybli-
ża definicję „geomatyka” i uzasadnia konieczność nazywania tej dyscypliny właśnie tym
terminem, traktując określenie „geoinformatyka” jako synonim geomatyki. Swoją defi-
nicję opiera na zakresie prac Komitetu Technicznego ISO/TC211 i konsorcjum OGC.
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Natomiast J. Kotlarczyk [28] polemizuje z wykorzystywaniem terminu „geomatyka”
i przekonuje do stosowania terminu „geoinformatyka”, sugerując, że termin geomaty-
ka jest błędny i nie powinien być w Polsce stosowany. W jego ocenie szeroko zdefinio-
wana dziedzina geoinformatyki mieści w sobie zakres, w jakim została zdefiniowana
geomatyka, którą ewentualnie proponuje traktować jako wąską dziedzinę geoinforma-
tyki. Widać tu dużą różnicę w podejściu do definicji tych pojęć. J. Kotlarczyk podsumo-
wuje swoją polemikę propozycją dalszych rozważań i dyskusji o relacji tych dwóch po-
jęć. W swojej odpowiedzi J. Michalak [29] uzasadnia stosowanie terminu geomatyka,
wskazując że termin geoinformatyka zdefiniowany przez J. Kotlarczyka jest zbyt ogól-
nym pojęciem. Tymczasem geomatyka zdefiniowana na podstawie terminologii stoso-
wanej w pracach Technical Committee ISO/TC 211 Geographic information/Geomatics
jest według niego bardzo precyzyjnie określona. Kolejnym głosem w dyskusji jest arty-
kuł J. Gaździckiego, który w 2006 roku definiuje geomatykę jako termin „(...) obej-
mujący GIS, GPS, geodezję, kartografię, fotogrametrię i teledetekcję z ich zastosowa-
niami” [30]. Natomiast geoinformatykę definiuje jako „(...) zastosowanie technologii
informatycznych w dziedzinie geoinformacji oraz wpływ informatyki na integra-
cję nauk o Ziemi”. W definicji geomatyki J. Gaździckiego, podobnie jak wcześniej
u J. Kotlarczyka, widać trend do zastępowania tradycyjnych dyscyplin naukowych jed-
nym terminem nowej dyscypliny badawczej. Natomiast w zakresie terminu geoinfor-
matyka dominuje wyraźny wpływ samej informatyki na procesy opisu zjawisk i obiek-
tów przestrzennych w naukach o Ziemi. Tak więc w tym artykule J. Gaździcki dokonuje
głębszego rozróżnienia terminów „geomatyka” i „geoinformatyka”. Tego typu inter-
pretacja wzmacnia konieczność zdefiniowania terminu „geoinformatyka” bez łączenia
go z określeniem „geomatyka”. Analiza tych artykułów w zakresie argumentacji przyta-
czanej na rzecz poszczególnych definicji w przekonaniu autora wymaga dodatkowego
uzupełnienia. W ramach prowadzonej polemiki nie były brane pod uwagę takie zagad-
nienia jak tworzenie struktur zapisu danych przestrzennych w plikach na dysku i w pa-
mięci komputera, nazwa wykonywanego zawodu związanego z kształceniem w danej
dyscyplinie, czyli sposób, w jaki np. przedsiębiorcy postrzegają obydwa wymienione
terminy w kontekście tworzenia stanowisk pracy. Trzecim zagadnieniem jest analogia
terminologiczna, która pozwala na ocenę zmian w terminologii opisującej informatyza-
cję w innych dziedzinach nauki. Poniżej wyszczególniono opisy tych trzech zagadnień:

1) rola formatów i struktur danych przestrzennych,
2) kontekst wykonywanego zawodu,
3) analogia terminologiczna.

Ad 1. Rola formatów i struktur danych przestrzennych w oprogramowaniu geoin-
formatycznym była kluczowym czynnikiem, który pozwolił na zaistnienie geoinforma-
tyki już w latach 70. XX wieku. Sukces rozwoju firmy ESRI w głównej mierze zależał
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od oprogramowania sposobu zapisu i metod przetwarzania przestrzennych danych to-
pologicznych. Pierwszym systemem, który kompleksowo rozwiązywał te problemy był
system POIS – Polygon Information Overlay System (informatyczny system nakłada-
nia poligonów), wdrożony w administracji miasta San Diego w USA [14]. Należy pod-
kreślić, że to właśnie ten system może stanowić przykład początków geoinformatyki.

Kolejnym etapem rozwoju struktur danych było opracowanie technologii przetwa-
rzania geometrii krzywoliniowej, co znalazło następnie odzwierciedlenie w nazwie pro-
gramu Arc/Info. Nazwa symbolizowała połączenie nazw „Arc” czyli łuk (geometria
krzywoliniowa poligonów) z „Info” (czyli baza danych o atrybutach poligonów) wraz
z aplikacyjnym rozwiązaniem problemu nakładania się różnych topologii. W tym czasie
jedna warstwa informacyjna (zbiór danych jednego typu obiektów) zajmowała jeden
katalog i składała się (w maksymalnej wersji) aż z 23 plików zarządzanych przez apli-
kację [31] w celu wyświetlenia jednej klasy (typu) obiektów. Tak duża liczba plików
potrzebna była do zapisu informacji o geometrii wektorowej opisującej jeden zbiór da-
nych wraz z atrybutami i zapisywaną na dysku topologią. Innym osiągnięciem począt-
ków geoinformatyki było opracowanie i wytworzenie oprogramowania obsługującego
„algebrę map” [32] do przetwarzania rastrów. Należy podkreślić, że każda firma infor-
matyczna podejmująca się wytworzenia oprogramowania geoinformatycznego rozpo-
czynała od zdefiniowania własnej, najczęściej zamkniętej, struktury danych przestrzen-
nych w postaci grup plików. W połowie lat 90. sytuacja ta doprowadziła do impasu
w zakresie wymiany danych przestrzennych pomiędzy producentami różnego typu
oprogramowania. Duży przełom w tej kwestii przyniósł rok 1994, w którym firmy Inte-
graph i Oracle opracowały i wprowadziły na rynek nowe struktury danych przestrzen-
nych. Kierunek zmian polegał na opracowaniu struktur danych bezpośrednio zapisują-
cych geometrię wektorową do kolumn w tabelach relacyjnych baz danych. Firma
Integraph opracowała nowy produkt Geomedia, który miał zamknięty format graficz-
nych danych wektorowych zawartych wewnątrz stosowanego już wcześniej w bazach
danych typu BLOB (Binary Large OBject). Zamknięcie tego formatu danych w obrę-
bie aplikacji nie pozwoliło na jego spopularyzowanie. Natomiast firma Oracle zapre-
zentowała nowy typ danych SDO_Geometry, przeznaczony do przechowywania infor-
macji przestrzennych w polach relacyjnej tabeli danych. Otwarcie tej definicji oraz
nieodpłatne udostępnienie programowych interfejsów dostępu do danych przestrzen-
nych spopularyzowało ten sposób przechowywania informacji, a firmie przyniosło suk-
ces komercyjny. W przeciągu następnych 10 lat składowanie danych geometrycznych
odniesionych do powierzchni Ziemi w relacyjnych bazach danych stało się powszechne.
W tym okresie firma ESRI (około 2000 roku) porzuciła strukturę danych z 1983 roku
i stare oprogramowanie Arc/Info zastąpiła nowym. Powstał system o nazwie ArcGIS.
I znów kluczową technologią, całkowicie nowej edycji oprogramowania była zmiana
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struktury danych, która polegała na zastosowaniu odczytu i zapisu w systemach relacyj-
nych baz danych. Nowy system zapisu otrzymał marketingową nazwę „geobaza”. Poję-
cie to oznacza strukturę danych przestrzennych firmy ESRI, która może zostać zapi-
sana do trzech różnych formatów danych. Zależy to od preferencji użytkownika
i kontekstu projektu GIS. Firma ESRI wyróżnia trzy typy geobazy:

1) geobaza osobista – format *.mdb (baza danych Access pakietu Microsoft Office),
w którym wielkość pliku zawierającego bazę danych jest ograniczona do 2GB;

2) geobaza plikowa – format *.gdb (GeoDataBase) został opracowany przez firmę
ESRI specjalnie dla ArcGIS; jest to zestaw plików zawierających tabele danych
i ich indeksy skompresowane do jednego pliku za pomocą aplikacji zip; ilość da-
nych zapisanych do tego formatu jest ograniczona do 1 TB;

3) geobaza profesjonalna – za pomocą rozszerzenia ArcSDE aplikacja ArcGIS może
składować dane w dowolnej serwerowej, relacyjnej bazie danych obsługującej typ
danych przestrzennych; maksymalna dopuszczalna wielkość bazy danych określa-
na jest przez producenta systemu zarządzania bazą danych.

Znaczenie wprowadzenia zmiany formatu i struktury danych przestrzennych pod-
kreśla fakt, że nowa wersja systemu, początkowo posiadała istotnie mniejszą funkcjo-
nalność w stosunku do poprzedniej wersji. Z tego powodu do nowej wersji ArcGIS
firma, na życzenie, dołączała starsze oprogramowanie Arc/Info w wersji Workstation.
Tak więc kosztem ograniczenia funkcjonalności swojego głównego oprogramowania,
podjęła decyzję o całkowitej zmianie struktury zapisu danych w swoich aplikacjach, co
znalazło odzwierciedlenie w nazwie produktu. Podobnie firma Oracle w 1994 roku roz-
poczęła badania i rozwój systemu składowania danych przestrzennych w swoich pro-
duktach. Okazało się, że jest to proces ciągły i w ciągu ostatnich 20 lat, firma zrealizo-
wała duży zakres prac badawczo-rozwojowych w celu odwzorowania kolejnych cech
przestrzeni geograficznej, w postaci typów danych przestrzennych w swoim systemie
baz danych. Projektanci, realizując te prace, również dbali o przygotowanie typów da-
nych dla nowych technologii pomiarowych, na przykład „chmur punktów” ze skano-
wania laserowego. Włączenie tego dodatkowego typu danych w relacyjnej tabeli da-
nych przestrzennych wymagało zdefiniowania odpowiednich indeksów przestrzennych,
a także opracowania zapytań SQL, dokonujących wyboru danych do dalszych analiz.
Kolejnym niezwykle istotnym aspektem rozwoju było wbudowanie możliwości składo-
wania typów danych trójwymiarowej geometrii wektorowej – włącznie z siatkami po-
wierzchni. Tego typu dane przypominają geometrię stosowaną w programach typu CAD
i grafiki wektorowej. Ze względu na to, że obiekty znajdują się w bazie danych, to auto-
matycznie mają one możliwość przypisania dużej liczby atrybutów opisowych. Taka
struktura danych była niemal gotowym produktem do zaimplementowania składowania
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obiektów przygotowanych w technologii BIM (Building Information Modeling). W ta-
beli 1.1 szczegółowo przedstawiono kolejne etapy rozbudowy typów danych prze-
strzennych oraz metod ich przetwarzania w relacyjnej bazie danych Oracle na podsta-
wie [33] i materiałów informacyjnych firmy Oracle [34].

Tabela 1.1

Rozbudowa typów danych przestrzennych bazy danych Oracle

Źródło: opracowanie własne

Topologia jest bardzo ważnym czynnikiem kształtującym struktury danych wekto-
rowych w systemach GIS. W ramach szerszych badań nad strukturami danych prze-
strzennych autor niniejszej monografii zidentyfikował trzy metody przechowywania to-
pologii w formatach systemów GIS [31]. Uporządkowaną ich systematykę podano
w publikacji [35]. W systemach GIS zidentyfikowano następujące metody zapisu topo-
logii: składowaną, odtwarzaną i dynamiczną. W tabeli 1.1 użyto terminu „topologia
składowana”, który to termin jest lepszy niż „trwała topologia” czy „stała topologia”.
Rozwój struktur danych w systemie GIS firmy ESRI przeszedł ewolucje od systemu
Arc/Info z zapisem topologii składowanej do ArcGIS charakteryzującym się zapisem
topologii odtwarzanej. Firma podjęła decyzję o usunięciu z nowego systemu ArcGIS

Wersja bazy Oracle Rok Opis cech nowo implementowanej struktury danych 
przestrzennych 

7.1.6. Rozszerzenie  
Multidimension 
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7.3.3. Rozszerzenie  
Spatial Option Data 1995 Punkty, linie, poligony, operatory analiz przestrzennych 

8i Spatial 1998 �������	������������������	���
���	������������	��
operatory przestrzenne 

8i R3 2001 �����	��������������������������������� ����
���	�
	���
������� 

9i 2003 
!������ �������������������� �����
����	���
�������� 
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możliwości zapisu danych geometrycznych w technologii topologii składowanej. Nato-
miast firma Oracle wprowadziła najpierw zapis topologii odtwarzanej, aby od wer-
sji 10g wprowadzić dodatkową opcję zapisu geometrii w postaci topologii składowanej.
Użytkownik ma więc możliwość wyboru sposobu zapisu topologii. Natomiast w opro-
gramowaniu Open Source (o otwartym kodzie źródłowym), zastosowanie i utrzymanie
topologii danych geometrycznych realizowane jest w oparciu o metodę dynamiczną lub
odtwarzaną. Konsekwencją stosowania topologii dynamicznej czy odtwarzanej są pro-
blemy z utrzymaniem spójności topologii. W tej sytuacji analizy mogą nie zadziałać
poprawnie [36].

Nieprzerwany, ponad 20-letni, wzrost liczby typów danych przestrzennych w bazie
danych Oracle czy też radykalne zmiany w formatach danych systemu ArcInfo/ArcGIS
firmy ESRI, pozwalają sądzić, że proces ten nie został zakończony. W kolejnych latach
należy się spodziewać opracowania kolejnych typów danych, co wynika z kilku przyczyn:

1) Nieadekwatność istniejących prostych struktur danych do zdefiniowania bardziej
złożonej struktury danych przestrzennych. Istnieją takie typy danych, których nie
można zdefiniować za pomocą prostych typów danych stosowanych w systemach
GIS. Programiści wtedy tworzą oprogramowanie obsługujące skomplikowane typy
danych w rozwiązaniach implementowanych na zamówienie. Takim przykładem
jest aplikacja Baza Parcel dla systemu prognozowania MODEZ czy zapis parceli
w systemie SIOT KGHM. W systemach tych każdemu punktowi załamania grani-
cy parceli przyporządkowane są atrybuty miąższości parceli. Do boków poligo-
nu przypisywane są daty eksploatacji. Tego typu danych nie można zapisać wprost,
korzystając z typowych poligonów stosowanych w systemach GIS. Wymagane
jest zapisywanie informacji w osobnych tabelach lub plikach i odtwarzanie jej
w trakcie działania programu przez odpowiedni kod. Program sam obsługuje wła-
sny typ danych,

2) Nowe koncepcje zapisu danych przestrzennych, które opracowywane są do-
piero od strony teoretycznej i czekają na implementację w systemach informacji
przestrzennej. Bardzo dobrym przykładem są typy danych takie jak „geofield”
i „geo-atom”, których koncepcję opracowano już w 2007 roku [37] i do 2018 jesz-
cze nie zostały zaimplementowane w komercyjnych systemach GIS.

3) Nowe technologie pomiarowe dostarczają danych zapisanych najczęściej w no-
wych formatach, które muszą zostać włączone do projektu (do istniejącej struktu-
ry danych przestrzennych) w celu ich współużytkowania, analizy i udostępnienia
wraz z innymi typami danych stosowanymi wcześniej. Kiedyś nowym źródłem da-
nych był system GPS, obecnie pojawią się struktury danych zapisujące w bazie
danych przestrzennych chmury punktów pochodzące z pomiarów za pomocą ska-
ningu laserowego.



32

4) Kluczowym problemem są ograniczenia obecnej struktury danych przestrzennych.
Stąd też należy przyjąć za pewnik, że będą kontynuowane badania związane z no-
wymi sposobami odwzorowania otaczającej nas przestrzeni w strukturach danych
systemów komputerowych. Problem ten z punktu widzenia projektantów aplikacji
z firm geoinformacyjnych może stanowić szansę uzyskania przewagi konkurencyj-
nej na rynku oprogramowania. Jednym z osiągnięć ostatnich lat jest opracowanie
parametrycznego modelowania budowli, które znacząco wpłynęło na możliwości
technologiczne odwzorowania bardzo szczegółowych cech obiektów budowla-
nych. W ten sposób technologia GIS w pewnym sensie straciła dominację w zakre-
sie odwzorowania przestrzeni miejskiej na rzecz koegzystencji z technologią BIM.

Wymienione przyczyny wskazują, że odwzorowanie otaczającego nas świata
w strukturach pamięci komputerowych będzie przedmiotem badań i rozwoju oprogra-
mowania dla przetwarzania danych przestrzennych jeszcze przez wiele lat. Równoległy
rozwój informatyki pozwala na stosowanie coraz wydajniejszych technologii oblicze-
niowych na przykład w technologii chmur obliczeniowych, których wydajność zwielo-
krotni możliwości przetwarzania dużych ilości danych.

Ad 2. Nazwa wykonywanego zawodu w dziedzinie przetwarzania danych prze-
strzennych – należy podkreślić, że we wszystkich cytowanych publikacjach związanych
z określeniem i precyzowaniem terminów geomatyka i geoinformatyka zdecydowanie
brakuje analiz wykorzystania danego terminu w wymiarze gospodarczym. Dlatego uzu-
pełniając te rozważania, należy zidentyfikować analizowaną dyscyplinę badawczą w na-
wiązaniu do konkretnego wykonywanego zawodu czy zajmowanego stanowiska pracy.
W związku z tym przeanalizowano oferty zatrudnienia w aspekcie poszukiwania przez
pracodawców następujących osób: geoinformatyk, GIS i geomatyk. Przegląd ten został
wykonany na potrzeby pierwszej Wydziałowej Komisji do spraw Nowego Kierunku na
Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, która funkcjonowała od listopa-
da 2014 do stycznia 2016. W przypadku 15 przeanalizowanych ofert pracy, związanych
bezpośrednio z GIS, w grupie ogłoszeń firm komercyjnych pięć razy pojawiło się wyma-
ganie posiadania przez kandydata wyższego wykształcenia geoinformatycznego.
Wszystkie te oferty dotyczyły stanowisk związanych z programowaniem GIS (aplikacyj-
nym lub sieciowym). Wyniki ankiety wskazują, że wśród pracodawców zdecydowanie
dominuje dość jednoznacznie wyrażane pojęcie wykształcenia geoinformatycznego.
Wśród tych ofert nie pojawiła się żadna związana z potrzebą wykształcenia geoma-
tycznego. Natomiast w ogłoszeniach o pracę w administracji państwowej i samorzą-
dowej bardzo rzadko pojawia się termin „geomatyka” w kontekście zawodu, a w żad-
nym ogłoszeniu nie pojawił się termin „geomatyka” w kontekście wykształcenia. Tylko
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jedna oferta z urzędu miejskiego dotyczyła naboru na inspektora do spraw geomatyki
i zawierała w wymaganiach dotyczących wykształcenia takie kierunki kształcenia jak
informatyka czy geodezja i kartografia lub pokrewne. Na rynku pracy już w 2014 roku
poszukiwano pracowników z wykształceniem geoinformatycznym. Tymczasem kierunki
studiów umożliwiające zdobycie tego typu wykształcenia są uruchamiane od 2014 roku,
a pierwsi absolwenci kierunku studiów o nazwie geoinformatyka pojawili się dopiero
w 2018 roku. Pięć przeanalizowanych propozycji pracy dla geoinformatyków okazało
się dość zbieżnych w zakresie wymaganych umiejętności. Pracodawcy poszukują absol-
wentów geoinfomatyki jako pracowników mających wiedzę i umiejętności z zakresu
wytwarzania (czyli przede wszystkim programowania), wdrażania oraz stosowania sie-
ciowych i stanowiskowych systemów GIS. Oczekują też umiejętności programowania
w środowisku wielowarstwowym (w tym programowania baz danych) oraz programo-
wania serwisów sieciowych (w tym geoportali). W tym przypadku widać, że pracodawcy
traktują geoinformatykę jako subdziedzinę informatyki, na której uczy się przede
wszystkim programowania. Można zatem wnioskować, że zakres wiedzy i umiejętności
posiadanych przez absolwentów geoinformatyki jest już od pewnego czasu częściowo
zdefiniowany przez pracodawców i poszukiwany na rynku pracy. Wśród oczekiwań
w stosunku do geoinformatyków definiuje się również wymagania wiedzy i umiejętno-
ści na temat projektowania ergonomicznych interfejsów aplikacji sieciowych dla geo-
portali. W żadnym ogłoszeniu pracodawca nie oczekuje od kandydatów geoinformaty-
ków umiejętności pozyskiwania danych.

Ad 3. Analogia terminologiczna – jest to bardzo cenny przykład, który również
należy brać pod uwagę w zakresie definicji geomatyki i geoinformatyki. Analogia tego
typu występuje dziedzinie telekomunikacji i łączności. Informatyka tam również doko-
nała zasadniczych przemian w przesyłaniu informacji. W celu odzwierciedlenia tego
problemu w warstwie językowej w Polsce pojawiły się dwa terminy: „teleinformatyka”
i „telematyka”, które to określenia spowodowały podobny problem tłumaczenia, a tak-
że zastosowania tych dwóch pojęć w naszym kraju [38]. W 2016 roku siedem uczelni
w Polsce oferowało już nowy kierunek kształcenia – teleinformatykę. Sześć kierunków
studiów prowadzono na wydziałach informatycznych, a siódmy prowadzony był na
wydziale elektrycznym. Natomiast pojęcie „telematyka” stosuje się w odniesieniu do
branżowych zastosowań systemów teleinformatycznych. W ten sposób funkcjonują
takie pojęcia jak „telematyka transportu” czy „telematyka w administracji”. Dobrym
przykładem jest nazwa specjalności na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej,
„telematyka transportu”. Jest to specjalność na kierunku „transport”. Podobnie jest
proponowana specjalność „telematyka transportu i logistyki” na kierunku „logistyka”
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W tej dziedzinie również pojawiły się
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dwa bliskoznaczne pojęcia, które zostały jednak przyjęte, zdefiniowane i stosowane
w odmienny sposób i nie są synonimami.

Zarówno wykonane analizy, jak i rozwój oprogramowania geoinformatycznego
pozwalają ocenić, że pojęcie geoinformatyki powinno być znacznie bliżej związanie
z informatyką niż z naukami o Ziemi. Niewątpliwe jest to dyscyplina badawcza nauk
technicznych, a zatem powinna być ściślej skorelowana z inżynierią oprogramowania.
Mając na względzie powyższe rozważania, można zaproponować następującą, autorską
definicję terminu geoinformatyka:

Geoinformatyka to definiowanie struktur danych dla obiektów i zjawisk cza-
soprzestrzennych odniesionych do powierzchni Ziemi wraz z projektowa-
niem, wytwarzaniem oraz utrzymaniem oprogramowania i usług sieciowych
przeznaczonych do modelowania i analizowania danych przestrzennych.

Stąd też geoinformatyka to nauka wytwarzania oprogramowania przeznaczonego
do przetwarzania danych przestrzennych włącznie ze definiowaniem struktur dla tych
danych i znajomością wykonywania oraz programowania analiz przestrzennych i udo-
stępniania tych danych. Należy podkreślić, że geoinformatyka nie powinna zajmować
się bezpośrednio metodami pozyskiwania danych przestrzennych w sensie metod po-
miarowych. W tej dyscyplinie pozyskiwanie danych polega na odczycie i sterowaniu
procesami ich importu. Tak więc w zakresie geoinformatyki leży definiowanie struktur
danych oraz ekstrakcja danych, czyli czynność już od wielu lat zdefiniowaną w środowi-
sku branżowym pod nazwą ETL (extract, transform, load – wybierz, konwertuj, zaim-
portuj). W tabeli 1.2 przedstawiono porównanie wybranych cech różnicujących termi-
ny „geomatyka” i „geoinformatyka”.

Tabela 1.2

Porównanie wybranych cech geomatyki i geoinformatyki
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Tabela 1.2 cd.

Źródło: opracowanie własne

Geoinformatyk jest w dużej mierze informatykiem, który ma wiedzę na temat ar-
chitektury oprogramowania i sieci komputerowych. Ma umiejętności projektowa-
nia, programowania i konserwacji systemów informatycznych, dopiero później za-
poznaje się ze specyfiką zastosowania informatyki do przetwarzania danych prze-
strzennych, modelowaniem informacji przestrzennej oraz analizami stosowanymi w tej
dziedzinie. Niewątpliwe istotną umiejętnością geoinfomatyka musi być znajomość za-
gadnień budowy i utrzymania serwisów geoprzestrzennych i programowanie systemów
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nych odniesionych do powierzchni Ziemi, poprzedzona nabyciem gruntownej wiedzy
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Stąd też na kierunku studiów związanych z geoinformatyką należy oczekiwać takich
specjalności jak:

– Bazy danych przestrzennych – w ramach której studenci zapoznawać się będą
z modelowaniem danych przestrzennych w relacyjnych i nierelacyjnych bazach
danych, programowaniem baz danych przestrzennych oraz ich optymalizacją
z uwzględnieniem indeksów przestrzennych i wykorzystanie baz danych przestrzen-
nych do przetwarzania i analizy BigData, a także do badań nad wykorzystaniem
struktur grafowych baz danych do przetwarzania danych przestrzennych, uprasz-
czając „programowanie baz danych przestrzennych SQL i NoSQL”.

– Rozwiązania sieciowe GIS – w ramach tej specjalności studenci będą rozwijać
umiejętności budowy infrastruktur danych przestrzennych, w szczególności budowy
wydajnych węzłów tej infrastruktury oraz będą zapoznawać się z innymi metodami
przetwarzania danych nie związanych ze standardami ISO 191000, wykorzystaniem
modelu „Linked Data” do przetwarzania danych przestrzennych, upraszczając „pro-
gramowanie składowania, przetwarzania i publikacji geodanych w sieci Internet”.

– Mobilne i aplikacyjne zastosowania GIS – programowanie urządzeń mobilnych,
autonomizacja zbierania i analizy danych przestrzennych, programowanie syste-
mów nawigacyjnych jak i aplikacji GIS, BIM i CAD, transformacje danych,
upraszczając „programowanie urządzeń mobilnych dla sieciowych i lokalnych sys-
temów informacji przestrzennej”.

Podsumowując powyższe rozważania, można stwierdzić, że odpowiednim terminem,
który powinien łączyć się z zastosowaniem GIS w danej branży jest termin „geomatyka”.

1.3. Podstawy geomatyki górniczej

Pojęcie „geomatyka górnicza” zostało zdefiniowane po raz pierwszy w 2004 roku
i opublikowane przez autora niniejszej monografii w czasopiśmie Roczniki Geomatyki:
„Geomatyką górniczą nazywamy zastosowanie metod i środków formalnych geomaty-
ki do przetwarzania danych przestrzennych związanych pośrednio lub bezpośrednio
z eksploatacją górniczą” [39]. Zakres definicji tego pojęcia w kontekście zróżnico-
wanych wymagań i technologii stosowanych w górnictwie okazał się nieadekwatny
do rzeczywistych potrzeb branży górniczej. Wyrażają się one w zastosowaniu przez
działy techniczne kopalń praktycznie każdej dostępnej technologii informatycznej
przetwarzającej dane przestrzenne i to na każdym poziomie zarządzania zakładem.
W Polsce przeważały w przeszłości duże potrzeby w zakresie obliczeń deformacji
i cyfrowej kartografii górniczej, których analiza znajduje się w rozdziale 2. Na świecie
z kolei od początku dominowały potrzeby ekonomiczne górnictwa co powodowało roz-
wój oprogramowania do modelowania złoża i projektowania jego eksploatacji, które
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opisano w rozdziale 3. Ten kierunek rozwoju promował podniesienie efektywności
i zwiększenie zysków przedsiębiorcy górniczego. Obecnie realizowany szereg wdrożeń
oprogramowania geoinformacyjnego w polskim przemyśle górniczym jest w rzeczywi-
stości złożeniem obydwu wymagań. Odbywa się to dużym nakładem pracy objętych
wdrożeniami pracowników oraz środków finansowych, co szczegółowo zostało opisane
w rozdziale 4. Uzyskane efekty wdrożeniowe nie zawsze są satysfakcjonujące i wymaga-
ją często kontynuacji w postaci realizacji kolejnych aneksów, a nawet nowych wdrożeń.
W większości polskie zakłady górnicze uczą się wdrażać oprogramowanie na własnych
błędach, co zostało opisane szczegółowo w rozdziale 5. Bazując na zaproponowanej we
wcześniejszym podrozdziale definicji geomatyki, termin geomatyka górnicza należy
zdefiniować następująco:

Geomatyka górnicza to wiedza oraz umiejętność integrowania danych i stoso-
wania systemów geoinformacyjnych w przemyśle górniczym, przetwarzają-
cych dane o obiektach i zjawiskach występujących w przestrzeni górniczej,
w sposób umożliwiający planowanie i projektowanie eksploatacji górni-
czej oraz monitorowanie i analizowanie jej skutków we wszystkich fazach
działalności górniczej.

Określenie „dane o obiektach i zjawiskach” oznacza gromadzenie danych geome-
trycznych odniesionych przestrzennie przez służby techniczne kopalni:

– geodezji górniczej – podstawowe źródło danych przestrzennych, które daje nam
definicję układu odwzorowania przestrzennego w jakim gromadzimy dane, pre-
zentujemy mapy wyrobisk górniczych czy analizujemy wyniki pomiarów deforma-
cji terenu itp.;

– geologii górniczej – lokalizacja i prezentacja danych geologicznych: dane z otwo-
rów badawczych i odwiertów, model złoża, tektonika itp.;

– geofizyki górniczej – przetwarzanie i prezentacja danych geofizycznych związa-
nych np. ze wstrząsami górotworu poddanego wpływom eksploatacji górniczej;

– hydrogeologii górniczej (kiedyś hydrogeologia kopalniana), która zajmuje się
przetwarzaniem i prezentacją danych hydrogeologicznych związanych np. z dopły-
wami wód do wyrobisk górniczych jak i z odwadnianiem górotworu;

– administracji terenami górniczymi i nieruchomościami na podstawie danych
z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (bazy danych obiektów
topograficznych oraz ewidencja gruntów i budynków);

– inne niewymienione wcześniej służby górnicze, które również korzystają z danych
przestrzennych i często same je tworzą (dział wentylacji, szkód górniczych, ochro-
ny środowiska, dział obudowy, energomechaniczny i inne).
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Specyfiką wielu działów technicznych kopalń jest wykorzystywanie uproszczo-
nych schematów, grafów czy innych niekartometrycznych obrazów sytuacji górniczej
i uzbrojenia technicznego wyrobisk. Wprowadzenie w zakładach górniczych technolo-
gii GIS i SDI mogłoby w znaczący sposób uprościć dostęp do kartograficznych zbiorów
danych, uzupełniając możliwości odwzorowania przestrzennego dla służb kopalnia-
nych. Natomiast pojęcie „fazy działalności zakładu górniczego”, użyte w definicji, nale-
ży rozumieć jako trzy fazy jego funkcjonowania:
1) pierwsza – trwająca od momentu uzyskania koncesji na eksploatację górniczą do

momentu zakończenia budowy zakładu górniczego,
2) druga – obejmująca okres od rozpoczęcia eksploatacji górniczej do jej zakoń-

czenia,
3) trzecia – obejmująca likwidację zakładu górniczego i rekultywację terenów poko-

palnianych wraz z zabezpieczeniem oraz przekazaniem całej dokumentacji zakła-
du górniczego jednostkom administracji górniczej.

Użyte w definicji pojęcie „zjawisk towarzyszących eksploatacji górniczej” odnosi
się nie tylko do fizycznych aspektów działalności górniczej, takich jak projektowanie,
powadzenie eksploatacji górniczej, ale również do czynników abstrakcyjnych, takich
jak ekonomiczne aspekty powadzenia eksploatacji czy zachowania jej bezpieczeństwa.
Geomatyka górnicza dotyczy wszelkich procesów związanych bezpośrednio i pośred-
nio z górnictwem w granicach co najmniej terenu górniczego. W pewnych przypadkach
obszar wpływów działalności górniczej może wykraczać poza zasięg terenu górniczego,
wtedy faktycznie obszar obejmowany przez system informacji musi być odpowiednio
większy. Według autora geomatyka górnicza ma trzy podstawowe kierunki zastosowań:

1) naukowy – geomatyka górnicza przede wszystkim dostarcza nowych typów danych
o uporządkowanej strukturze umożliwiającej wykonywanie analiz przestrzennych
na potrzeby wszystkich działów nauk górniczych w efekcie ich importu i groma-
dzenia w bazach danych; na tej podstawie można prowadzić wielokryterialne ana-
lizy przestrzenne, które umożliwiają modelowanie procesów eksploatacji w celu
analizy ich efektywności oraz skutków w danej dziedzinie badawczej (skutki śro-
dowiskowe, społeczne, ekonomiczne i inne);

2) gospodarczy – podnoszenie efektywności i bezpieczeństwa pracy przedsiębior-
stwa, maksymalizacja korzyści z wykorzystania technologii geoinformacyjnych
w dziedzinie górnictwa, optymalizacja i zarządzanie oprogramowaniem geoinfor-
macyjnym, analiza i upowszechnienie dobrych praktyk planowania, realizowania
wdrożeń oprogramowania z uwzględnieniem racjonalizacji jego kosztów;

3) administracyjny – podejmowanie działań przez administrację publiczną zmie-
rzającą od stworzenia ram prawnych lub innych, które umożliwiłyby gromadze-
nie danych górniczych zgodnie z Ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze
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informacji przestrzennej; ten kierunek ma dwa podstawowe zadania: dokumento-
wanie archiwalnych danych o eksploatacji górniczej włącznie z dokumentacją
obecnie likwidowanych zakładów górniczych oraz standaryzacja zasobów danych
przestrzennych w czynnych zakładach górniczych.

W zakresie możliwości zastosowań technologii geomatycznych w wybranych dzia-
łach górnictwa przeprowadzono już kilka analiz, których wyniki zostały przedstawione
w publikacjach autora niniejszej monografii. W pierwszej publikacji dotyczącej geoma-
tyki górniczej [39] w rozdziale pod tytułem Identyfikacja obszarów zastosowań standa-
ryzacji informacji przestrzennej w geodezji górniczej i ochronie terenów górniczych za-
prezentowano pierwsze koncepcje wprowadzenia standardów OGC do stosowania
w działach geologiczno-górniczych. W szczególności zwrócono uwagę na uniezależnie-
nie metody zapisu górniczych map cyfrowych od formatu danych stosowanego przez
komercyjnych dostawców aplikacji CAD. Kolejna publikacja dotyczyła możliwości wy-
korzystania standardów IIP w kartografii górniczej [40]. Na podstawie wykonanych
analiz przystąpiono do definicji bardziej szczegółowego problemu jakim jest możliwość
zastosowania języka opisu wektorowych danych GML (Geography Markup Languge –
język znaczników geograficznych) do tworzenia map wyrobisk górniczych [41]. Zasto-
sowanie geomatyki w działach mierniczo-geologicznych oznacza odejście od technolo-
gii wdrażania kolejnych zamkniętych systemów geoinformacyjnych na rzecz stosowania
technologii i usług o charakterze interoperacyjnym. Dlatego taka dyscyplina naukowa
jak geomatyka w górnictwie powinna stworzyć warunki do prowadzenia badań i pre-
zentacji dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów występujących przy wdroże-
niach oprogramowania.

1.3.1. Integracja danych górniczych

Podstawowym zadaniem wcześniej zdefiniowanego pojęcia geomatyki górniczej
jest integracja danych górniczych. Głównymi zasobami danych przestrzennych w zakła-
dach górniczych są:

– informacje opisowe odniesione przestrzennie i czasowo do obiektów geometrycz-
nych w jednolitym układzie współrzędnych, integracja danych z rozpoznania stanu
i zmian górotworu oraz obudowy wyrobisk,

– dane infrastrukturalne zakładu górniczego,
– dane projektowe i planistyczne,
– współużytkowanie danych z innymi systemami.

Ad 1. Integracja danych w przestrzeni górniczej wymaga jednolitego, trójwymiaro-
wego układu współrzędnych stosowanego zarówno do obiektów na powierzchni terenu
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jak i wyrobisk podziemnych. Ze względu na interoperacyjność danych w zakładach gór-
niczych należy stosować państwowy układ współrzędnych 2000. Niektóre zakłady gór-
nicze w Polsce już dokonały konwersji map górniczych na PUWG 2000, na przykład
w KGHM PM S.A. [42], większość jednak pozostawiła zasób map dołowych w dotych-
czasowych układach współrzędnych, co w przyszłości może utrudnić integrację danych.
Prowadzenie zasobu map górniczych obwarowane jest szeregiem przepisów prawnych,
które regulują prace pomiarowe i kartograficzne w działach mierniczo-geologicznych
zakładów górniczych. Podstawowym produktem jest dwuwymiarowa mapa górniczo-
-geologiczna, która jest dokumentem o charakterze prawnym sporządzonym przez
uprawnionego pracownika kopalni [43]. Integracja tego typu danych musi uwzględniać
konieczność zapewnienia kontynuacji utrzymania dotychczasowego systemu wytwarza-
nia dokumentacji, a równocześnie udostępniać dane do budowy trójwymiarowego za-
sobu danych przestrzennych zakładu górniczego [44].

Ad 2. W coraz większej liczbie kopalń w Polsce końcowym efektem rozpoznania
złoża jest numeryczny „model złoża”, który obejmuje wszystkie pokłady surowców mi-
neralnych znajdujących w granicach koncesji. Istnieją specjalizowane aplikacje i syste-
my, które gromadzą dane geologiczne i dostarczają narzędzi do opracowania modelu
geologicznego złóż pokładowych i innych [45]. W zakresie obserwacji zmian stanu gó-
rotworu i obudowy wyrobisk górniczych w ostatnich latach znalazło zastosowanie wiele
nowych technologii pomiarowych takich jak GNSS, skaning laserowy, zobrazowania
satelitarne czy interferometria radarowa, które dostarczają dużych ilości danych wspo-
magających procesy projektowania eksploatacji górniczej i analizy przestrzennej wyro-
bisk górniczych. Od wielu lat satelitarne systemy GNSS wspomagają precyzyjny moni-
toring deformacji powierzchni terenu górniczego wywołanych eksploatacją górniczą [46].
Radarowe zobrazowania satelitarne wspomagają rozpoznanie skutków wstrząsów na
terenach górniczych [47]. Jedną z najbardziej przydatnych w górnictwie nowych tech-
nologii pomiarowych jest skaning laserowy. Obecnie w górnictwie polskim najczęściej
stosowany jest naziemny skaning laserowy, głównie w celach inwentaryzacji [48].
Jest to skuteczna i efektywna technika pomiarowa dostarczająca danych o powierzchni
i objętości wyrobisk i zwałowisk poeksploatacyjnych podziemnych i odkrywkowych.
Bardzo dobrze nadaje się również do zbierania informacji o kształcie i lokalizacji
uzbrojenia i wyposażenia wyrobisk górniczych oraz częściowo może służyć do okreś-
lania ich stanu technicznego [49]. Natomiast lotniczy skaning laserowy znalazł zasto-
sowanie do pomiarów zmian rzeźby terenu w granicach obszarów górniczych [50], co
pozwala na aktualizację map górniczych przygotowywanych do planów ruchu oraz kon-
trolę obniżeń terenu w obszarach wpływu eksploatacji. Projektowane i budowane są
autonomiczne, modułowe systemy pomiarowe rur szybowych z całkowicie zautomaty-
zowanym systemem pomiarowym [51]. Kolejnym źródłem danych jest naziemna in-
terferometria radarowa [52], za pomocą której można prowadzić pomiary wychylenia
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np. wieży szybowej lub do obserwacji stabilności skarp w górnictwie odkrywko-
wym [53]. Szerokie zastosowanie w górnictwie znalazła również satelitarna interfero-
metria radarowa InSAR (Interferometry Synthetic Aperture Radar). W Polsce pierw-
sze badania deformacji terenów górniczych za pomocą tej metody zostały przeprowa-
dzone w już w końcu lat 90. [54]. Kilka lat później podjęto pierwsze badania deformacji
terenu w rejonie LGOM [55], a następnie w rejonie Wieliczki [56]. W kolejnych latach
opracowano metody analizy serii danych interferometrycznych o nazwie PSInSAR
(Persistent Scatterers Interferometry Synthetic Aperture Radar) [57], co można prze-
tłumaczyć jako interferometrię satelitarną stabilnych rozpraszaczy [58]. Technologia ta
bazująca na interferogramach o dużej bazie czasowej (35 dni) okazała się jednak nie-
przydatna w obserwacji deformacji niecek obniżeniowych [59]. Kilka lat potem opraco-
wano kolejną metodę o nazwie CRInSAR – Corner Reflector Interferometry Synthetic
Aperture Radar [60] wymagającą budowy naziemnych reflektorów kątowych.

Ad 3. Dane infrastrukturalne zakładu górniczego to dane o naziemnej infrastruk-
turze zakładu górniczego jak również o uzbrojeniu i wyposażeniu wyrobisk podziem-
nych. Włączyć w to należy również dane o stanie ich eksploatacji włącznie z systemami
zbierającymi dane o maszynach i urządzeniach pracujących w wyrobiskach podziem-
nych. Jednym z najważniejszych systemów wymagających integracji z danymi geome-
trycznymi jest system zarządzający majątkiem trwałym przedsiębiorstwa górniczego.
Systemy tego typu nie uwzględniają lokalizacji i kształtu inwentaryzowanego obiektu.
Wynika to z faktu, że proces w typowej fabryce (gdzie te systemy są stosowane) jest
procesem stacjonarnym, natomiast w zakładzie górniczym proces produkcyjny jest nie-
stacjonarny, środki produkcji zmieniają swoje położenie oraz konfigurację pracy.

Ad 4. Dane pochodzące z systemów planowania i projektowania, to są dane z no-
woczesnych systemów harmonogramowania eksploatacji górniczej [13] wykorzystują-
ce do swojej pracy model złoża. Obecnie w górnictwie podziemnym węgla kamiennego
w Polsce powszechnie wykorzystywany jest system SZYK firmy COIG, który obsługuje
proces harmonogramowania, ale bez zastosowania danych przestrzennych. Kolejną
kategorię danych stanowią informatyczne systemy wspomagania planowania zapotrze-
bowania materiałowego robót górniczych [61]. Bazują one na systemach inwentaryza-
cji środków i wspomagają przygotowywanie oraz realizowanie planów zakupu środków
niezbędnych do realizacji planów produkcyjnych. Najważniejszym jednak dokumen-
tem w zakresie planowania, jest projekt eksploatacji złoża w okresie koncesji oraz plan
ruchu zakładu górniczego.

Ad 5. Współużytkowanie danych, dotyczy systemów wewnętrznych spółki górni-
czej lub zewnętrznych systemów wymiany danych z jednostkami administracji państwo-
wej i samorządowej oraz z kooperantami zewnętrznymi. Spośród systemów wewnętrz-
nych, szczególnie istotne są systemy zarządzające ekonomią procesu produkcji
górniczej oraz monitoringiem i sterowaniem procesem produkcji górniczej.
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1.3.2. Technologie informatyczne
przetwarzające dane odniesione do powierzchni Ziemi

Rozwój technologii informatycznych powoduje ciągłe zwiększanie zakresu zasto-
sowań informatyki w przetwarzaniu danych przestrzennych. Sukcesywnie pojawiają się
kolejne metody rozszerzające możliwości odwzorowania otaczającej nas rzeczywistości
za pomocą technik komputerowych. Historycznie pierwszą technologią przetwarzania
danych przestrzennych były systemy komputerowego wspomagania projektowania –
CAD (Computer Aided Design), które są stosowane do dzisiaj i kontynuują swój
rozwój w kierunku przetwarzania chmur punktów oraz modelowania geometrii pocho-
dzącej ze zdjęć wykonanych za pomocą dronów. Oprogramowanie CAD znalazło na-
stępnie szereg zastosowań w każdej branży inżynierskiej. Jednym z pierwszych komer-
cyjnych systemów typu CAD był IGDS (Interactive Graphics Design System) firmy
Intergraph. Na bazie tego systemu firma utworzyła jeden z pierwszych systemów GIS
o nazwie MGE (Modular GIS Environment). W latach 80. XX wieku był to jeden
z najbardziej zaawansowanych systemów GIS, który wykorzystywał do wyświetlania da-
nych geometrycznych system CAD. Początek lat 80. XX wieku charakteryzował się roz-
wojem podstawowej technologii geomatyki, którą jest GIS. Systemy informacji geogra-
ficznej, tak jak inne systemy informatyczne, nie wymagają tworzenia odrębnych
szczegółowych definicji, ponieważ charakteryzowane są przez pojęcie funkcjonalności,
którą są w stanie dostarczyć. Opracowanie i wdrożenie technologii baz danych prze-
strzennych miało kluczowe znaczenie dla powstania systemów GIS. Według autora
ważniejsza jest identyfikacja kluczowych cech struktur danych tej technologii niż po-
dejmowanie prób definiowania pojęcia Systemu GIS. W związku z tym zaproponowa-
no autorską klasyfikację pięciu cech struktur danych przestrzennych:

1) obsługa geograficznych i geodezyjnych systemów odniesień przestrzennych (ukła-
dów współrzędnych),

2) odwzorowanie geometrii obiektów fizycznych lub zjawisk odniesionych do po-
wierzchni Ziemi w postaci wektorowej lub rastrowej,

3) obiekty i zjawiska w przestrzeni odwzorowane w systemie posiadają dołączone do
swojej geometrii atrybuty opisowe (tekstowe) tworząc wyróżnienie (obiekty) geo-
metryczne jako podstawową jednostkę informacji przestrzennej,

4) uporządkowanie atrybutów (np. za pomocą teorii relacji) poprzez zapis w bazie
danych, która przechowuje atrybuty obiektów lub całe kompletne obiekty, tak aby
możliwe było wykonywanie zapytań do tej bazy danych,

5) uporządkowanie geometrii (np. za pomocą topologii) tak aby uporządkowa-
nie zbioru pozwalało na wykonywanie zapytań analizujących zależności prze-
strzenne.
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Łącząc te pięć cech struktur danych z podstawą cechą funkcjonalną jaką jest anali-
za danych przestrzennych otrzymujemy definicję technologii baz danych przestrzen-
nych. Struktury zapisu danych przestrzennych w systemach komputerowych zostały
opisane w publikacji [31], w której opisano zarówno plikowe jak i relacyjne modele
zapisu. Cechy funkcjonalne definiujące technologię GIS znajdują się nie tylko w apli-
kacjach geoinformacyjnych, ale również coraz częściej implementowane są, w syste-
mach innego przeznaczenia. Jednym z takich systemów jest język R, pierwotnie prze-
znaczony dla statystyków, następnie rozbudowany dla analiz przestrzennych GIS. Ma
on wbudowanych bardzo wiele funkcji importujących i przetwarzających dane prze-
strzenne [26] i może on pełnić rolę samodzielnego systemu GIS ponieważ technolo-
gicznie odpowiada on plikowej bazie danych przestrzennych.

Kolejną technologią przetwarzania danych przestrzennych jest SDI (Spatial Data
Infrastructure), czyli infrastruktura informacji przestrzennej. Za sprawą tej technolo-
gii idea przetwarzania danych przestrzennych przez aplikacje stanowiskowe uzyskała
uniwersalność dzięki nowemu paradygmatowi sieciowego przetwarzania danych, ba-
zującemu na architekturze SOA (Service Oriented Architecture), czyli architekturze
zorientowanej na usługi. W sensie technologicznym SDI to nic innego jak protokół
http (Hyper Text Transfer Protocol) rozbudowany o zapytania pozwalające przetwa-
rzać zasoby danych przestrzennych przy użyciu istniejących usług sieciowych WWW
(World Wide Web) wyposażonych w funkcje, pozwalające te zapytania obsłużyć. Za-
sadnicze trzy elementy składowe SDI to:

1) węzły infrastruktury – czyli geoportale, które zawierają zestawy usług udostępnia-
jących możliwość przeglądania geodanych, i ich pobierania;

2) dane – zestandaryzowane dane wektorowe w postaci Geography Markup Langu-
age oraz dane rastrowe zestandaryzowane z wykorzystaniem istniejących forma-
tów danych rastrowych stosowanych w technologiach sieciowych;

3) metadane – zestrukturyzowane informacje opisujące dane przestrzenne w sposób
umożliwiający ich wyszukanie.

Technologie sieciowe infrastruktury danych przestrzennych zostały przedstawione
w książce Tomasza Kubika [62]. Opisano w niej podstawowe pojęcia pochodzące z in-
formatyki, takie jak architektura systemów informatycznych, języki UML i XML czy
protokół SOAP. Pozycja ta zawiera duży zasób wiedzy informatycznej, niezbędnej
w zakresie realizowania projektów geoinformatycznych. Natomiast podstawy meto-
dyczne i technologiczne infrastruktur geoinformacyjnych zostały opisane w pozycji [63],
gdzie autor podzielił się swoim doświadczeniami związanymi z wynikami wdrożenia
węzła infrastruktury, tworząc tym samym zestaw dobrych praktyk budowy węzła infra-
struktury informacji przestrzennej.
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Najbardziej zaawansowaną technologią przetwarzania danych przestrzennych jest
BIM (Building Information Modelling), czyli modelowanie informacji o budowlach.
Uznanie tej technologii jako metody przetwarzania danych przestrzennych odniesio-
nych do powierzchni Ziemi jest oczywiście związane z drugą i trzecią fazą cyklu życia
budynku (użytkowanie i likwidacja). Natomiast częściowo związane jest z fazą pro-
jektowania. Ponadto technologia BIM jest bardziej zaawansowana technologicznie
niż GIS. Różnica polega na zastosowaniu dwóch rodzajów atrybutów – opisowych
i parametrycznych – oraz wbudowaniu w obiekty BIM, już w momencie ich utworzenia,
często kilku metod, z których podstawowymi są te sterujące geometrią tego obiektu.
Atrybuty parametryczne dostarczają wartości dla metod, opisujących zachowanie się
trójwymiarowego elementu geometrycznego. Reguły zachowania się obiektu dzielą się
na standardowe oraz dodane przez użytkownika. Najbardziej podstawową metodą jest
ta, która obsługuje geometrię elementu, a jej argumenty są dostępne dla użytkownika
w postaci predefiniowanych nazw tych atrybutów udostępnionych do edycji. Użytkow-
nik zmieniając wartości parametrów zmienia tym samym rozmiar tego obiektu. Ko-
lejną czynnością jest łączenie możliwości zachowania się danej geometrii w powiązaniu
z inną geometrią. Powoduje to powstanie związków (relacji) parametrów pomiędzy
różnymi obiektami. Obecnie jednym z powszechnie stosowanych programów typu BIM
jest aplikacja Revit firmy Autodesk. W 2015 roku aplikację tę reklamowano jako kom-
pletne rozwiązanie dla technologii BIM. Jednak jeszcze w 2001 roku aplikację tę
określano zupełnie inaczej, jako najlepsze oprogramowanie do parametrycznego pro-
jektowania i modelowania budynków – PBM (Parametric Building Modeller). W tym
opisie kryje się zasadnicze novum tej technologii, czyli zastosowanie paradygmatu pa-
rametryczności rysunku trójwymiarowego. Już od początku pojawienia się technolo-
gii BIM pojawiły się problemy braku interoperacyjności pomiędzy systemami GIS a BIM.
W związku z tym wielu naukowców podjęło się realizowania prac badawczych związa-
nych z opracowaniem koncepcji wymiany danych pomiędzy tymi systemami [64] oraz
wykorzystaniem modeli BIM do prezentacji kartograficznych [65]. Osiągnięcie suk-
cesu w tej dziedzinie jest istotne ze względu na rosnące znaczenie prac w dziedzinie
budowy „inteligentnych miast”.

Ostatnią kategorią oprogramowania przetwarzającego dane przestrzenne jest
oprogramowanie branżowe GSG (górnicze systemy geoinformacyjne), które zostało
szczegółowo opisane w rozdziale 3. Na przestrzeni lat systemy te przeszły wiele zmian,
jednak warto wskazać na pewne podobieństwa z rozwojem systemów GIS; na przykład
porównanie aplikacji MINEX z pierwszą aplikacją GIS o nazwie Arc/Info. Aplikacje
te, pod względem architektury systemu, były wykonane w bardzo podobny sposób. Po-
zyskiwane dane obydwa programy zapisywały w swoim wewnętrznym zamkniętym for-
macie. Oba systemy zawierały przeznaczone dla nich zamknięte bazy danych, które
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miały wiele własnych niestandardowych rozwiązań, ułatwiających przetwarzanie specy-
ficznych dla branży danych przestrzennych. Dopiero gdy w dziedzinie GIS nastąpił
przełom, związany z interoperacyjnością danych przestrzennych, pojawiła się możli-
wość przeniesienia przetwarzania danych górniczo-geologicznych do nowoczesnych
systemów geoinformacyjnych. W latach 90. pojawiły się także dystrybuowane aplikacje
stanowiskowe (desktopowe), realizujące wybrane zadania inżynierskie na poziomie
pojedynczych stanowisk pracy. Przyjęło się nazywać tego typu programy oprogramowa-
niem narzędziowym (biurowym). Cechowały się obsługą wybranego fragmentu prze-
twarzania danych, ale w taki sposób, który umożliwiał ich zastosowanie w wielu bran-
żach przemysłu i nauki. Wiele z tych programów zostało opisanych w rozdziale 2.
Przykładem może być program Surfer firmy Golden Software, który znalazł szerokie
zastosowanie wśród geologów, a następnie rozpowszechnił się w geodezji, górnictwie,
inżynierii środowiska, geografii i w wielu innych branżach. Podobnie w Polsce dość po-
pularnym pakietem biurowym dla geologów i geotechników jest aplikacja GeoStar fir-
my SoftProjekt. Należy podkreślić, że oprogramowanie branżowe pojawiało się prak-
tycznie w każdej dziedzinie inżynierii i skutecznie zaspokajało określone potrzebny
użytkowników w zakresie wytwarzania dokumentacji branżowej. Podsumowując, za-
równo w zakresie geomatyki, jak i geoinformatyki mamy do czynienia z oprogramowa-
niem specjalizowanym, takim jak GIS czy SDI, oraz oprogramowaniem uzupełnia-
jącym, jak CAD, BIM, oprogramowaniem branżowym GSG czy oprogramowaniem
narzędziowym. W zakresie rozwiązywania problemów naukowych i praktycznych każ-
da z tych technologii ma znaczenie.
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2. Początki informatyzacji
przetwarzania danych przestrzennych
w polskim górnictwie

Prowadzenie działalności geologicznej i górniczej jest ściśle związane z gromadze-
niem danych o charakterze przestrzennym. Rozpoczęcie takiej działalności uzależnio-
ne jest od wytyczonych przez koncesjonariusza granic nadania górniczego, którego czę-
ścią jest mapa obszaru górniczego wraz z wykazem współrzędnych punktów załamania
tej granicy. W pierwszej fazie cyklu życia zakładu górniczego, zbierane są dane o złożu,
na podstawie których przygotowywany jest wniosek koncesyjny. Stanowi on podstawę
do zaprojektowania i wybudowania zakładu górniczego. Rozpoczęcie jego budowy jest
kluczowym etapem pierwszej fazy eksploatacji złoża. Natomiast druga faza funkcjono-
wania przedsięwzięcia rozpoczyna się wraz z wydobyciem pierwszych ton surowca.
W tej fazie szczególnego znaczenia nabiera wymóg prawny dotyczący przedsiębiorcy
górniczego, który jest zobowiązany posiadać dokumentację mierniczo-geologiczną
i uzupełniać ją w miarę postępu robót górniczych [66].

Dokumentacja ta zawiera dokumenty wykonywane przez służby mierniczą i geolo-
giczną na potrzeby zakładu górniczego. Charakter tych dokumentów, ich rodzaj czy też
liczba wynika z technologii eksploatacji. Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospo-
darki w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej [67] musi ona zawierać doku-
menty pomiarowe, obliczeniowe i kartograficzne, przedstawiające sytuację górniczą,
geologiczną oraz sytuację powierzchni w granicach terenu górniczego. Trzecia faza
funkcjonowania zakładu górniczego rozpoczyna się w momencie zakończenia eksploa-
tacji złoża i przejścia do etapu likwidacji zakładu.

Zapewnienie prawidłowej realizacji, przez działy mierniczo-geologiczne, zadań
zdefiniowanych przez ustawodawcę powoduje konieczność zatrudniania wielu osób do
obsługi tworzenia i prowadzenia dokumentacji mierniczo-geologicznej. Ponadto pra-
cownicy tych działów muszą wykonywać również takie zadania jak opracowanie opinii
geologiczno-górniczych, prognozy deformacji terenu oraz inne dokumenty wynikające
z obowiązków ustawowych.

Stosunkowo duży zakres obowiązków oraz duża liczba danych do przetworzenia
dość szybko poskutkowały działaniami zmierzającymi do informatyzacji prac związa-
nych z tworzeniem i aktualizacją dokumentacji mierniczo-geologicznej.
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2.1. Analiza początków komputeryzacji
polskiego górnictwa

Historycznie pierwszą firmą powołaną do przetwarzania informacji (tzw. „oblicze-
niową”), utworzoną w Polsce specjalnie dla górnictwa, było państwowe przedsiębior-
stwo założone w roku 1951 pod nazwą Centralne Biuro Rozliczeń Przemysłu Węglo-
wego (CBRPW). Zostało powołane w celu świadczenia usług usprawniających prace
w zakresie ewidencji, rozliczeń finansowych i statystycznych w kopalniach i zakładach
współpracujących z ówczesnym sektorem wydobywczym. W późniejszych latach Biuro
CBRPW zmieniło nazwę na Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa (COIG).
W 1958 roku powstają Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu Węglowego
(ZKMPW), które, równolegle z działalnością konstrukcyjną, podejmują się realizowa-
nia prac naukowo-badawczych w zakresie mechanizacji, elektryfikacji i automatyza-
cji górnictwa [68]. W 1964 roku polski przemysł elektroniczny rozpoczął produk-
cję komputerów ODRA 1003. Jednak dopiero od modelu ODRA 1204 z 1968 roku
można przyjąć, że rozpoczęto produkcję na skalę przemysłową, umożliwiającą ich
szersze zastosowanie oraz eksport. W 1969 roku ośrodek COIG jako pierwsza jed-
nostka w resorcie górnictwa i energetyki otrzymał elektroniczną maszynę cyfro-
wą ICL 1904E. W kolejnych latach ośrodek doposażono w kilka zestawów rodzimych
maszyn ODRA serii 1300. W początkowym okresie systemy służyły do obsługi rozli-
czeń finansowo-księgowych. Przez ponad dwadzieścia lat wsadowe przetwarzanie da-
nych bazowało na tych dużych, bardzo dobrych komputerach, stworzonych według bry-
tyjskiej technologii [69].

W połowie lat 60. w Zakładach Konstrukcyjno-Mechanizacyjnych Przemysłu Wę-
glowego (ZKMPW) przystąpiono do budowy systemu kompleksowej automatyzacji
kopalni o nazwie „S” [68]. System S przeznaczony był do sterowania i kontroli procesu
urabiania złoża w podziemnej kopalni węgla kamiennego z wykorzystaniem minikom-
putera. System tworzyły urządzenia takie jak minikomputer, pamięć buforowa, trans-
misja danych, czujniki, łączność dyspozytorska, łączność alarmowo-zgłoszeniowa i stół
dyspozytorski [70]. Jednostką sterującą tego systemu był minikomputer o nazwie MKJ 25,
opracowany w ZKMPW, którego nośnikiem informacji była taśma dziurkowana.
Całość systemu po raz pierwszy uruchomiono w Doświadczalnej Zautomatyzowanej
Kopalni „Jan” w grudniu 1970 roku. System ten wymagał jednak głębokich moderniza-
cji. W 1973 roku opracowano nową wersję minikomputera o nazwie MKJ 28 i system S
wdrożono w Kopalni Węgla Kamiennego „Siersza”. W 1978 roku minikomputer zosta-
je zmodernizowany i uzyskuje nową nazwę PRS-4, co tłumaczyć należy jako programo-
wany rejestrator. W PRL-u nazwa komputer była zastrzeżona tylko dla maszyn produ-
kowanych przez dwie inne firmy w Polsce, stąd też nazwa tego minikomputera nie
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mogła zawierać słowa komputer. Miał bardzo duże możliwości obliczeniowe, można go
było programować, stosując języki wysokiego poziomu (Fortran IV, Basic) [70]. Mini-
komputer PRS-4 został zastosowany powszechnie w polskim górnictwie, a wiele jego
egzemplarzy zostało wyeksportowanych. Poza zastosowaniami w automatyce prze-
mysłowej stanowił on również platformę dla wielu systemów obliczeniowych stosowa-
nych w polskim górnictwie w latach 70. i 80. Powstały takie aplikacje jak SAK – system
oceny zagrożeń tąpaniami wraz z systemem lokalizacji wstrząsów SYLOK, HADES –
system monitoringu produkcji, CMC1/2 – system monitorowania zagrożenia metano-
wego i inne [68].

Od początku lat 70. w przemyśle górniczym podjęto prace nad wykorzystaniem
komputerów mainframe znajdujących się w COIG do gromadzenia i przetwarzania
danych w celu zintegrowania systemu zarządzania finansami i księgowością. Wdraża-
nie systemu polegało na wyposażeniu zakładów górniczych węgla kamiennego w ter-
minale teletransmisyjne będące końcówkami komputerów mainframe zainstalowanych
w COIG. Głównym celem instalacji terminali było ułatwienie obsługi finansowo-
-księgowej kopalń, jednak ich wydajność oraz możliwości organizacyjne pozwoliły za-
stosować je do przetwarzania innych danych. W 1974 roku na bazie tej technologii
opracowano i wdrożono system IOS-10 opracowany przez COIG [71]. Był to system
przeznaczony do ewidencji i analizy gospodarki zasobami złóż węgla kamiennego.
W 1978 roku system działał już we wszystkich kopalniach oraz w przedsiębiorstwach
geologicznych i biurach projektów górniczych [72]. System ten działał na bazie termi-
nali, które umożliwiały odczyt danych i ich wprowadzanie. Kluczowe znaczenie miał
zbiór danych o nazwie „bank parcel zasobowych”, który pozwalał sporządzać w cen-
tralnym ośrodku obliczeniowym bilans ilości i jakości zasobów wszystkich kopalń
w postaci arkuszy danych [73]. Natomiast dla mierniczych górniczych wdrożono w COIG
oprogramowanie do obliczeń geodezyjnych, dzięki czemu uzyskali oni możliwość wysy-
łania pod koniec dnia zestawów geodezyjnych danych pomiarowych do jednostki cen-
tralnej, która, mając odpowiednie oprogramowanie geodezyjne przetwarzała dane
w nocy i na drugi dzień pracownicy mogli odbierać gotowe wyniki obliczeń. Był to na
ówczesne czasy bardzo nowoczesny system.

W latach 70. również na wyposażeniu polskich uczelni stopniowo zaczęły się poja-
wiać komputery serii ODRA. Udostępniały one możliwość programowania za pomocą
języka Algol, a później Fortran. Ówczesna technika nie dostarczała jeszcze technologii
przetwarzania danych graficznych. Jednak przetwarzanie danych przestrzennych było
już możliwe do realizacji w tego typu systemach. Możliwości te wykorzystano w zakre-
sie obliczeń wpływów deformacji na powierzchnię terenu górniczego.

Pierwsze programy przeznaczone do obliczeń deformacji górotworu na maszy-
nach cyfrowych zostały opracowane w Politechnice Śląskiej. Bernard Drzęźla w trakcie
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realizacji swojej pracy doktorskiej w 1971 roku opracował kilka różnego typu algoryt-
mów obliczeniowych [74]. Jego aplikacje przeznaczone były przede wszystkim do obli-
czeń parametrów teorii ruchów górotworu [75]. Następnie w kolejnych latach autor
utworzył i rozwinął oprogramowanie przeznaczone do wyliczenia prognozowanych
wskaźników deformacji górotworu [76]. Ówczesne komputery mainframe dopuszczały
jedynie czteroznakowe nazewnictwo plików. Programy otrzymały nazwy EDG, co jest
akronimem od słów „elektroniczne deformacje górotworu”. Programy te obliczały
aż 37 wskaźników deformacji górotworu za pomocą trzech różnych teorii wpływów. Pro-
gramy [6] z serii EDG3 dokonywały kalkulacji wpływów za pomocą teorii S. Knothego,
EDG8 stosowały teorię B. Drzęźli, a EDG9 obliczały deformacje na podstawie teorii
T. Kochmańskiego. W tamtym okresie B. Drzęźla opracował około 24 różne programy,
które można podzielić na sześć grup [5]: obliczanie wskaźników deformacji zarówno
w zadanych punktach obliczeniowych, jak i w siatkach regularnych, wyznaczanie para-
metrów dla teorii wpływów, programy do aktualizacji planu warstwicowego rzeźby te-
renu górniczego zmieniającej się wskutek ujawniania się wpływów eksploatacji górni-
czej, programy obliczające optymalne granice filarów ochronnych oraz kształt frontu
eksploatacji w aspekcie minimalizacji wybranych wskaźników deformacji. Warto pod-
kreślić, że podjęte wówczas działania B. Drzęźli miały wybitnie nowatorski charakter,
ze względu na jego pasję programowania, która połączona była z szeroką wiedzą górni-
czą i matematyczną.

W 1972 roku w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach rozpoczęto prace
nad programami komputerowymi do prognozowania deformacji górotworu [77]. Pod-
stawę techniczną stanowiły komputery ODRA 1204 oraz PDP-11. Efektem tych prac
było opracowanie programów przeznaczonych do obliczeń wskaźników deformacji
górotworu według teorii Budryka–Knothego. Oprogramowanie znalazło zastosowanie
w realizacji obliczeń wskaźników deformacji w rejonach filarów ochronnych [78].

W 1976 roku również w Akademii Górniczo-Hutniczej zainstalowano komputer
EMC Odra 1325, co umożliwiło podjęcie prac nad informatyzacją obliczeń deformacji
górotworu. Wiesław Piwowarski w ramach swojej pracy doktorskiej opracował klika
programów, które przeznaczone były do obliczeń wskaźników deformacji oraz estyma-
cji wartości parametrów teorii deformacji górotworu [79]. Na początku lat 80. zestaw
jego programów składał się z czterech pakietów. Pierwszy, oznaczany skrótem KT,
służył do obliczeń wskaźników deformacji z użyciem teorii T. Kochmańskiego, progra-
my KS przeznaczono do obliczeń wskaźników deformacji z wykorzystaniem teorii pro-
gnozowania S. Knothego [80]. Z pozostałych dwóch pakietów jeden służył do oblicze-
nia wartości wskaźników deformacji w stanach nieustalonych, a drugi przeznaczony był
do realizacji obliczeń parametrów teorii wpływów [81].
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W latach 1978–1980 wykonania oprogramowania na maszynie EMC Odra 1305
w Politechnice Śląskiej podjął się Jan Białek. W swojej pracy doktorskiej zajął się pro-
blematyką obliczania chwilowych i czasowo ekstremalnych wskaźników deformacji
przestrzennej dynamicznej niecki osiadania [82]. Na bazie opracowań teoretycznych
utworzył oprogramowanie przeznaczone do prognozowania wskaźników dynamicz-
nych deformacji niecek osiadania [83]. Na komputerach mainframe opracował on pro-
gramy komputerowe o symbolach ED22, ED62, ED64, ED65 [5], które pozwalały na
obliczanie wartości wskaźników deformacji górotworu zarówno dla stanów statycz-
nych, jak i dynamicznych.

Na początku lat 80. w Instytucie Geotechniki Politechniki Wrocławskiej Włodzi-
mierz Kiełbasiewicz opracował komputerowy system obliczania deformacji powierzch-
ni. Oprogramowanie to przeznaczone jest do prognozowania deformacji terenów poło-
żonych w sąsiedztwie kopalń odkrywkowych [84]. W tym samym okresie Bogusław
Cisło [85] opracował specjalizowany system do obliczeń pomiarów geodezyjnych, prze-
znaczony w pierwszej kolejności dla geodetów górniczych. Już w 1984 roku ten zestaw
aplikacji określany był mianem „systemu informacyjnego o pomiarach geodezyjnych”.
W późniejszych latach zestaw aplikacji obliczeniowych uzyskał nazwę pakietu „Geo-
dezja” i znalazł zastosowanie w bardzo wielu zakładach górniczych i firmach geodezyj-
nych. Pierwsze biblioteki tego systemu napisane zostały w języku programowania
Fortran na komputerze typu Odra, a następnie pakiet został przeniesiony na mikro-
komputery PC.

W drugiej połowie lat 80. Piotr Strzałkowski w Politechnice Śląskiej opracował ze-
staw czterech programów, które służyły do realizacji zadań związanych z ochroną tere-
nów górniczych [86]. Swoje programy pisał w języku Fortran na komputerze ODRA.
Nazewnictwo aplikacji było dość skomplikowane – MBKA, MBKAD i MINZ. Autor
dzielił wszystkie programy na następujące cztery kategorie: wyznaczania wskaźników
deformacji z linii obserwacyjnych, obliczania teoretycznych wskaźników deformacji dla
prostokątnych pól eksploatacji, wyliczania wskaźników deformacji metodą Powella,
porównania wartości wskaźników obliczonych teoretycznie do wartości pomierzonych.

W tym samym okresie zespół matematyków i programistów pracujący w Zakła-
dach Badawczych i Projektowych Miedzi „Cuprum” (ZBiPM) na komputerach z serii
Odra rozpoczął tworzenie bazy danych geologicznych złoża rud miedzi. Baza począt-
kowo zawierała informacje z atestów prób bruzdowych i otworów wiertniczych wyko-
nanych w kopalniach KGHM „Polska Miedź” S.A. Programy obsługujące przetwarza-
nie danych pisane były w językach Algol i Plan [87]. Utworzony w tym czasie system
można uznać za pierwszą wersję systemu informatycznego „Geolog”, który został uzu-
pełniony o pakiet programów do szacowania parametrów złoża w wybranych blokach
obliczeniowych.
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Wszystkie te aplikacje charakteryzowały się intensywnym wykorzystaniem danych
przestrzennych. Dane wejściowe (do ww. programów) stanowiły granice wyeksploato-
wanego w danym roku złoża. Współrzędne były odczytywane wprost z mapy wyrobisk
górniczych za pomocą linijki. Natomiast z mapy powierzchni terenu górniczego od-
czytywano współrzędne obiektów budowlanych oraz położenie reperów geodezyjnych
sieci obserwacyjnych. Często zakładano siatki obliczeniowe w celu uzyskania po-
wierzchniowego rozkładu izolinii wskaźników deformacji. W tym okresie powstaje
pojęcie realizacji prognozy deformacji jako zadania, w ramach którego jednorazowo
gromadzone są dane o eksploatacji, parametrach teorii wpływów i wynikach obliczeń –
wskaźnikach deformacji. W tym czasie podejmowano próby realizacji wydruków map
deformacji na drukarkach znakowych [6]. Mapy izolinii wykreślano wtedy ze skle-
janych kartek formatu A4, na których w postaci cyfr zadrukowane były obszary przy-
porządkowane przedziałom wartości danego wskaźnika zgodnie z wynikami obliczeń
deformacji. Nie zmieniało to jednak faktu, że komputery postrzegano wtedy jako ma-
szyny służące przede wszystkim do obliczeń matematycznych.

2.2. Drugi etap rozwoju oprogramowania geoinformacyjnego
stosowanego w górnictwie

Wprowadzenie technologii komputerów osobistych wyposażonych w nowoczesne
urządzenia peryferyjne spowodowało istotny postęp w przetwarzaniu danych. Mi-
krokomputery początkowo były wyposażane w system operacyjny DOS, a następnie
w system Windows. Znalazły one zastosowanie w wielu dziedzinach nauk górni-
czych. Wraz z pojawieniem się komputerów osobistych nastąpiło rozszerzenie możli-
wości zastosowań technologii informatycznych, które już nie tylko realizowały procesy
obliczeniowe, ale również pozwalały na opracowywanie wyników badań oraz na prze-
twarzanie informacji o charakterze przestrzennym. W tym okresie komputer stał się
jednym z kolejnych narzędzi wspomagających realizację badań w konkretnej dziedzi-
nie nauki. W tamtych latach wynikało to z utylitarnego zastosowania komputerów,
które często traktowano jako lepsze i sprawniejsze od kalkulatorów maszyny obli-
czeniowe, zawierające w sobie edytory tekstów. Komputery świetnie wpisały się w sche-
mat pozyskiwania danych i ich przetwarzania włącznie z opracowywaniem sprawo-
zdań tekstowych.

Również w praktyce górniczej komputery dość szybko znalazły zastosowanie. Pra-
cownicy, najczęściej samodzielnie, w celu poprawy i przyspieszenia realizacji zadań
wynikających z nałożonych obowiązków służbowych inicjowali zakupy kompute-
rów, osobiście je instalowali oraz często sami tworzyli oprogramowanie lub inicjowali
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wdrożenia w działach technicznych kopalń. Rozpowszechnieniu technologii informa-
tycznych sprzyjał również intensywny postęp w rozwoju urządzeń peryferyjnych kom-
puterowego oprogramowania, które znacznie poszerzało możliwości zastosowań nowej
technologii. Warto wymienić tutaj takie czynniki jak:

– nowe urządzenia peryferyjne: tablety, plotery, digitizery itp., które miały kolosalne
znaczenie dla upowszechnienia się technik drukowania map, planów i schematów;

– rozwój grafiki komputerowej, mającej kluczowe znaczenie dla stworzenia środo-
wiska pracy umożliwiającego numeryczną edycję treści danych kartograficznych;

– pojawienie się graficznego interfejsu użytkownika systemu operacyjnego, znacznie
ułatwiającego pracę z systemem komputerowym;

– upowszechnienie nowych typów aplikacji (geostatystyka, systemy GIS, programy
CAD, bazy danych), które posiadają wbudowane funkcje obsługujące nowe urzą-
dzenia peryferyjne (plotery, digitizery i in.);

– upowszechnienie internetu, który umożliwił między innymi wymianę danych po-
między odległymi systemami komputerowymi.

Wymienione czynniki umożliwiły znaczne rozszerzenie możliwości zastosowania
technologii informatycznych w górnictwie. Praktycznie każda dziedzina górnictwa na
swój sposób implementowała nowe rozwiązania. Bardzo szybko rozpowszechniło się
pojęcie zastosowania informatyki w danej dziedzinie czy też branży, które funkcjonuje
do dziś. Warto jednak już na tym etapie rozważań podkreślić, że dziedzinowe (a więc
stosunkowo wąskie) wykorzystanie oprogramowania wprowadziło nowe problemy.
Jednym z nich jest wymiana danych pomiędzy różnymi dziedzinami górnictwa, a nawet
pomiędzy programami pracującymi w tej samej dziedzinie.

2.3. Systemy obliczeń wpływów eksploatacji
na powierzchnię i górotwór

Nowa generacja komputerów przyniosła nowe możliwości w zakresie programo-
wania oraz zastosowania interfejsu graficznego. Praktycznie wszystkie programy opra-
cowane wcześniej na komputery mainframe były przez autorów lub ich współpracowni-
ków konwertowane na komputery PC w celu uruchomienia ich w środowisku interfejsu
tekstowego. Wraz z pojawieniem się interfejsu graficznego systemu Windows, część
starszych aplikacji została zmodernizowana w kierunku możliwości obsługi programu
przez operatora z użyciem interfejsu GUI oraz dodatkowo została wyposażona w moż-
liwości graficznej formy przedstawienia wyników obliczeń. W większości aplikacji za-
równo dane jak i wyniki pozostają w plikach typu ASCII.
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2.3.1. Aplikacje EDN-OPN

W 1986 roku Jan Białek podejmuje prace nad przeniesieniem kodu wybranych
aplikacji z komputerów mainframe na mikrokomputery IBM-PC [5]. Były to między
innymi aplikacje: E13J, E15J (autor B. Drzęźla), które obliczały obniżenia według teo-
rii S. Knothego, a ruchy poziome według teorii autora programu. Aplikacja E13J obli-
czała deformacje dla punktów rozproszonych, a E15J dla punktów w regularnej siatce,
w celu utworzenia warstwic [5]. Aplikacjami przygotowanymi już na system operacyjny
Windows były aplikacje EDBJ1 i EDBJ2 (1999 rok), które obliczały chwilowe i czaso-
wo ekstremalne wskaźniki deformacji przestrzennej dynamicznej niecki obniżeniowej.
Programy te jednak pracują w trybie tekstowym. Pierwszą aplikacją napisaną z wyko-
rzystaniem GUI w środowisku Borland DELPHI 3 była aplikacja OPN1W (1998 rok).
Przeznaczona jest do wspomagania procesu sporządzania opinii działu mierniczo-
-geologicznego o zaistniałych i przewidywanych deformacjach terenu górniczego wraz
z wizualizacją sytuacji górniczej oraz obiektów na powierzchni [5]. Program ten zastą-
pił wersję z interfejsem znakowym (DOS) tej aplikacji o nazwie OPN1. Jan Białek
opracował wiele innych programów wspierających obsługę danych do prognoz de-
formacji oraz interpretacji i formatowania wyników obliczeń. Do dziś programy te
są najpowszechniej wykorzystywane do realizacji prognoz deformacji górotworu i po-
wierzchni terenu w górnictwie węgla kamiennego.

2.3.2. Aplikacja SZKODY

W latach 1987–1993 w Głównym Instytucie Górnictwa Eligiusz Jędrzejec opra-
cował aplikacje służące do prognozy deformacji górotworu [77]. Pierwszy system
SZKODA 2.0 służył do prognozy docelowych wskaźników deformacji bez uwzględnie-
nia terminów eksploatacji parcel wydobywczych. W następnych latach opracowano
aplikację SZKODA 3.0, która uwzględniała już daty eksploatacji parcel oraz pozwalała
na obliczenie deformacji nieustalonych. W 2000 roku opracowano wersję aplikacji
SZKODY 4.0. Była to pierwsza 32-bitowa wersja tej aplikacji przeznaczona już do pra-
cy w systemie Windows. W roku 2005 powstała kolejna wersja 5.0 tej aplikacji [88].

2.3.3. Aplikacje KS

W AGH pod koniec lat 80. Wiesław Piwowarski zmodernizował oprogramowa-
nie do obliczeń deformacji. W nowych wersjach pozostają już tylko te programy, któ-
re obliczają wskaźniki deformacji za pomocą teorii Knothego. Jest to zestaw sześciu
programów: obliczenia deformacji na powierzchni terenu – „kspow” i w górotworze –
„ksgor” oraz wzdłuż obiektów liniowych – „profil”, a także generowanie izolinii – „izolin”.
Pozostałe dwa były programami pomocniczymi. Ich część powstała przy współudziale
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Zygmunta Niedojadło, głównie w zakresie opracowania interfejsu dla aplikacji. Tech-
nologicznie programy te pozostają w dotychczasowej wersji z interfejsem znakowym
(DOS) napisanym w języku Turbo Pascal. W okresie 1989–1993 oprogramowanie tra-
fia do kilku zakładów górniczych, m.in.: O/ZG „Sieroszowice” i KWK „Janina”.

2.3.4. Aplikacja EXPLON

W 1991 roku powstała pierwsza wersja systemu prognozowania deformacji po-
wierzchni terenu powodowanych eksploatacją górniczą złoża pokładowego o nazwie
„EXPLON” [89]. System został opracowany przez Krzysztofa Stawarczyka, przedsta-
wiciela firmy Biuro Usług Komputerowych AKCES, który oprogramował dynamiczne
modele kwantowe autorstwa Tomasza Niemca z Przedsiębiorstwa Usług Geodezyj-
nych KWANT. Oprogramowanie to powstało w środowisku pakietu Turbo Pascal i pra-
cowało w środowisku systemu operacyjnego DOS. Była to pierwsza aplikacja w Polsce
służąca do prognozowania deformacji terenu, która stworzona została przez firmę ko-
mercyjną. Powstało bardzo wiele wersji tego programu: rodzina aplikacji EXPLON na
bazie funkcji ciągłych oraz rodzina aplikacji KWANT przy wykorzystaniu funkcji dys-
kretnych [90]. W ramach realizacji pracy doktorskiej [90] oprogramowanie zostało spe-
cjalnie zmodernizowane. Opracowana wersja programu Explon 5.1. działa w systemie
operacyjnym Windows z zainstalowanymi sterownikami InterBase firmy Borland,
przeznaczonymi do obsługi baz danych parcel eksploatacji oraz obiektów obliczenio-
wych (punktów budynków) i przygotowana do aktualizacji. W 2012 roku powstała
nowa wersja tego oprogramowania o nazwie EXPLON C ver. 1 [91], która zawiera dwa
integralne moduły. Podstawy teoretyczne algorytmu obliczeniowego zostały opisane
w artykule [92]. Aplikacja składa się z trzech modułów: edytora danych (aplikacji ob-
sługującej bazę danych obliczeniowych EXPLON BAZY), modułu obliczeniowego
oraz modułu wydawniczego obsługującego zapis danych do różnych formatów. Aplika-
cja importuje pliki tekstowe zgodne z formatem aplikacji EDN prof. Białka. Zarówno
modyfikacja nazwy oraz nowa numeracja wersji sugerują istotne zmiany w kodzie źró-
dłowym aplikacji. Należy przypuszczać, że aplikacja została napisana w języku progra-
mowania C, z wykorzystaniem plikowej bazy danych.

2.3.5. Aplikacje SUBx

Ryszard Hejmanowski, pracownik AGH na stażu w Niemczech, tworzy w latach
1991–1993 program Subs-Fluid służący do prognozowania obniżeń powierzchni terenu
nad złożami ropy naftowej i gazu ziemnego [93]. Algorytm tej aplikacji został wykona-
ny na podstawie wyników rozważań teoretycznych zawartych w pracy doktorskiej zre-
alizowanej przez niego [94] w 1993 roku. Natomiast w 1995 roku po powrocie na AGH
tworzy następną aplikację o nazwie SUBCALC, która była przeznaczona do realizacji
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obliczeń wpływów deformacji na powierzchnię i górotwór. Oprogramowanie to po-
wstało w środowisku pakietu Turbo Pascal i pracowało w środowisku systemu operacyj-
nego DOS. Do składowania danych i wyników obliczeń wykorzystywało pliki ASCII.
Obecnie oprogramowanie to pod tą nazwą nie jest rozwijane. W 2000 roku autor apli-
kacji podjął współpracę z Andrzejem Kwintą w celu gruntowej przebudowy aplikacji
i algorytmu prognozowana deformacji. Dokonano całkowitej zmiany architektury
przetwarzania danych wprowadzając technologię bazy danych. Zmiany te w pełni uza-
sadniały zmianę nazwy aplikacji na nową – MODEZ [95]. Jest to aplikacja napisana
w języku VBA w środowisku Microsoft Access. Obliczenia realizowane są za pomocą
dynamicznie dołączanych bibliotek (pliki *.dll), w których znajdują się algorytmy obli-
czające wskaźniki deformacji napisane w języku programowania DELPHI. W bazie da-
nych znajdują się informacje o parcelach eksploatacji oraz dane o poszczególnych za-
daniach obliczeniowych.

Drugą aplikacją opracowaną przez R. Hejmanowskiego i A. Kwintę jest MRA
(Mine Rate Adviser), która jest przeznaczona do optymalizacji prędkości eksploatacji
górniczej i długości przerw eksploatacyjnych (dla eksploatacji węgla kamiennego syste-
mem ścianowym) [93]. Program MRA efektywnie można wykorzystać w celu podnie-
sienia ekonomicznej efektywności eksploatacji w rejonie chronionych obiektów bu-
dowlanych znajdujących się w zasięgu jej wpływów.

2.3.6. Aplikacja DEFK-Win

Około roku 2000 powstała pierwsza wersja oprogramowania DEFK-Win opraco-
wana przez Romana Ścigałę na Politechnice Śląskiej, przy współpracy z Piotrem Strzał-
kowskim [96]. Oprogramowanie to najprawdopodobniej zostało napisane w języku
programowania DELPHI, a część przetwarzanych danych jest przechowywana w po-
staci bazy danych (najprawdopodobniej InterBase). Poza możliwościami realizacji
prognoz deformacji terenu wywołanych eksploatacją górniczą program ma możliwości
obliczania objętości złoża projektowanego do eksploatacji, automatyzuje proces obli-
czeń i wizualizacji zagrożonych obiektów budowlanych przez projektowaną eksploata-
cję oraz automatyzuje przygotowanie opinii geologiczno-górniczej. Aplikacja ma bar-
dzo szerokie możliwości w tym zakresie.

2.4. Systemy komputerowego wspomagania
projektowania (CAD) w górnictwie

Wraz z pojawieniem się na krajowym rynku oprogramowania do komputerowego
wspomagania projektowania, określanego mianem CAD (Computer Aided Design),
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zarówno w ośrodkach naukowych, jak i przedsiębiorstwach górniczych, podjęto działa-
nia zmierzające do zastosowania ich do prowadzenia numerycznego zasobu map górni-
czych. W ciągu zaledwie kilku lat w różnych zakładach górniczych w Polsce powstało
szereg zestawów programowych i aplikacji umożliwiających wykorzystanie systemów CAD
do prowadzenia numerycznego zasobu map górniczych.

Obecnie trudno jest jednoznacznie ustalić gdzie miało miejsce pierwsze w Polsce
wdrożenie technologii CAD do prowadzenia map górniczych. W wielu zakładach gór-
niczych podjęto próby wdrożenia oprogramowania na różną skalę i za pomocą rozma-
itych metod. Niewątpliwe wyróżnić należy grant badawczy pt. „Metody komputero-
wego sporządzania i aktualizacji map górniczych” [97], zrealizowany w Zakładzie
Komputerowej Archiwizacji Rysunków MIKROZNAK. Grant zakończono w grudniu
1993 roku opracowaniem raportu Technologii tworzenia obsługi i eksploatacji numerycz-
nych map górniczych włącznie z Projektem standardu numerycznej mapy górniczej.
W efekcie uzyskano pierwsze kompleksowe opracowanie standardu mapy wyrobisk
górniczych zawierające zdefiniowane nazwy warstw oraz zdefiniowany katalog znaków
Polskich Norm – Mapy Górnicze. Opracowanie nie uzyskało statusu standardu, jak
również nie otrzymało formalnego poparcia ze strony ówczesnych władz Wyższego
Urzędu Górniczego. Oznacza to, że w 1993 roku bezpowrotnie utracono okazję do
przynajmniej częściowego uregulowania struktury cyfrowego zasobu map górniczych.
Skutki tej decyzji obserwujemy do dnia dzisiejszego. W następnych latach wielu pra-
cowników działów mierniczych na własną rękę podjęło się realizacji cyfrowego zasobu
mapowego według własnego uznania.

W górnictwie rud miedzi pierwsze aplikacje typu CAD zostały zakupione już pod
koniec lat 80. dla działów obudowy KGHM „Polska Miedź” S.A. (MicroStation) i dzia-
łu mierniczego O/ZG „Rudna” (AutoCAD). Pierwsze prace nad komputerowymi ma-
pami górniczymi podjęto w 1991 roku w O/ZG „Rudna” przy współpracy z Januszem
Jurą i Leszkiem Czudkiem [98]. W tym czasie za środowisko graficzne wybrano pro-
dukt AutoCAD v10 firmy Autodesk. W 1995 roku w KGHM „Polska Miedź” S.A. pod-
jęto działania zmierzające do zakupu kompleksowego oprogramowania dla działów
technicznych swoich kopalń o nazwie „DataMine”. W trakcie negocjacji dotyczącej za-
kupu tego oprogramowania okazało się, że jego wdrożenie nie zastąpi w pełni aplikacji
typu CAD. W związku z tym podjęto decyzję o zakupie dodatkowych aplikacji CAD.
W następnych latach nabycie „DataMine” zostało zawieszone, głównie z powodu zbyt
wysokich kosztów. Od 1993 roku w O/ZG „Sieroszowice” KGHM „Polska Miedź” S.A.
podjęto prace nad budową aplikacji do prowadzenia mapy wyrobisk górniczych w śro-
dowisku MicroStation v5, jeszcze na systemie operacyjnym DOS. Zestaw narzędzi wspo-
magających digitalizację oraz kartowanie wyrobisk uzyskał roboczą nazwę „Siero95”.
Warto podkreślić, że już wtedy system pracował we współpracy z zewnętrzną bazą
osnów składowanych w bazie danych formatu *.dbf. Ostatecznie w 1997 roku firma
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KPG z Krakowa zakończyła realizację zlecenia na wykonanie i wdrożenie oprogramo-
wania do obsługi cyfrowej mapy wyrobisk górniczych o nazwie MWG97 [99]. Wdroże-
nie to najprawdopodobniej było pierwszym ukończonym projektem wdrożenia opro-
gramowania przeznaczonego do zarządzania mapą wyrobisk podziemnego zakładu
górniczego w Polsce. Warto podkreślić, że wdrożone oprogramowanie sprawdziło się
i z powodzeniem jest używane do dzisiaj. W tym czasie w Biurze Zarządu KGHM PM SA
dokonano analizy porównawczej obydwu użytkowanych już aplikacji AutoCAD i Micro-
Station. W ówczesnym okresie zdecydowanie lepszą funkcjonalność oferowało opro-
gramowanie Bentley MicroStation. Warto podkreślić, że w tym czasie MicroStation na
konsolowym (tekstowym) systemie operacyjnym DOS posiadało własny interfejs gra-
ficzny zbudowany na bazie dojrzałego systemu graficznego MOTIF. Dlatego w 1997 roku,
na podstawie decyzji Biura Zarządu KGHM „Polska Miedź” S.A. podjęto uchwałę
o ujednoliceniu oprogramowania typu CAD w koncernie i zarządzono wprowadzenie
jednolitego środowiska graficznego MicroStation firmy Bentley.

W O/ZG „Rudna” od 1991 roku prace na numerycznym zasobem prowadzono
na AutoCAD. W tym okresie całość prac nad cyfrową mapą górniczą uzyskała na-
zwę KMWG – komputerowej mapy wyrobisk górniczych [100]. Po 1997 roku zgodnie
z decyzją Biura Zarządu KGHM dokonano konwersji większości map do środowi-
ska MicroStation. Po 2000 roku również w tym oddziale podjęto próbę wdrożenia
OPGK Mine 2000. Z powodu niepełnej funkcjonalności oraz różnic w koncepcji funk-
cjonowania tego typu aplikacji, podjęto decyzję o gruntownej modernizacji tego opro-
gramowania w oparciu o autorskie koncepcje pracowników działu mierniczego tej ko-
palni. W późniejszych latach aplikacje wspomagające pracę z numerycznym zasobem
map górniczych były tworzone głównie przez ówczesnego pracownika działu mierni-
czego Pawła Kosydora.

W 1999 roku zespół firmy OPGK Wrocław, pod kierunkiem Adama Iwaniaka,
podjął się wdrożenia swojego nowatorskiego rozwiązania o nazwie OPGK Mine 2000
O/ZG „Lubin” KGHM PM S.A. System bazował na aplikacji OPGK, która składowała
dane w bazie danych a wyświetlała je w środowisku graficznym MicroStation. System
ten jednak nie został w pełni zrealizowany. Moduł Przeglądarka OPGK Mine 2000,
który według pierwotnych założeń miał służyć do przeglądania map i niewielkich prac
korygujących treść mapy w ostatecznej postaci przejął na siebie rolę pełnego edytora
treści mapy wyrobisk górniczych.

Pierwsze próby stworzenia map numerycznych dla górnictwa węgla kamiennego
zostały wykonane najprawdopodobniej przez Zygmunta Kaczmarczyka dla kopalń
KWK „Wieczorek”, KWK „Siemianowice” i KWK „Piast” w ramach grantu z 1991 roku
finansowanego przez Komitet Badań Naukowych [97]. W 1993 roku Marian Ponie-
wiera na kopalni KWK „Katowice” zainstalował oprogramowanie AutoCAD i wyko-
nał pierwsze cyfrowe sekcje mapy wyrobisk górniczych dla tej kopalni. W 1994 roku
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Dariusz Biegun pracownik kopalni KWK „Piast” podjął się realizacji własnego opro-
gramowania do redakcji cyfrowej mapy wyrobisk górniczych. Wszystkie te trzy próby
w późniejszych latach doprowadziły do powstania samodzielnych systemów obsługują-
cych tworzenie i zarządzanie mapami wyrobisk górniczych.

Na podstawie analizy powyższych zdarzeń można przyjąć, że pierwsze zorganizo-
wane wdrożenie oprogramowania do prowadzenia mapy górniczej w górnictwie węgla
kamiennego miało miejsce na kopalni KWK „Piast”. Wstępne prace przygotowawcze
podjęto w 1994 roku w środowisku aplikacji AutoCAD R10 firmy Autodesk. Początko-
wo zasób tworzono (skanowanie i wektoryzacja) przy współpracy z firmą MIKRO-
ZNAK. Jednak od 1995 roku rozpoczęto wdrażanie własnych rozwiązań opracowanych
przez pracownika KWK „Piast” Dariusza Bieguna. W sierpniu 1995 roku pojawia się
pierwsza wersja jego aplikacji Draw 1.0 przeznaczona do kartowania wyrobisk oraz
redakcji treści mapy. Oprogramowanie uzyskało następnie nazwę Map-Draw i zostało
wdrożone na kopalni KWK „Piast” i KWK „Ziemowit” [101]. Oprogramowanie
jest stale rozwijane, pojawiają się jego następne wersje odpowiadające kolejnym wer-
sjom AutoCADa. Drugie zorganizowane wdrożenie zostało zrealizowane przez firmę
MIKROZNAK w kopalni KWK „Krupiński” w 1999 roku z wykorzystaniem oprogra-
mowania MAPA 2000. Oprogramowanie to zostało opracowane na bazie doświadczeń
z grantu badawczego Standardu Komputerowej Mapy Wyrobisk Górniczych [97]. Wdro-
żenia dokonano na wersji AutoCAD r14 zgodnie ze strukturą danych z tego grantu.

Natomiast M. Poniewiera, pracując w Przedsiębiorstwie Miernictwa Górniczego,
opracował wiele aplikacji o wspólnej nazwie MP Mapa, które następnie uzyskały nazwę
systemu obsługi kopalnianych map numerycznych (SOKMN). Po przejściu na stanowi-
sko adiunkta na Politechnice Śląskiej jego system zmienia nazwę na GeoLISP. Pierwsze
kompleksowe wdrożenie tego oprogramowania zostało zrealizowane w latach 2003–2006
na kopalni KWK „Budryk” [102]. Równocześnie produkt w tym roku został zaoferowa-
ny jako samodzielne rozwiązanie dla innych zakładów górniczych [103]. W późniejszych
latach oprogramowanie to zostało zakupione i wdrożone przez Jastrzębską Spółkę
Węglową S.A. oraz przez Kompanię Węglową S.A. Wdrożenie w JSW nie przebiegło we
wszystkich zakładach górniczych w tym samym zakresie, a w jednym z nich bardzo długo
używano oprogramowania Mapa 2000. Dopiero włączenie dokumentacji mapowej wy-
twarzanej przez GeoLISP do systemu ArchiDeMeS firmy Aplikom pośrednio wymusiło
unifikację oprogramowania we wszystkich kopalniach. W 2017 spółka zależna Kon-
cernu JSW SA o nazwie Advicom do zarządzania dokumentacją tekstową i graficzną
dostarczyła oprogramowanie Centralne Repozytorium Dokumentów.

Pierwsze próby stworzenia dokumentacji geologicznej kopalni węgla w postaci nu-
merycznej podjęła się w 1993 roku firma PRGW (Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-
-Wiertniczych), która przygotowała taką dokumentację dla KWK „Murcki” w formie
bazy danych dla brytyjskiej firmy Maptek, producenta systemu Vulcan [104]. Jednak
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dopiero realizacja własnego zlecenia z KWK „Halemba” w 1995 roku pozwoliła fir-
mie PRGW S.A. w pełni zrealizować dokumentację geologiczną zakładu górniczego
w postaci numerycznej. Niestety zleceniodawca zainteresowany był tylko i wyłącznie
postacią analogową opracowanej dokumentacji [104].

W górnictwie odkrywkowym pierwsze zorganizowane wdrożenie systemu typu CAD
zrealizowano w 1993 roku w kopalni KWB „Konin”. Połączone było z późniejszym
w 1995 wdrożeniem specjalizowanego oprogramowania I/MINE oraz relacyjnej bazy
danych ORACLE [105]. W kopalni odkrywkowej KWB „Turów” prace nad systemem
numerycznych map górniczych rozpoczęto w lipcu 1997 roku [106]. Już na wstępie bu-
dowy systemu podjęto decyzję o przygotowaniu od razu wersji trójwymiarowej mapy
odkrywki oraz zwałowiska w środowisku MicroStation. Warto podkreślić, że nowocze-
sna mapa wyrobisk górniczych powstawała na podstawie ówcześnie najnowocześniej-
szego w kraju systemu pomiarów geodezyjnych. W latach 1993–1995 z wykorzystaniem
dwuczęstotliwościowych odbiorników GPS firmy Ashtech oraz nowoczesnych tachime-
trów, uzupełnionych odpowiednim oprogramowaniem, utworzono system pomiarowy
o nazwie SKP (system kontrolno-pomiarowy) [107].

W górnictwie rud cynkowo-ołowiowych na ZG „Trzebionka” przy współpracy Za-
kładu Geodezji Górniczej WGGiIŚ AGH podjęto się w 1995 roku wykonania systemu
obsługującego numeryczną mapę wyrobisk górniczych. Opracowana aplikacja praco-
wała w środowisku AutoCAD i nosiła nazwę LC MAPA [108].

2.5. Wykorzystanie baz danych
do przetwarzania danych górniczych

Relacyjne systemy zarządzania bazą danych charakteryzują się przede wszystkim
uniezależnieniem systemu bazy danych od sprzętu komputerowego oraz aplikacji.
Wprowadzenie na rynek polski prostych relacyjnych baz danych, np. systemu dBase
firmy Ashton Tate czy serwerowych rozwiązań takich jak Oracle czy Gupta, zaowoco-
wało pojawieniem się kilku projektów wykorzystujących możliwości baz danych w dzia-
łach mierniczo-geologicznych.

2.5.1. System I-GZOP

Ze względu na ograniczenia funkcjonalne systemu IOS-10, np. stosowanie zapisu
danych w plikach rekordowych oraz postęp w rozwoju technologii komputerowych na
początku lat 80., powstaje koncepcja utworzenia nowego systemu. W połowie lat 80.
w COIG powstaje nowy skomputeryzowany system gospodarki złożem i ochrony po-
wierzchni IGZOP [72]. Początkowo opracowywany był na bazie technologii mainframe
jednak w drugiej połowie lat 80. pojawiły się komputery PC i przeniesiono realizację



60

systemu na mikrokomputery. Był to jednostanowiskowy system modułowy, napisany
w języku Clipper dla środowiska systemu operacyjnego DOS komputerów IBM-PC,
obsługujący pliki relacyjnej bazy danych w formacie *.dbf [73]. Jednym z głównych ce-
lów utworzenia tego programu było prowadzenie ewidencji stanu, zmian i strat złoża,
połączone ze sporządzaniem raportów z zakresu gospodarki złożem. Poza składowa-
niem danych alfanumerycznych system został wyposażony w moduły pozwalające na
interpretację graficzną danych geologicznych takich jak wykresy czy kreślenie map izo-
linii miąższości lub jakości złoża. W początkach lat 80. planowano wykorzystać system
również do zadań z zakresu ochrony powierzchni terenu górniczego. Jednak jak wska-
zuje dokumentacja programu powstała w latach 90. [73], moduły systemu przeznaczo-
ne do analizy wpływów eksploatacji i rejestracji kosztów usuwania szkód i prognozowa-
nia kosztów tych szkód, nie zostały zaimplementowane do systemu. Dostarczona przez
oprogramowanie struktura formatu danych raportów z zakresu gospodarki złożem
stała się standardem w zakresie raportowania organom państwowym zasobów węgla.
W późniejszych latach COIG opracował następną generację tego systemu, która miała
zastąpić IGZOP o nazwie GZOP [109], z tą jednak różnicą, że aplikacja GZOP jest
częścią systemu KPT SZYK2 oraz jedna aplikacja zastępuje równocześnie trzy moduły
starego systemu z włączeniem dodatkowych nowych funkcji dla użytkownika. Nowy
system pracuje w środowisku bazy danych Oracle, w architekturze klient-serwer. Apli-
kacja umożliwia przygotowanie zestawień wymaganych do wykonania operatu ewiden-
cyjnego zasobów w identycznej strukturze, która stosowana była we wcześniejszym pro-
gramie, jak również umożliwia konfigurowanie własnych raportów.

2.5.2. System Informacji o Terenie Górniczym WGGiIŚ AGH

Pierwszym systemem służącym do rozwiązywania zagadnień związanych z ochroną
terenów górniczych w Polsce, był system informacji o terenie górniczym opracowany
w Zakładzie Ochrony Terenów Górniczych AGH. Prace nad nim rozpoczęto w 1991 roku.
System zrealizowany został w ramach projektu zamawianego PB 376/9/91 finansowa-
nego przez Komitet Badań Naukowych [110], o tytule Przeciwdziałanie szkodom górni-
czym w oparciu o numeryczne metody optymalizacji. System ten powstał w celu realizacji
zestawu baz danych przeznaczonych do przetwarzania informacji opisujących dotych-
czasowe i przewidywane skutki podziemnej eksploatacji górniczej w obiektach inży-
nierskich. Dodatkowo został on rozszerzony o moduły obliczeniowe wskaźników de-
formacji. Wprowadzenie możliwości wymiany danych pomiędzy tabelami systemu
a programami obliczeniowymi stworzyło system informatyczny przeznaczony do opty-
malizacji prowadzenia wydobywania złoża i ochrony obiektów budowlanych z uwagi na
wartość wskaźników deformacji terenu. Technologicznie system ten składał się z zesta-
wu baz danych dBase, które były obsługiwane przez oprogramowanie przeznaczone do
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przenoszenia danych z obliczeń wskaźników deformacji do rekordów baz danych. Sys-
tem umożliwiał przygotowywanie raportów tabelarycznych oraz formatowanie danych
w postaci plików, które następnie były importowane do programów graficznych takich
jak Surfer czy IDRSI.

2.5.3. Baza danych – Geolog

W drugiej połowie lat 90. nastąpił również kolejny etap rozwoju systemu Geo-
log [87]. Programy w nowym systemie wykonano w obiektowym języku programowania
Delphi. Baza danych wykorzystywała binarny format plików o strukturze rekordowej,
która zdefiniowana została jeszcze w pierwszych wersjach języka programowania Pascal.
Na podstawie systemu graficznego MicroStation utworzono komputerową mapę blo-
ków geologicznych i pól eksploatacyjnych, którą następnie połączono z systemem bazy
danych Geolog. Ten etap rozwoju systemu zrealizowany został w Instytucie Gospodar-
ki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, przy aktywnej współpracy działów geolo-
gicznych kopalń KGHM PM S.A.

2.5.4. BPiOP – baza parcel i obiektów powierzchniowych

W początkach lat 90. w dziale mierniczym O/ZG „Rudna”, przy współpracy P. Ko-
sydora z Politechniką Wrocławską, opracowano autorską bazę danych, przeznaczoną do
zarządzania danymi o parcelach eksploatacji (zarówno dokonanej jak i projektowanej)
wraz z informacjami o istniejących obiektach powierzchniowych [111]. Baza danych
gromadziła dane atrybutowe i geometryczne o budynkach i parcelach eksploatacji.
Dane mogły być eksportowane do formatów zgodnych z programami do prognozowania
autorstwa W. Kiełbasiewicza WK902 i Piwowarskiego z serii programów KS. Pewną no-
wością tego rozwiązania była metoda aktualizacji geometrii parcel. Zmiana geometrii
parceli wymagała jej eksportu do pliku tekstowego, w którym dokonywano edycji współ-
rzędnych, a następnie importu zmodyfikowanej geometrii z powrotem do bazy danych,
gdzie całe poprzednie dane danej parceli były nadpisywane przez nowe.

2.5.5. Baza OTG Wykresy

W latach 1996–2008 w O/ZG „Rudna” P. Kosydor początkowo w zespole, a póź-
niej już samodzielnie rozbudowywał bazę pomiarów deformacji powierzchni terenu
górniczego pod nazwą Ochrona terenu górniczego. Pierwsza wersja bazy była tworzona
w technologii bazy danych FoxPro. Służyła ona do zarządzania pomiarami deformacji
na powierzchni terenu górniczego. Następnie została przekonwertowana do postaci
bazy danych firmy Microsoft Access z aplikacją kliencką napisaną w językach platfor-
my .NET (Visual Basic i C#). Aplikacja łącząc się z bazą danych poprzez interfejs
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OLEDB pozwala na przeglądanie i aktualizację zgromadzonych w bazie danych po-
miarowych. Głównym celem jej utworzenia było zautomatyzowanie takich czynności,
jak wyszukiwanie i udostępnianie wyników obserwacji deformacji powierzchni terenu
górniczego. We wstępnej fazie rozwoju gromadzono w bazie zarówno wyniki pomia-
rów, jak i obliczone przez wykonawcę pomiaru wskaźniki deformacji. Opracowana
aplikacja OTG Wykresy w nowszej wersji posiadała jedynie funkcje automatyzujące
wykonywanie zestawień tabelarycznych oraz wykresów wskaźników na liniach. Ograni-
czało to w istotny sposób możliwości wykonywania analiz deformacji. Na drugim etapie
wyeliminowano z bazy rejestrowanie wskaźników i zastąpiono go mechanizmem każ-
dorazowego obliczania wskaźników dla dowolnie wybranych okresach i dowolnie skon-
figurowanych linii obserwacyjnych. Można było bowiem z kilku istniejących odcinków
różnych linii obserwacyjnych skonstruować nową, tymczasową linię służącą do przygo-
towania raportu.

2.5.6. RSZBD w prognozowaniu i analizowaniu
wpływów eksploatacji górniczej

W 1997 roku w Zakładzie Geodezji Górniczej WGGiIŚ AGH opracowano Rela-
cyjną bazę danych w prognozowaniu i analizowaniu wpływów eksploatacji górniczej. Baza
składała się z dwóch zasadniczych modułów zawierających: wyniki pomiarów geodezyj-
nych oraz wyniki prognoz deformacji obliczonych zgodnie z teorią Budryka–Knothego,
jak i według metody elementów skończonych [112]. Bazę utworzono w celu zautomaty-
zowania procesu weryfikacji różnych wariantów prognoz deformacji z wartościami rze-
czywistymi pomierzonymi technikami geodezyjnymi w terenie. Baza została utworzona
w technologii MS Access wersja 7.0. Istotną nowością technologiczną tej bazy był fakt,
szerokiego zastosowania technologii OLE w łączeniu bazy danych z dokumentami ze-
wnętrznymi. Szczególnym ułatwieniem była obsługa danych pomiarowych w arkuszach
kalkulacyjnych (formatu MS Excel), które zarządzane były z poziomu bazy danych.
Baza zwierała również możliwość przechowywania informacji o parcelach eksploatacji
górniczej zapisanych w bazie jako zestawy współrzędnych punktów załamania parceli.
Ponadto połączenia OLE pozwalały na podłączanie do bazy danych z innych formatów
danych wektorowych i rastrowych. W tym przypadku jednak dane te były tylko wyświe-
tlane na ekranie monitora.

2.5.7. Zintegrowany system baz danych

Ochrona powierzchni i obiektów budowlanych

Kolejnym systemem specjalizowanych baz danych opracowanym dla górnictwa był
system do rejestracji następstw podziemnej eksploatacji górniczej i przebiegu usuwania
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szkód górniczych, który wykonano w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach
w 1996 roku. System zrealizowany został w ramach grantu zamawianego PBZ-016-06
finansowanego przez Komitet Badań Naukowych [113]. Baza ta przeznaczona była do
kompleksowej i niezwykle drobiazgowej rejestracji charakterystyki obiektów budowla-
nych oraz osobnego zagadnienia jakim był ich stan techniczny i zmiany w określonym
czasie. Ponadto znajdowały się tam informacje o dokonanej eksploatacji, wstrząsach
górniczych oraz wyniki pomiarów deformacji. Unikalnym rozwiązaniem zastosowanym
w architekturze tej bazy danych była możliwość zapisu obiektów przyrodniczych w po-
staci współrzędnych punktów charakterystycznych danego obiektu. Zapisywane były
ciągi punktów, które mogły symbolizować rzekę lub granice jeziora. Umożliwiało to
odwzorowanie obiektów środowiska naturalnego i wykorzystanie w ten sposób zgro-
madzonych danych do realizacji prognoz deformacji terenu za pomocą innego opro-
gramowania. Był to swego rodzaju półśrodek pozwalający na uniknięcie zastosowania
formatów danych przestrzennych klasy GIS.

2.6. Numeryczne obliczenia pomiarów geodezyjnych
w górnictwie

Realizacja pomiarów geodezyjnych w podziemnych zakładach górniczych wymaga
wykonywania stosownych obliczeń geodezyjnych związanych z kartowaniem geometrii
wyrobisk na mapie oraz z bardziej skomplikowanymi obliczeniami, takimi jak wyrów-
nanie sieci i inne. Należy zaznaczyć, iż ich poziom trudności wymaga stosowania spe-
cjalizowanego oprogramowania obliczeniowego.

2.6.1. System informacji geodezyjno-górniczej „Geodezja”

W końcu lat 80. autor programu S. Cisło dokonuje rekompilacji kodów źródło-
wych powstałych dla komputera ODRA, na komputerze typu PC i tworzy spójny pakiet
programów obliczeniowych, który w 1997 roku liczy już 17 modułów [114]. Dostęp do
modułów zapewnia interfejs programu sterującego wykonany w trybie grafiki DOS.
Moduły wymieniają dane za pomocą plików typu ASCII. Program pracuje w trybie in-
teraktywnym lub wsadowym. Służy do wykonywania takich obliczeń jak [115] wyrówna-
nie metodą ścisłą sieci niwelacyjnych i sytuacyjnych, wyrównanie metodą przybliżoną
ciągów kątowych i azymutalnych, obliczanie współrzędnych pikiet wraz z obliczeniami
przemieszczeń i wielu innych. Oprócz przeprowadzania standardowych obliczeń geo-
dezyjnych program umożliwia realizację charakterystycznych dla podziemnych zakła-
dów górniczych obliczeń geodezyjnych (ciągi wiszące). Wiele pokoleń geodetów górni-
czych z AGH dobrze zapamiętało zajęcia prowadzone na tym pakiecie. W 2002 roku,
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w ramach pracy magisterskiej, Wojciech Gruszczyński opracował aplikację „Przeglą-
darka” [116]. Służy ona do przeglądania na ekranie monitora w formie graficznej wyni-
ków wyrównania lub wyników wstępnej oceny analizy dokładnościowej geodezyjnych
sieci sytuacyjnych pochodzących z pakietu „Geodezja”.

2.6.2. Pakiet programów mierniczo-geologicznych „Miernik”

Aplikacja Miernik została napisana w latach 1986–1987 przez Leszka Wanata pra-
cownika KWK „Piast”. Jest to wszechstronny pakiet programów spełniających wyma-
gania pracownika działu mierniczo-geologicznego. Aplikacja służy do wykonywania
zarówno prostych obliczeń geodezyjnych, takich jak domiary, niwelacja, redukcja dłu-
gości, a także bardziej specjalizowanych, np. obliczanie ciągów poligonowych III rzędu
mierzonych teodolitem wiszącym. Do bardziej specyficznych funkcji tego programu
należy zaliczyć obliczanie granic filara ochronnego dla złóż węgla kamiennego, oblicza-
nie pola powierzchni parcel eksploatacji. Warto podkreślić, że aplikacja ta w dziale
mierniczo-geologicznym kopalni KWK „Piast” była używana jeszcze w 2013 roku.

W początkach XXI w. pojawiły nowe generacje oprogramowania przeznaczonego
zarówno do prostych, jak i bardzo zaawansowanych obliczeń geodezyjnych, które dzię-
ki powszechnemu wykorzystywaniu w geodezji inżynieryjnej stało się konkurencyjne
cenowo do oprogramowania przeznaczonego dla górnictwa podziemnego. Obecnie ta-
kie programy jak WinKalk czy GeoNet są coraz powszechniej stosowane w działach
mierniczych polskich kopalń.

2.7. Integracja aplikacji z bazami danych
za pomocą sterowników wymiany danych

Początkowo w systemie DOS/Windows nie było sterowników wymiany danych.
Firma Intergraph w końcu lat 80. dla swoich aplikacji opracowała własny, wydajny in-
terfejs dostępu do baz danych o nazwie RIS (Relational Interface System). Kolejnym
etapem rozwoju systemów operacyjnych Microsoft było wprowadzenie uniwersalnych
protokołów wymiany danych. Umożliwiały wymianę różnego typu danych pomiędzy
aplikacjami za pomocą interfejsów programowych. Pierwszy protokół dynamicznej wy-
miany danych DDE (Dynamic Data Exchange) w systemie operacyjnym Windows po-
jawił się wraz z jego trzecią wersją. Znalazł on szerokie zastosowanie do aktualizacji
danych w dokumentach pakietu Office firmy Microsoft. Inne przedsiębiorstwa infor-
matyczne dość szybko dostosowały swoje oprogramowanie do obsługi tego protokołu.
Jednak nie znalazł on szerszego zastosowania w celu wymiany danych pomiędzy ba-
zami danych, a także nie był stosowany do wymiany danych przestrzennych i w końcu
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lat 90. został zastąpiony przez protokół „obiektowych połączeń i osadzania”, czyli OLE
(Object Linking and Embedding).

Pierwszym uniwersalnym protokołem wymiany danych przygotowanym dla rela-
cyjnych baz danych na platformie Windows był protokół ODBC (Object DataBase
Connectivity). Ze względu na to, że protokół jest zgodny ze standardem SQL, pozwala
na użytkowanie informacji zawartych w tabelach bazy danych innym aplikacjom. Dzię-
ki temu zupełnie innego typu aplikacja – jak na przykład aplikacja CAD, za pośrednic-
twem ODBC może uruchomić połączenie do pliku z tabelami danych, wykonać zapyta-
nie SQL i pobrać wynik do aplikacji CAD. Połączenie jest w pełni edytowalne i może
obsługiwać również aktualizację danych oraz ich usuwanie. Rozwiązanie to bardzo czę-
sto było wykorzystywane przez aplikacje firm trzecich do wymiany danych z relacyjną
bazą danych za pomocą ODBC. W praktyce jednak protokół ODBC charakteryzował
się stosunkowo niską wydajnością połączenia, i z tego powodu nawet obecnie często
zdarza się, że w ramach instalacji dużych systemów GIS można spotkać się z sytuacją,
w której firma wdrażająca stosuje sterowniki do baz danych własnej produkcji. W la-
tach 90. na podstawie tej technologii powstało wiele rozwiązań informatycznych, które
znalazły zastosowanie w działach technicznych niektórych zakładów górniczych. Warto
dodać, że już w 1996 roku firma KPG w ramach realizacji mapy wyrobisk górniczych
na O/ZG „Sieroszowice” zastosowała technologię połączenia mapy edytowanej w pro-
gramie CAD z relacyjną bazą danych. Grafikę warstwy punktów osnowy połączo-
no z bazą danych dBASE, w której przechowywano dane atrybutowe punktów osnowy
(zapisane były m.in. współrzędne punktu po wyrównaniu). Informacje te następnie
były dostępne dla aplikacji wspomagających kartowanie. Narzędzia kartowania obsłu-
giwały połączenie do bazy danych osnów. W tym rozwiązaniu baza danych stała się
ogniwem pośredniczącym pomiędzy geodezyjnymi programami obliczeniowymi, a pre-
zentacją wyników obliczeń w postaci kartograficznej. Kolejnym rozwiązaniem korzy-
stającym z protokołów wymiany danych był pakiet I/MINE. Pakiet ten integruje dane
opisowe (atrybutowe) pochodzące z relacyjnej bazy danych z grafiką wektorową zarzą-
dzaną w środowisku MicroStation.

W latach 1999–2001 w ówczesnej Katedrze Ochrony Terenów Górniczych AGH,
opracowano dwa nowe rozwiązania aplikacyjne, bazujące na koncepcji wykorzystania
sterowników ODBC:

1) MODEZ – obliczeniowa baza danych prognoz deformacji opracowana na bazie
algorytmów aplikacji SUB-CALC [95],

2) GSIOTG – system zarządzania bazą parcel eksploatacji dokonanej i projek-
towanej.

Obydwa rozwiązania technologicznie przygotowane są na podstawie sterowni-
ka ODBC, który umożliwia pobieranie danych i składowanie wyników w bazie danych.
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W pierwszym przypadku mamy do czynienia z modułem obliczeniowym prognoz defor-
macji, który obsługiwany jest za pomocą aplikacji utworzonej w bazie danych Microsoft
Access. Procedury obliczeniowe aplikacji MODEZ zapisane są w bibliotece *.dll, nato-
miast parametry obliczeniowe, współrzędne punktów obliczeniowych oraz współrzęd-
ne parcel umieszczono w tabelach bazy danych. Biblioteka obliczeniowa pobiera dane
z bazy danych, a następnie wpisuje do bazy wyniki obliczeń również za pomocą sterow-
nika ODBC. Natomiast procedura pozyskiwania danych o geometrii parcel realizowa-
na jest w środowisku MicroStation. Aplikacja GSIOTG pozwala na łatwe odrysowanie
konturów parceli obliczeniowej oraz przypisanie tej parceli jej właściwych parametrów
obliczeniowych. W trakcie tej czynności wypełniane są tabele bazy danych zgodnie
z formatem bazy MODEZ poprzez sterownik ODBC.

2.8. Wykorzystanie integracji grafiki z bazami danych

2.8.1. Aplikacja OPGK Graph

Kolejnym ciekawym przykładem wykorzystania technologii sterowników baz danych
jest program „OPGK Graph” – wskaźniki deformacji terenu. Aplikacja ta została opra-
cowana przez firmę OPGK Wrocław w latach 2002–2003 na zamówienie Działu Mierni-
czego O/ZG „Lubin”. Stanowi samodzielną aplikację służącą do weryfikacji geodezyjnych
danych pomiarowych oraz wizualizacji takich wskaźników deformacji jak obniżenie, od-
kształcenie, nachylenie. Wyniki prezentuje w postaci wykresów wskaźników deformacji.
Dane pomiarowe pochodzą z cyklicznych obserwacji sytuacyjno-wysokościowych sieci
obserwacyjnej deformacji terenu, obejmującej swoim zasięgiem obszar oddziaływa-
nia O/ZG „Lubin”. W skład projektu OPGK Graph wchodziły cztery elementy:

1) samodzielna aplikacja OPGK „Graph” – program do weryfikacji danych i wizuali-
zacji sieci geodezyjnych oraz wyników obliczeń deformacji;

2) zestaw danych geodezyjnych powierzchni terenu górniczego kopalni dostarczony
przez firmy geodezyjne wykonujące pomiary deformacji;

3) baza danych formatu MS Access, przeznaczona do przechowywania danych po-
miarowych;

MicroStation, środowisko w którym aplikacja generuje wykresy wskaźników de-
formacji.

Aplikacja OPGK „Graph” została napisana w języku programowania Microsoft
Visual Basic v6. Po uruchomieniu aplikacja dynamicznie łączy się z bazą danych forma-
tu *.mdb programu Microsoft ACCESS. W bazie danych zakładane są tabele dla da-
nych pomiarowych, do których importowane są wyniki pomiarów długości i wysokości
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z linii obserwacyjnych, przygotowane w postaci plików tekstowych. Użytkownik następ-
nie może wygenerować raporty ze wskaźnikami deformacji znajdującymi się w bazie da-
nych. Generowanie raportów może odbywać się zarówno do plików pakietu biurowego
Microsoft Office, jak i na drukarkę. Wykresy deformacji są również umieszczane w śro-
dowisku plików wektorowych MicroStation. Aplikacja charakteryzowała się bardzo in-
tuicyjnym interfejsem oraz dość sztywną konstrukcją sieci obserwacji deformacji terenu.

2.8.2. Baza danych o pomiarach deformacji szybów

W latach 2001–2003 przez Artura Krawczyka został opracowany dla O/ZG „Pol-
kowice-Sieroszowice” system do obsługi przetwarzania danych pomiarów deformacji
obudowy szybowej [117]. Baza obsługuje przetwarzanie danych z pomiarów wyniesie-
nia wysokości, długości boków na linii obserwacyjnej w szybie oraz pomiary przemiesz-
czeń poziomych. Wyrównanie obliczeń następuje w programie „Geodezja”, a jego wy-
niki są następnie z importowane do bazy szybowej. Aplikacja na ich podstawie
wykonuje obliczenia wartości deformacji i przemieszczeń, a następnie umożliwia przy-
gotowanie stosownych raportów w postaci plików programu EXCEL. Pomiędzy zada-
nymi pomiarami baza danych automatycznie oblicza wskaźniki deformacji, które mogą
być wydrukowane do plików *.xls lub w postaci wykresów, do plików *.dgn. Począt-
kowo baza danych była tworzona w środowisku Visual Basic wersji 6, a od 2004 roku
cały kod bazy został napisany praktycznie od nowa w technologii obiektowej Visual
Basic.NET 2003. W celu podniesienia ergonomii obsługi aplikacji, w jej kolejnej wersji,
przeprojektowano też interfejs [118], który stosuje zakładki (zwane również panelami)
oraz zmodyfikowano architekturę aplikacji (obecnie jest ona warstwowa). Osobną
częścią jest warstwa obiektów obsługujących tabele bazy danych – obiekty te generowa-
ne są automatycznie na podstawie schematu bazy danych. Drugą kategorię stanowią
obiekty biznesowe – przetwarzające dane użytkownika, a trzecią warstwę stano-
wią obiekty interfejsu użytkownika. W ciągu następnych lat kod aplikacji był sukcesyw-
nie konwertowany do kolejnych wersji VB.NET. W 2017 roku baza została rozbudo-
wana o funkcję eksportu i import danych do programu GeoNET.

2.8.3. GSIoTG – geoprzestrzenny system
Informacji o Terenie Górniczym

W ramach realizacji pracy doktorskiej [119] Artur Krawczyk opracował koncepcję
oraz prototyp systemu o nazwie GSIoTG. W latach 1998–2002 szczególnie intensywnie
została rozbudowana ta część systemu, która zarządzała danymi o parcelach eksploata-
cji (aktualnie stosowana nazwa to „Baza Parcel”). Aplikacja ta została najpierw wdro-
żona na dla O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w trakcie realizacji wdrożenia systemu
prognozowania deformacji MODEZ, a następnie w O/ZG „Lubin” również łącznie
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z systemem MODEZ. Aplikacja wykorzystuje sterownik ODBC do zarządzania bazą
danych ze środowiska aplikacji CAD, którą jest MicroStation. Użytkownik rejestruje
w bazie bieżący (edytowany) plik *.dgn, a następnie referencyjnie podczytuje aktualną
mapę wyrobisk górniczych. Istniejące parcele są przerysowywane z mapy wyrobisk gór-
niczych przy jednoczesnym wprowadzaniu danych do bazy danych Microsoft Access.
Dostęp do bazy parcel jest możliwy zarówno z aplikacji CAD, gdzie znajdują się narzę-
dzia do edycji parcel oraz z bazy danych, gdzie również przygotowane zostały formula-
rze umożliwiające przeglądanie alfanumerycznych danych o parcelach. Jedną z opcji
systemu jest możliwość uruchomienia wprost z bazy danych aplikacji MicroStation,
która w trakcie otwierania pliku automatycznie odszukuje i wyświetla analizowaną par-
celę z formularza bazy danych. Siłą tej aplikacji są narzędzia digitalizacji, modyfikacji
i kontroli spójności zasobu bazy parcel. Wbudowano wiele ustawień domyślnych uza-
leżnionych od stanu bazy (nie zostały na stałe wpisane do aplikacji). Wprowadzono
również możliwość pracy grupowej – równocześnie do ośmiu użytkowników może digi-
talizować dane do tej samej tabeli. Dzięki zastosowaniu tokena każdy z nich otrzymuje
dla parceli indywidualny identyfikator. Użytkownik może dowolnie usuwać wierzchoł-
ki parcel, modyfikować atrybuty parcel indywidualnie lub wsadowo przez zaznaczenie
grupy parcel. Również przez ODBC następuje wymiana danych pomiędzy aplikacją
MODEZ a bazą parcel GSIOTG, z której można dokonać bezpośredniego otwarcia
danych przygotowanych do obliczeń.

2.9. Systemy modułowego oprogramowania dla górnictwa

W informatyzacji polskiego górnictwa odkrywkowego w latach 90. bardzo dużą
rolę odegrała firma Intergraph, która wraz z oprogramowaniem MicroStation wdroży-
ła do wielu odkrywkowych zakładów górniczych system I/MINE. Był to modułowy sys-
tem wspomagania planowania i projektowania eksploatacji złoża, opracowany przez
firmę INTERTECH. W przeszłości była ona częścią (oddziałem) przedsiębiorstwa In-
tergraph. Oddział ten ze względów politycznych (embargo na RPA) musiał zostać usa-
modzielniony. System ten wspiera pracę działu geologicznego (modelowanie złoża),
górniczego (projektowanie eksploatacji) oraz mierniczego (prace pomiarowe i karto-
graficzne). W początkach lat 90. zaszły duże zmiany w strategii rozwoju firmy Intergraph.
Nastąpiło przejście na nowe technologie Windows (system operacyjny WindowsNT)
i opracowano nowoczesną platformę programistyczną „Jupiter”, która posłużyła do
budowy nowej generacji aplikacji użytkowych dla systemu operacyjnego Microsoft
Windows. Nowoczesna technologia obiektowego wytwarzania oprogramowania po-
zwoliła na opracowanie nowej aplikacji dla GIS-u pod nazwą „Geomedia”. Zmiany
te spowodowały zakończenie współpracy firmy Intergraph z firmą Bentley Systems,
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której platforma graficzna MicroStation nie była już dłużej potrzebna. Porzucenie
jej zbiegło się z przejęciem firmy INTERTECH przez konkurencyjną firmę GMSI
(GijimaAst Mining Solutions International). Spowodowało to wystawienie na sprzedaż
części kodów źródłowych oprogramowania I/MINE. Niektóre z aplikacji znalazły na-
bywców, natomiast pozostałe zostały porzucone i nie są dalej rozwijane. Warto pod-
kreślić, że kilka z tych programów nabyła polska firma PRGW, kilka została przejęta
przez firmę GMSI. Obydwie te firmy połączyły swoje produkty w jeden pakiet, który
oferują do sprzedaży na całym świecie pod nazwą InterMine 2000. Pakiet I/Mine
w wersji pierwotnej składał się z następujących modułów:

– I/Mine Surveyor – program dla geodetów górniczych wspomagający pozyskiwanie
danych z instrumentów geodezyjnych [120]. Obecnie program nazywa się PEG
i jest sprzedawany przez firmę GMSI osobno lub w zestawie InterMine.

– I/Mine Modeller – to program służący do tworzenia cyfrowego modelu dowolnej
powierzchni. Powierzchnia może odwzorowywać parametr fizyczny (rzędna tere-
nu, spągu lub stropu pokładu, miąższość złoża itd.) lub jakościowy (zawartość po-
piołu, siarki, wartość opałową, wilgotność itp.). Modelowana powierzchnia może
składać się z dowolnej liczby osobno modelowanych podwarstw (np. bloki tek-
toniczne). W czasie pracy w programie można wykorzystywać różne techniki in-
terpolacji i zagęszczania informacji. Program został wyposażony w wewnętrzny
język skryptowy IML (InterMine Language), pozwalający użytkownikowi wykony-
wać działania matematyczne na wcześniej wykonanych modelach macierzowych
(pot. „gridowych”). Następnie produkt ten był rozwijany przez firmę GMSI.

– I/Mine Reserver – aplikacja przeznaczona do obliczania zasobów oraz śledzenia
procesu ubożenia kopaliny w czasie eksploatacji. Program ten jest obecnie dosko-
nalony przez firmę PRGW.

– I/Mine Logger – przeznaczony do tworzenia profili litostratygraficznych otworów
geologicznych i kompleksowych karty otworów w dowolnej, zdefiniowanej przez
użytkownika formie. Aplikacja wykorzystuje dane zmagazynowane poprzednio
za pomocą aplikacji GEV. Moduł pozwala również na tworzenie dowolnego ro-
dzaju profili, zestawień korelacyjnych, na interaktywną interpretację horyzon-
tów litologicznych, identyfikację pokładów. Program ten jest obecnie rozwijany
przez firmę PRGW.

– I/Mine Geological Evaluator – narzędzie do gromadzenia oraz analizy danych po-
chodzących z otworów wiertniczych i opróbowań. Dane mogą być pozyskiwane
z wielu źródeł (karty otworowe, pliki ASCII, digitalizacja, bezpośrednie wprowa-
dzanie z klawiatury) i przechowywane w relacyjnej bazie danych. Próbka może być
opisana dowolną ilością atrybutów. Aplikacja służy do zbudowania bazy informa-
cyjnej dla innych aplikacji. Program był modernizowany przez firmę PRGW.
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– I/Mine Designer – projektowanie wyrobisk górniczych, obecnie moduł nie jest
rozwijany,

– I/Mine Scheduler – harmonogramowanie produkcji, obecnie moduł nie jest konty-
nuowany,

– I/Mine Krigging – interpolacja parametrów złoża, obecnie funkcjonalność tego
modułu jest zaimplementowana w aplikacji I/Mine Modeller i z tego powodu ten
moduł już nie rozwijany.

Firma PRGW prowadziła rozwój i sprzedaż oprogramowania InterMine2000 na
rynku krajowym i zagranicznym. Głównymi odbiorcami jej produktów w Polsce są ko-
palnie węgla brunatnego oraz kopalnie odkrywkowe surowców mineralnych. Należy
jednak podkreślić, że wybrane moduły zestawu InterMine 2000 zostały również wdro-
żone w kopalni węgla podziemnego LW „Bogdanka” S.A. Po 2000 roku firma PRGW
w pewnym zakresie zastąpiła pakiet I/Mine przez nowy pakiet własnego oprogramowa-
nia o nazwie SoftMine.

2.10. Systemy informacji geograficznej GIS w górnictwie

Zalety nowych relacyjnych baz danych, protokołów wymiany danych, systemów
komputerowego wspomagania projektowania oraz znaczący postęp prac nad imple-
mentacją teorii grafów, dały podstawę do opracowania przełomowych technologii
przetwarzania danych przestrzennych i doprowadziły do powstania systemów informa-
cji geograficznych GIS (Geographic Information Systems). Sukcesywny wzrost ilości
danych w formie cyfrowej, map w formie rastrowej i wektorowej, informacji w bazach
danych oraz danych obliczeniowych w różnego typu formatach plikowych spowodował
podjęcie prac nad wykorzystaniem systemów GIS do integracji danych na poziomie
jednej aplikacji lub systemu stworzonego na bazie aplikacji.

W 1994 roku w ramach pracy dyplomowej [121] wykonano pierwszy projekt GIS
przeznaczony dla terenów górniczych rud cynkowo-ołowiowych. W pracy wykorzysta-
no system MGE firmy Intergraph (MGE – Modular GIS Environment). Projekt prze-
znaczony był do rozwiązywania zagadnień z zakresu inżynierii środowiska na terenach
górniczych rud cynku i ołowiu. W publikacji [122] wskazano na przydatność wykorzy-
stania zaawansowanych systemów informacji przestrzennej do przetwarzania danych
o przekształceniach terenów górniczych.

W 1997 roku w Katedrze Ochrony Terenów Górniczych AGH wykonano dla KWK
„Andaluzja” projekt badawczy „Brzeziny”. W projekcie zastosowano koncepcję
A. Krawczyka polegającą na integracji dotychczasowej bazy danych systemu SIOTG
„Kartoteka” z bazą danych przestrzennych aplikacji MGE PC firmy Intergraph. Dzięki
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temu rozwiązaniu osiągnięto możliwość pracy z jednym rodzajem danych w dwóch ty-
pach środowisk – dotychczasowym (bazy danych) i systemu GIS. Rozwiązanie to po-
zwoliło na osiągnięcie następujących korzyści:

– wprowadzania danych opisowych do bazy „Kartoteka” za pomocą interfejsu gra-
ficznego w systemu GIS czyli MGE-PC,

– pełnego wykorzystania dotychczasowego systemu raportowania bazy danych
„Kartoteka”,

– wykonywania analiz zagrożenia obiektów budowlanych w graficznym środowisku
systemu MGE-PC,

– aktualizacji informacji o kategoriach odporności obiektów budowlanych.

System ten jednak nie został wdrożony. Pierwszym w pełni wdrożonym systemem
GIS w polskim górnictwie podziemnym, był system MPG (moduł pomiarów geodezyj-
nych) wykonany w technologii MicroStation Geographics i Oracle Spatial w 2001 roku.
Produkt został opracowany przez firmę SHH S.A. z Wrocławia dla działu mierniczego
O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”. W latach 2001–2002 w Oddziale – Zakład Hydro-
techniczny (O/ZH) „Żelazny Most” KGHM „Polska Miedź” S.A. wdrożono system
gromadzenia i przetwarzania danych informacji pozyskiwanych na składowisku
odpadów poflotacyjnych. Oprogramowanie również wytworzono w technologii Micro-
Station Geographics i Oracle Spatial. Głównym wykonawca systemu była firma
BMT Cordah Sp. z o.o. we współpracy z Instytutem Budownictwa Wodnego Polskiej
Akademii Nauk. W 2003 roku firma Intergraph Polska, na zlecenie KGHM „Polska
Miedź” S.A. podjęła się realizacji jednego z największych i najbardziej skomplikowa-
nych wdrożeń systemu GIS w górnictwie. System uzyskał nazwę SIOT KGHM S.A,
czyli system informacji o terenie KGHM „Polska Miedź S.A.”. Opracowano, wytwo-
rzono i wdrożono go na bazie oprogramowania Oracle i Geomedia. Szczegóły tych
wdrożeń opisano w rozdziale 4.

W badaniach naukowych prowadzonych dla górnictwa systemy GIS zostały zasto-
sowane już w połowie lat 90. [119]. W latach późniejszych analizowano poziom wyko-
rzystania technologii GIS w zakładach górniczych [123]. Systemy GIS wykorzystano
również do integracji danych w celu oceny ryzyka szkód budowlanych na obszarach
wydobywczych. Umożliwiło to bardziej zautomatyzowaną ocenę szkód budowla-
nych spowodowanych działalnością górniczą [124]. Temat ten następnie został podjęty
i jest kontynuowany w pracach kolejnych badaczy, ze szczególnym uwzględnieniem
wpływu wstrząsów na budynki [125]. W 2016 roku na bazie dwu wymiarowych danych
z cyfrowej mapy górniczej opracowano autorskie rozwiązanie generujące trójwymia-
rowe powierzchnie stropu i spągu [126]. Technologię GIS wykorzystywano również
do oceny deformacji powierzchni terenu w Wałbrzychu gdzie historyczne obniżenia te-
renu zostały zweryfikowane i zaktualizowane [127]. Podejmowane są również tematy
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badawcze związane z zastosowaniem GIS do prowadzenia zasobu podziemnych da-
nych górniczych [128] włącznie z zastosowaniem bazy danych przestrzennych [44].
GIS został również zastosowany optymalizacji transportu surowców mineralnych z licz-
nych kopalń odkrywkowych Dolnego Śląska do odbiorców tych surowców [129]. Pro-
blematyka zastosowania oprogramowania GIS w górnictwie ciągle jeszcze stanowi
przedmiot badań i rozważań kontekstu jego zastosowania [130].

2.11. Wykorzystanie języka znacznikowego
do prezentacji danych górniczo-geologicznych

Na zakończenie niniejszego rozdziału warto wspomnieć o bardzo udanych zasto-
sowaniach języka HTML do publikacji danych o pomiarach deformacji górniczych. Ist-
niejąca baza danych o pomiarach deformacji OTG Wykresy autorstwa P. Kosydora,
spełniała swoje podstawowe zadania dla pracowników działu mierniczego. Nie miała
jednak możliwości publikacji danych dla zainteresowanych użytkowników spoza zakła-
du, a jej obsługa wymagała pewnego przeszkolenia. W 2001 roku opracowano koncep-
cję publikacji danych pomiarów deformacji na podstawie języka HTML. W tym celu
została opracowana aplikacja będąca generatorem plików *.html. Generator pobiera
dane pomiarowe z bazy danych OTG Wykresy i oblicza wskaźniki deformacji, równo-
cześnie pobiera pliki rastrowe map zasadniczych wraz z lokalizacją punktów linii obser-
wacyjnych. Na podstawie tych danych aplikacja generuje pliki rastrowe wykresów
wskaźników deformacji. Następnie wszystkie te dane komponuje w postaci strony
formatu *.html. Pojedyncze strony *.html są scalane do jednego pliku formatu *.chm,
który w systemie Windows jest plikiem nadającym się do przeglądania przez użytkow-
nika – na tych samych zasadach co strony Internetowe [131]. W efekcie powstają strony
internetowe zawierające obrazy map powierzchni terenu górniczego wraz z wektoro-
wym obrazem punktów geodezyjnych i linii obserwacji deformacji. Dzięki temu, w wy-
niku zastosowania prostej i powszechnie stosowanej przeglądarki internetowej, użyt-
kownicy mogą przeglądać wyniki pomiarów deformacji w formie tabel, wykresów oraz
map rastrowych.

Cały operat O/ZG „Rudna” w postaci HTML obejmował około 3500 tabel i wy-
kresów obniżeń dla punktów w czasie, 1800 tabel wskaźników dla boków linii i 8000
wykresów wskaźników dla linii obserwacyjnych. Ponadto zawierał mapę zbiorczą całe-
go obszaru górniczego wraz z około 30 sekcjami map w skali 1 : 2000. Sekcje map
w plikach *.html były umieszczane w dwóch rozdzielczościach, umożliwiających
powiększanie treści mapy [131]. Całość mieściła się na jednej płycie CD. Opracowa-
ny standard udostępniania danych został szybko zaakceptowany zarówno przez pra-
cowników kopalni, jak i przez odbiorców zewnętrznych, a szczególnie przez lokalną
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administrację. Do zalet operatu pomiarowego w formie dokumentacji HTML należy
zaliczyć takie cechy jak całkowity brak wymagań w stosunku do posiadanych aplikacji
przez odbiorcę, bardzo niski koszt wykonywania kopii kompletnego operatu, bardzo
szybki i intuicyjny dostęp do wartości wskaźników deformacji dla wybranych obiektów.
Ponadto nie wymaga szkolenia osób korzystających z danych zawartych w operacie,
użytkownik bez trudu może sam odczytać wartości deformacji, bez konieczności dostę-
pu do aplikacji OTG Wykresy.

2.12. Podsumowanie początkowych etapów informatyzacji

Podsumowując pionierski rozwój zastosowań systemów komputerowych w pol-
skim górnictwie w latach 60. i 70. XX wieku należy wskazać takie trendy jak informaty-
zacja obsługi finansowo-księgowej, ewidencja zasobów, planowanie wydobycia, auto-
matyzacja procesu sterowania wydobyciem, komputerowe systemy wspomagające
monitorowanie zagrożeń naturalnych oraz prognozowanie deformacji górotworu. Au-
tomatyzacja pracy dyspozytorni opierała się na uproszczonych schematach kopalni,
nieodzwierciedlających zakładu w konkretnej skali. Z tego powodu należy przyjąć, że
to w dziedzinie ochrony terenów górniczych doszło do pierwszych zastosowań kompu-
terów w polskim górnictwie w celu przetwarzania danych przestrzennych odniesionych
do powierzchni Ziemi. W latach 80. możliwości mikrokomputerów pozwoliły na rozpo-
częcie prac nad aplikacjami przeznaczonymi do obliczeń geodezyjnych. Pierwsze apli-
kacje były pisane w języku programowania Fortran. z upływem czasu były przenoszone
z komputerów mainframe na komputery IBM-PC i konwertowane do języka progra-
mowania Pascal. Kluczowym obszarem zastosowania informatyki w działach technicz-
nych kopalń w tym czasie była automatyzacja wybranych operacji górniczych informa-
tyzacja ewidencji zasobów węgla oraz raportowanie stopnia sczerpania złoża. Lata 90.
charakteryzowały się burzliwym rozwojem zastosowań informatyki w górnictwie. Zwią-
zane to było z uzyskaniem dostępu do sprzętu peryferyjnego komputerów, a w szcze-
gólności drukarek wielkoformatowych, digitizerów oraz grafiki komputerowej, która
stała się szerzej dostępna dopiero w czasach mikrokomputerów. W górnictwie podjęto
w tym czasie bardzo dużą liczbę eksperymentów w zakresie zastosowania informa-
tyki do zadań w działach technicznych zakładów górniczych. Efekty tych prac bardzo
szybko znajdowały zastosowanie w praktyce. Następnie pojawiły się aplikacje CAD,
na bazie których rozpoczęto tworzenie własnych aplikacji wspomagających redakcję
i wydruk map wyrobisk górniczych. Programowanie podjęto również w zakresie baz
danych, głównie w przypadku obiektów budowlanych, ale również parcel eksploatacji
dokonanej i projektowanej. W kolejnych latach pojawiają się aplikacje, które poprzez
sterowniki systemu operacyjnego łączą się i wymieniają dane pomiędzy różnymi typami
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aplikacji CAD czy bazami danych. Powstają tym samym coraz bardziej uniwersalne
programy, które są doceniane przez ich użytkowników i działają z powodzeniem do
dnia dzisiejszego.

Wprowadzenie w szkolnictwie wyższym w Polsce pod koniec lat 80. obowiązkowej
nauki programowania spowodowało, że wielu absolwentów po podjęciu pracy zawo-
dowej miało wystarczające umiejętności do tworzenia własnych aplikacji ułatwiających
realizację obowiązków służbowych. Aplikacje te powstawały głównie w języku pro-
gramowania Pascal, oraz rzadziej w językach programowania LISP, BASIC czy C. Prze-
chodzenie na inne języki programowania spowodowane było między innymi potrzebą
programowania w środowisku CAD (MicroStation lub AutoCAD), co pozwalało opra-
cowywać z biegiem czasu coraz bardziej zaawansowane aplikacje edycji grafiki wektoro-
wej. Wielu absolwentów trafiało również do firm geodezyjno-informatycznych dostar-
czających oprogramowanie dla górnictwa. Firmy te tworzyły już bardziej zaawansowane
i kompleksowe rozwiązania, które wdrażane były również w działach mierniczych.

Dziedzictwem wczesnego okresu rozwoju informatyki w górnictwie jest niewątpli-
wie duża różnorodność systemów nazewniczych stosowanych do opisów warstw nume-
rycznej mapy wyrobisk. Praktycznie każda tworzona aplikacja do obsługi tych map od
podstaw określała układ i nazewnictwo warstw według własnych reguł i kryteriów. Sytu-
acja ta spowodowana była głównie brakiem odpowiednich regulacji prawnych. Podjęte
próby tworzenia cyfrowych standardów dla map górniczych zostały zahamowane. Rów-
nież badania naukowe prowadzane w tym okresie, po niepowodzeniu związanym
z wdrożeniem wyników grantu badawczego [97], nie dostarczyły żadnych dobrych prak-
tyk w stosowaniu starych regulacji prawnych w środowisku nowoczesnych rozwiązań
informatycznych dla przemysłu górniczego. Brak norm na poziome krajowym oraz wy-
tycznych branżowych (brak instrukcji urzędów górniczych) powodował sytuację, w któ-
rej również kadra naukowa nie mogła wykształcić u studentów odpowiednich zasad
w zakresie tworzenia struktur danych przestrzennych w systemach CAD w celu zdefi-
niowania treści map górniczych.

Najistotniejszym efektem informatyzacji górnictwa w okresie lat 90. było przejście
od zasobów analogowych do zasobów cyfrowych [132]. Proces ten nie dotyczył wszyst-
kich zakładów górniczych w tym samym stopniu. Część podziemnych zakładów gór-
niczych prowadzi zasób cyfrowy tylko i wyłącznie w zakresie bieżących sekcji map
górniczych, a część zasobu nie używanych map górniczych pozostawiono w wersji ana-
logowej. Ostatnie zakłady górnicze w erę cyfrowych map górniczych wkroczyły dopiero
w na przełomie lat 2008–2009. Nie zmienia to jednak całościowej pozytywnej oceny
tego okresu – jako pierwszego etapu informatyzacji polskiego górnictwa.
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3. Informatyka w górnictwie na świecie

Pierwsze systemy komputerowe przeznaczone dla zakładów górniczych zaczęły
powstawać za granicą w latach 70. ubiegłego wieku. Liczba firm oraz długi okres, po-
nad 45 lat, spowodował, że trudno jest zebrać wiarygodne informacje o przebiegu roz-
woju przetwarzania danych przestrzennych dla górnictwa. Dlatego też w zestawieniu
autor dołożył starań, aby uwzględnić firmy, które są obecnie aktywne na rynku oraz te,
które w przeszłości były istotne dla rozwoju zastosowań w górnictwie. W opisie wybra-
nych do analizy programów nie przedstawiono szczegółów związanych z funkcjonalno-
ścią oprogramowania. Tego typu informacje można znaleźć w wielu materiałach kon-
ferencyjnych czy też stronach internetowych producentów. W niniejszym rozdziale
skoncentrowano się głównie na opisie genezy oprogramowania oraz jego cech niefunk-
cjonalnych; cechy funkcjonalne opisane zostały w formie skróconej.

3.1. Oprogramowanie MINEX firmy GEOVIA

W 1966 roku powstała firma ECS (Engineering Computer Services), która zapro-
jektowała i wdrożyła do praktyki górniczej oprogramowanie o nazwie MINEX. Po uzy-
skaniu pozytywnych doświadczeń z wykorzystaniem tego oprogramowania około roku
1970 firma podjęła się jego komercyjnej sprzedaży na rynku. Należy podkreślić, że
firma ta wyznaczyła wysokie standardy w dziedzinie modelowania pokładowych
złóż surowców mineralnych, ponieważ do dnia dzisiejszego rozwiązanie to uchodzi za
wzorcowe. Narzędzie to dysponuje unikalną techniką modelowania złoża pokładowe-
go, niedostępną w takich popularnych programach stosowanych przez geologów jak
Golden Software Surfer czy Voxler, czy też krajowych aplikacjach stosowanych w na-
szym górnictwie. Oprogramowanie to dysponuje bowiem metodą modelowania usko-
ków odwróconych [133] oraz modeluje złoże w oparciu o zasadę ciągłości struktury
geologicznej, w której uskoki i powierzchnia terenu stanowią osobny zasób informacji
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o górotworze. Standardowa procedura modelowania złoża pokładowego w tej aplikacji
polega na realizacji kolejno po sobie następujących sześciu etapów:

1) wprowadzanie danych o geologii z otworów wiertniczych,
2) identyfikacja warstw złożowych wraz z usunięciem zmian wysokości wynikających

z uskoków (część rzędnych jest ekstrapolowana),
3) stworzenie osobnej warstwy modelującej uskoki występujące w górotworze,
4) stworzenie warstwy modelującej powierzchnię terenu,
5) modelowanie ciągłych warstw geologicznych odtwarzających pierwotny przebieg

złoża,
6) wprowadzanie do modelu ciągłych warstw geologicznych uskoków (czyli „zusko-

kowanie” ciągłego modelu złoża) i ścięcie ekstrapolowanych warstw złoża za po-
mocą powierzchni terenu.

Program może modelować struktury pokładów oraz parametrów jakościowych
i ilościowych złoża za pomocą interpolacji w siatkach trójkątów, jak i prostokątów.
Aplikacja wyposażona jest w autorskie środowisko graficzne (odpowiednik systemu
typu CAD) oraz relacyjną bazę danych, która pracuje w oparciu o własną wersję spe-
cjalizowanego języka SQL. W celu projektowania i harmonogramowania produkcji
wyposażona została w dwa moduły: Apollo stosowany jest dla odkrywek, Eclipse dla
górnictwa podziemnego.

System ten posiada niestety kilka wad. W pierwszej dekadzie XXI w. istotne pro-
blemy sprawiał moduł drukowania, który generuje mapy, przekroje czy profile raczej
o charakterze poglądowym. Materiały te muszą być później eksportowane do aplikacji
typu CAD (MicroStation, AutoCAD) i tam redagowane do postaci kartograficznej
zgodnej ze standardami map geologicznych i górniczych obowiązującymi w poszczegól-
nych krajach. Również w tym okresie wystąpił problem braku wielodostępu do bazy da-
nych. Po otwarciu projektu czyli edycji danych danego modelu złoża przez jednego użyt-
kownika dane te stają się niedostępne dla innych użytkowników. Pomimo skorzystania
w warstwie technologicznej z relacyjnej bazy danych nie skorzystano z możliwości zaim-
plementowania wielodostępu do danych geologicznych, co w oczywisty sposób ograni-
cza użyteczność aplikacji. Obecny właściciel tego systemu deklaruje jego dalszy rozwój
dzięki nowym technologiom. Szczególnie istotny jest tu problem zastąpienia specyficz-
nej bazy danych jakąś istniejącą standardową technologią relacyjnej bazy danych.

W październiku 2002 roku firma ECS została przejęta przez firmę Surpack, która
również zajmowała się wytwarzaniem oprogramowania dla górnictwa. W wyniku połą-
czenia powstała firma Surpack-MINEX [134]. W czerwcu 2006 roku połączona firma
została wykupiona przez firmę Gemcom Software International. Wtedy to oprogramo-
wanie MINEX było oferowane pod nazwą Gemcom Minex i było rozwijane przez no-
wego właściciela – firmę Gemcom. W 2012 roku dokonuje się kolejna zmiana własności
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omawianego oprogramowania. Firma Dassault Systems kupuje firmę Gemcom wraz ze
wszystkimi jej aplikacjami. Firma następnie wewnątrz swoich struktur tworzy nowy
dział o nazwie Geovia, który ma za zadnie obsługiwać branżę surowców mineralnych.
Oprogramowanie MINEX nadal znajduje się w ofercie tej firmy i jest w dalszym ciągu
unowocześniane.

3.2. System MineShight firmy Hexagon

Firma Mintec Inc. powstała w 1970 roku w miejscowości Tucson w stanie Arizona
w USA. Została założona jako firma prywatna, która świadczyła usługi informatyczne
dla górnictwa. Założycielem firmy był Fred Banfield. Jednym z bardziej znanych pro-
duktów softwarowych tej firmy był system o nazwie Medsystem. W późniejszych latach
firma ujednoliciła nazewnictwo całej linii swoich produktów, która ma wspólny po-
czątek nazwy – MineSight oraz zastrzegła ich nazwę [135]. Niewątpliwe podstawowym
obecnie produktem firmy jest MineSight 3D – narzędzie typu CAD z wbudowanymi
funkcjami obsługi danych górniczych i geologicznych. Oprogramowanie pracuje na sta-
cjach roboczych i laptopach pod kontrolą najnowszych wersji systemu operacyjnego
Windows firmy Microsoft. Zalecaną kartą graficzną jest nVidia. Do współpracy z syste-
mem MineSight przeznaczona jest baza Microsoft SQL Server oraz oprogramowanie
Microsoft Excel. Obydwa programy stanowią możliwe opcje wykorzystania, bowiem
oprogramowanie może działać bez nich. Łącznie firma dostarcza około 16 aplikacji,
które informatyzują pracę kolejnych sześciu etapów eksploatacji złoża:

1) modelowanie geologiczne – cztery aplikacje,
2) projektowanie eksploatacji – pięć aplikacji,
3) planowanie krótkookresowe – sześć aplikacji,
4) planowanie długookresowe – osiem aplikacji,
5) produkcja górnicza – siedem aplikacji,
6) użyteczne aplikacje dodatkowe – pięć aplikacji uzupełniających wcześniej stosowane.

Dla przykładu aplikacje MineSight 3D i MineSight Compass stosowane są prawie
we wszystkich etapach eksploatacji (punkty od 1 do 5). Produkty takie jak MineSight
Torque czy MineSight Data Analyst stosowane są tylko i wyłącznie do przestrzennego
modelowania złoża. Do obsługi zewnętrznej bazy danych służy aplikacja MineSight
Planning Database, która jest wykorzystywana w czterech etapach eksploatacji górni-
czej (punkty 2–4) [136].

W listopadzie 2011 roku firma Mintec opublikowała nową wersję V7.0 aplikacji
MineSight. Cztery aplikacje tego systemu zostały przekonwertowane do 64-bitowej
wersji Systemu Windows. Nowa wersja systemu wprowadza nie limitowany rozmiar
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modelu złoża, ułatwienia w obsłudze aplikacji modelowania, zwiększono możliwości
kontrolowania parametrów wydruku map [137]. W kwietniu 2014 roku firma Mintec Inc
została przejęta w całości przez firmę Hexagon.

3.3. System MineScape firmy Mincom

Firma Mincom istnieje od 1979 roku i od początku swojego istnienia zajmowała
się tworzeniem oprogramowania dla zakładów górniczych. Jej podstawowym pakietem
dla firm wydobywczych jest system MineScape. Pierwsze wersje systemu MineScape
pracowały na stacjach roboczych, kontrolowanych przez system operacyjny Unix. Jako
produkty bazowe firma wybrała stacje robocze firmy Silicon Graphics, które działały
pod kontrolą systemu operacyjnego IRIX. System MineScape w wersji 3 był sprzeda-
wany właśnie z tego typu konfiguracją sprzętowo-programową aż do 2001 roku. Nato-
miast w 2002 roku pojawiła się czwarta wersja systemu, przygotowana już na kompu-
tery klasy IBM PC wyposażone w system operacyjny Microsoft Windows. Jako
środowisko graficzne wykorzystano X Windows System typu MOTIF, który działa na
bazie biblioteki graficznej OpenGL. Oznacza to przeniesienie z systemu Unix całego
kompletnego systemu graficznego na system Windows włącznie z systemem okienek
istotnie różniących się od okienek systemu Microsoft Windows. Interfejs tego typu nie-
co różni się w filozofii działania od GUI nowszych wersji systemu Microsoft Windows
czy KDE Desktop dla systemów Linux. Wdrożenie systemu w Rosji (Norylsk Nikiel)
jeszcze w 2010 roku realizowane było właśnie z zastosowaniem unixowego interfejsu
MOTIF. W wersji 5 systemu nastąpiła znacząca zmiana technologiczna, która polega
na zmianie środowiska wytworzenia oprogramowania z klasycznego programowania
proceduralnego w systemie operacyjnym do obiektowego środowiska programistyczne-
go platformy .NET (programowanie wirtualnej maszyny .NET) oraz zmianę obsługi
grafiki z OpenGL na DirectX [138].

Oprogramowanie Minescape ma wbudowane własne środowisko CAD o nazwie
CoreMinescape, które jest niezbędną platformą dla każdego innego modułu tej firmy.
Drugim podstawowym modułem jest Geological Database – narzędzie przeznaczo-
ne do obsługi składowania danych geologicznych. Korzysta z zewnętrznej relacyjnej
bazy danych Oracle. Baza ta nie tylko gromadzi wszelkie dane geologiczne, ale rów-
nież dane geodezyjne oraz dane innego typu zdefiniowane przez użytkownika. Opro-
gramowanie ma wiele specjalizowanych modułów. Najnowszym modułem dostęp-
nym od wersji 5.0 jest GeoStatistic. Moduł ten rozszerza możliwości podstawowego
modułu CoreMinescape o funkcje obliczeniowe zaawansowanej geostatystki. Wersja 5.0
działa na platformie 32bit wersja 5.1 na platformie 64bit. Aplikacja w tej wersji zastąpi-
ła część plików konfiguracyjnych *.ssc kompilowanych do formatu *.uid plikami *.xaml



79

zgodnymi w formacie z plikami konfiguracyjnymi systemu operacyjnego Microsoft Win-
dows 7 [139]. W maju 2011 roku została opublikowana wersja 5.2 systemu Minescape,
w której zastosowano innowacyjną architekturę wtyczek oraz dostosowano interfejs
do możliwości wyboru kilku wersji językowych (w tym rosyjskiej). W tej wersji poja-
wiły się także cztery nowe moduły: Haulage Roads – projektowanie dróg kołowych
oraz tras wyciągowych, Ring Design – trójwymiarowe środowisko projektowania robót
strzałowych, Underground Survey – wprowadza bazę danych pomiarów wraz z zapi-
sem typu realizowanego pomiaru, Schedule 3D – wizualizacja bloków geologicznych
wraz z harmonogramem ich eksploatacji [140]. Wersja ta znacznie rozszerzyła moż-
liwości oprogramowania w zakresie zastosowania go w złożach pokładowych rud me-
tali o węgla kamiennego eksploatowanych metodą podziemną. Ponadto wprowadziła
obsługę baz danych przestrzennych firmy Oracle oraz udoskonalone zostały narzę-
dzia typu CAD [140].

Firma Mincom dostarcza oprogramowanie dla wielu różnych branż. Oprócz gór-
nictwa dostarcza również aplikacje dla przemysłu obronnego, do obsługi publicznej
infrastruktury, dla przemysłu przetwórstwa ropy i gazu oraz dla energetyki. System ten
jest przykładem uniwersalnej platformy, który pozwala na zastosowania w różnych
branżach przemysłu. Doświadczenie firmy oraz uniwersalność zastosowania jej pro-
duktów stały się jedną z przyczyn jej przejęcia przez szwedzką firmę ABB [141], której
oferta dla górnictwa i energetyki zostanie znacznie rozszerzona.

3.4. System Datamine

System Datamine powstał w 1981 roku w Beckenham w Wielkiej Brytanii. Ory-
ginalnie rozwijany był przez firmę Mineral Industries Computing Limited (MICL).
W ostatnich latach produkt jest stale rozbudowywany i doskonalony. Firma w ciągu 30 lat
opracowała bardzo dużą liczbę modułów przeznaczonych do obsługi wszelkiego typu
zakładów górniczych [142].

Wszystkie zostały pogrupowane w pięć podstawowych kategorii:

1) system zarządzania danymi geologicznymi,
2) system zarządzania złożem,
3) system zarządzania strategią eksploatacji,
4) projektowanie i harmonogramowanie wydobycia,
5) zarządzanie produkcją górniczą.

Systemy te układają się w logiczny ciąg operacji każdego zakładu górniczego.
Warto podkreślić, że na każdy z tych systemów składa się z 4–8 różnych modułów,
które indywidualnie dobierane są do danego typu złoża oraz potrzeb klienta. Bardzo
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ciekawym modułem jest SiroVision. Jest to oprogramowanie służące do wykonywania
stereoskopowych par zdjęć, które następnie są półautomatycznie interpretowane przez
aplikację w celu rozpoznania i interpretacji warstw geologicznych. Zdjęcia te uzu-
pełniają oprogramowanie do trójwymiarowego modelowania wyrobisk górniczych, po-
zwalając na osiągnięcie dużego stopnia realizmu tych wyrobisk.

Historia firmy Datamine zmieniła się w kwietniu 2010 roku, kiedy to została ona
zakupiona przez firmę CAE Inc. Firma CAE Inc. specjalizuje się w dostarczaniu tech-
nologii modelowania i symulacji środowisk pracy. Dostarcza środowiska treningowe
dla lotnictwa (symulatory), wojska (wirtualne pole walki) oraz branż cywilnych (symu-
latory samolotów cywilnych, prac budowlanych). Dzięki zakupie firmy Datamine firma
CAE rozszerzyła zakres usług cywilnych o branżę górniczą, w perspektywie planując
wykorzystać oprogramowanie Datamine do budowy symulatorów dla górnictwa [143].
Po przejęciu firma CAE wprowadziła do oprogramowania Datamine wiele innowa-
cji, jednak najistotniejszą było wprowadzenie nowego produktu Summit, który bazując
na technologii chmury obliczeniowej (cloud computing) integrował wszystkie opera-
cje pozyskiwania przetwarzania analizowania i udostępniania danych w jednym śro-
dowisku systemowym. Oprogramowanie to usuwało to problem skalowania projek-
tów górniczych, w zależności od potrzeb, na moc obliczeniową, która mogła zostać
płynnie zwiększona. Wprowadzono możliwość pracy z danymi górniczymi poprzez
interfejs sieciowy (przeglądarkę internetową) włącznie z danymi trójwymiarowymi.
W lipcu 2015 roku firma CAE wycofała się z rynku górniczego i sprzedała oddział
Datamine firmie Constellation Software Inc., w ramach której powrócono do bardziej
samodzielnego rozwoju oprogramowania Datamine.

3.5. System Vulcan firmy Maptek

Firma Maptek założona została w 1981 roku przez Boba Johnsona w Sydney i do
1990 roku nosiła nazwę KRJA Systems. Jej głównym zadaniem było dostarczanie syste-
mów komputerowych dla górnictwa węglowego, które wykorzystują interaktywną grafi-
kę 3D. Początkowo firma dostarczała niewielkie aplikacje na potrzeby górnictwa węglo-
wego. Pierwszym dużym sukcesem była sprzedaż w 1984 roku opracowanego w firmie
systemu Vulcan. Jak podaje strona internetowa firmy, był to pierwszy system kompute-
rowy stworzony dla górnictwa, który pracował w środowisku trójwymiarowym [144].

Firma oferuje gotowe modularne produkty, które mają możliwości dowolnego
łączenia w systemy. Zestawy złożone z różnych modułów systemu VULCAN są tak
opracowane, aby mogły pracować jako system o dowolnej skalowalności. Producent
wyróżnia osiem głównych pakietów: Vulcan – modelowanie geologiczne, I-Site – ska-
nowanie laserowe dla kopalni, Evolution – strategiczne i średniookresowe planowanie



81

eksploatacji, BlastLogic – zarządzanie strzelaniami eksploatacyjnymi, Eureka – system
integracji danych geologicznych geosesjsmicznych i geofizycznych, PerfectDig – sys-
tem do szybkiego analizowania postępu eksploatacji, Senty – innowacyjny system śle-
dzenia stabilności skarp, MineSuite – ewidencja i śledzenie wyposażenia górniczego.
Wszystkie aplikacje składające się na system Vulcan zostały pogrupowane w siedem
kategorii: eksploracja, ewaluacja, planowanie eksploatacji, projektowanie wyrobisk,
operacje górnicze, harmonogramowanie, rekultywacja. Każda z tych kategorii zawiera
od dwóch do nawet 15 różnego typu aplikacji. Te przeznaczone dla konkretnego zakła-
du górniczego dobierane są w trakcie wdrożenia. Vulcan ma interfejsy do zewnętrz-
nych aplikacji GIS i baz danych oraz własną aplikację typu CAD. W dalszym ciągu
wykorzystuje także grafikę OpenGL. Jeden moduł o nazwie Chronos wymaga aplikacji
Microsoft Excel [145] do swego działania. Firma stosuje do przechowywania danych
własną strukturę plików. Ma też specjalizowane oprogramowanie, które pozwala na
wymianę danych z typowymi aplikacjami GIS.

3.6. Carlson Software

Firma powstała w 1983 roku w stanie Kentucky w miejscowości Maysville w USA.
Produkuje oprogramowanie dla inżynierii lądowej i górnictwa. Wyróżnia dziewięć
obszarów zastosowania swojego oprogramowania: geodezja, budownictwo, górnic-
two, konstrukcje stalowe, rolnictwo, kontrola maszyn (budowlanych), analiza wy-
padków, gromadzenie danych, wstrząsoodporne urządzenia pomiarowe. Oprogramo-
wanie Carlson Mining 2015 działało jako nakładka na program AutoCAD, od wersji
2007 do bieżącej lub alternatywnie dostarczana jest i pracuje w środowisku aplikacji
IntelliCAD 8.0. Dane atrybutowe składuje w zewnętrznej bazie danych, może to być
nawet SQLite. W ramach profilu Górniczego firma udostępnia pięć aplikacji:

1) Geology – zbieranie danych o złożu i modelowanie zasobów geologicznych,
2) Surface Mining – modelowanie zasobu złoża, projektowanie eksploatacji

z uwzględnieniem stabilności zboczy,
3) Underground Mining – modelowanie zasobu złoża, projektowanie eksploatacji

górniczej,
4) Basic Mining – uproszczony moduł dla pełnej obsługi niewielkiej kopalni pod-

ziemnej,
5) Natural Regrade – moduł optymalizacji ukształtowania powierzchni terenów re-

kultywowanych.

Jednym z bardziej oryginalnych modułów oferowanych przez firmę jest Surface
Deformation Prediction System (SDPS) – system prognozowania deformacji powierzchni
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terenu, który został opracowany przez Virginia Polytechnic Institute and State Uni-
versity (Virginia Tech). Firma Carlson jest wyłącznym dystrybutorem na świecie tego
modułu [146].

3.7. System Surpack – GEOVIA

Firma Surpack została założona przez Geoffa Bebba w 1978 roku w Perth (Austra-
lia Zachodnia). Punktem wyjścia opracowania tego oprogramowania była automatyza-
cja i wizualizacja zadań realizowanych przez działy miernicze podziemnych zakładów
górniczych. W 1982 roku oprogramowanie osiąga poziom rozwoju, który umożliwia ryn-
kową premię systemu Surpack. Narzędzie to umożliwiało prowadzenie trójwymiarowej
mapy zakładu górniczego oraz obliczanie objętości złoża wyeksploatowanego i projek-
towanego do eksploatacji. Szczególnie przydatna była funkcja edycji i uruchamia-
nia makr przez użytkownika, automatyzujących wiele zadań wykonywanych w dzia-
łach mierniczo-geologicznych. Firma natychmiast po premierze systemu operacyjnego
Windows 95 przygotowała wersję swojego oprogramowania na ten system. Odbyło się to
kosztem wydajności, ale produkt zdobył popularność na rynku górniczym.

Oprogramowanie jest zorientowane na przetwarzanie danych w plikach własnego
formatu. Posiada możliwości importu danych zawartych w relacyjnych bazach danych.
Podstawowa instalacja Surpacka dostarcza niewiele narzędzi: interfejs graficzny 3D,
narzędzia typu CAD (dla punktów i linii), modelowanie powierzchni oraz narzędzia
automatyzacji (makra). Dopiero konfiguracja zestawów modułów dodatkowych umoż-
liwia skompletowanie oprogramowania dla konkretnego użytkownika. Istnieją cztery
zestawy modułów: dla geologii, inżynierii górniczej, geodezji oraz narzędzi uzupełnia-
jących. Dodatkową aplikacją jest GEOVIA Hub umożliwiająca bezpieczne współdzie-
lenie danych z innymi instalacjami Surpacka lub innymi programami dla górnictwa.
Najwięcej modułów zawiera zestaw aplikacji dla geologii, który m.in. obejmuje narzę-
dzia do modelowania złóż geologicznych w formie brył jak i swobodnych siatek trójką-
tów (Mesh), pozwalające na modelowanie również postępu eksploatacji w formie wy-
robisk. Ponadto zestaw zawiera bazę danych otworów geologicznych, narzędzia do
obliczeń podstawowych statystyk oraz geostatystyczne. W 2006 roku firma Surpack zo-
stała przejęta przez firmę GEMCOM. W 2012 roku oddział GEOVIA firmy Dassault
Systems przejmuje firmę GEMCOM wraz z oprogramowaniem Surpack.

3.8. Systemy komputerowe Gemcom – GEOVIA

Firma Gemcom powstała w 1985 jako spin-off firmy konsultingowej SRK, działają-
cej w obszarze konstrukcji inżynierskich. Jej główną siedzibą jest Vancouver w Kanadzie.
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W 2008 roku firma została wykupiona przez dwa fundusze JMI Equity i The Carlyle
Group, co zapewniło jej środki inwestycyjne na dalsze lata. Firma oferuje własne opro-
gramowanie o nazwie Gemcom GEMS, którego podstawą jest centralna baza danych o
dostępie równoległym do tych samych danych dla wielu użytkowników. Podpisany stra-
tegiczny sojusz z firmą Microsoft o statusie Gold Partner spowodował, że centralna
baza danych pracuje tylko i wyłącznie na podstawie bazy danych MS SQL Serwer. Naj-
ważniejsze moduły oferowane przez firmę to [147]:

1) Gemcom Whittle – przeznaczony jest do budowy strategii eksploatacji z uwzględ-
nieniem osiągnięcia określonej wysokości zysku,

2) Gemcom MineSched – przeznaczony jest do harmonogramowania krótko i długo-
terminowej produkcji zakładu górniczego,

3) Gemcom PCBC – przeznaczony jest do optymalizacji eksploatacji filarowo-
-komorowej, działający w środowisku serwera Microsoft SQLServer,

4) Gemcom Hub – scentralizowany dostęp do danych poprzez sieć internet.

W ciągu ostatnich pięciu lat firma dokonała wielu zakupów innych firm
w celu rozszerzenia bazy swoich produktów. Między innymi przejęła firmę Surpack –
MINEX. Produkt MINEX został włączony do listy produktów firmy i jest sprzeda-
wany jako Gemcom MINEX. Natomiast Surpack uzyskał nazwę Gemcom Surpack
i stanowi podstawowe narzędzie do projektowania eksploatacji. Podobnie produkt
InSite jest oferowany przez firmę Gemcom do sprzedaży od 2009 roku po przeję-
ciu australijskiej firmy TeamTech. Produkt przeznaczony jest do monitorowania
sprzętu górniczego, położenia ludzi i śledzenia urobku. Jest dostosowany do współ-
pracy z aplikacjami ERM (Enterprise Resources Management) takimi jak SAP,
Oracle czy Ellipse.

W 2012 roku firma Dassault Systems kupuje całą firmę Gemcom i wszystkie jej
produkty, przejmując ich rozwój, wsparcie wszystkich użytkowników oraz sprzedaż. Po
przejęciu „know-how” firma Dassault Systems włącza portofolio oprogramowania do
swojego oddziału GEOVIA, która zajmuje się dalszym rozwojem przejętego oprogra-
mowania. W następnych latach pojawiają się nowe ulepszone wersje oprogramowania
firmy Gemcom.

3.9. Oprogramowanie Encom – PitneyBowes

Firma Encom została założona w 1984 roku przez Dawida Pratta i Iana Griersona
w Australii. Pomysł na utworzenie tej firmy pojawił się wraz wejściem do sprze-
daży komputerów osobistych (mikrokomputery). W ówczesnym czasie w górnictwie
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stosowano jedynie drogie komputery mainframe lub rzadziej minikomputery. Począt-
kowo firma rozwijała oprogramowanie wspomagające projektowanie i rozliczanie eks-
ploatacji górniczej, szybko jednak przerzuciła się na bardziej dochodowe usługi związa-
ne z poszukiwaniem złóż i przetwarzaniem danych geofizycznych. W 2006 roku firma
Encom przejęła firmę Meridian GIS, która powstała w 1997 roku i dostarczała opro-
gramowanie geoinformacyjne wspomagające obsługę wydobycia ropy i gazu oraz wspo-
magające zarządzanie rolnictwem. W 2007 roku firma Pitney Bowes równocześnie
przejmuje i włącza do swojego składu dwie firmy, wspomnianą już firmę Encom oraz
MapInfo Corporation. Firma MapInfo dostarcza popularne oprogramowanie geoin-
formacyjne (typu GIS) na rynek komercyjny bez profilowania go do określonej branży.
Raport firmy Daratech [148] za 2006 rok wskazywał, że pod względem wielkości sprze-
daży oprogramowania GIS firma MapInfo osiągnęła wtedy siódme miejsce na świecie.
Po przejęciu obydwa zespoły nadal działają i rozwijają swoje systemy, jednocześnie po-
dejmują sukcesywne działania w celu integracji swoich produktów. Sprzedawany do-
tychczas moduł Encom Discoverer i Encom Discoverer3D zostają częściowo zintegro-
wane z systemem MapInfo Professional. Należy przypuszczać, że jednym z problemów
integracji jest trzeci wymiar danych, którego MapInfo jeszcze w 2007 roku nie obsługi-
wało. Fakt ten stanowi jednak ciekawy przypadek próby połączenia aplikacji GIS z apli-
kacjami przeznaczonymi dla górnictwa po stronie dostawcy oprogramowania [149].
W następnych latach w firmie PitneyBowes utworzony został oddział pbEncom w celu
integracji oprogramowanie Encom z MapInfo.

3.10. Systemy komputerowe firmy MineRP

Firma GMSI była częścią południowo afrykańskiej spółki akcyjnej Gijima, która
notowana jest na giełdzie w Johannesburgu. Spółka ta specjalizuje się w rozwiązaniach
sektorowych informatyki. Natomiast jej spółka córka GMSI – GijimaAst Mining Solu-
tions International dostarcza specjalizowane rozwiązania informatyczne dla górnictwa.
W obecnym kształcie firma funkcjonuje od 1996 roku. Firma GMSI powstała w wyniku
połączenia oddziału zajmującego się informatyką firmy InfoGold oraz firmy CAD-
-Solutions. Nowo powstała firma przejęła na własność firmę INTERTECH, która nie-
gdyś była oddziałem firmy Intergraph oraz w późniejszych latach GMSI przejęła także
firmę AST Mining, która specjalizowała się w doradztwie dla firm górniczych pracują-
cych na rozwiązaniach programowych produkcji konkurencyjnego systemu Datamine.
Burzliwy rozwój firmy spowodował, że ma ona szereg aplikacji różnego typu. Fir-
ma oferuje trzy rodzaje ofert: oprogramowanie dla górnictwa, usługi konsultingowe,
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komunikacja i monitoring. Główne kategorie oprogramowania dla górnictwa, które
oferuje firma GMSI to [150]:

1) Enterprise Platform (Platforma Przedsiębiorstwa) – jest to bazowa platforma sys-
temu o nazwie MineRP i jest reklamowana jest jako oprogramowanie typu ERP
(Enterprise Resource Planning),

2) Planning and Design (planowanie i projektowanie) – realizowane jest za pomocą
oprogramowania Mine2-4D oraz MineCAD, który dostarcza podstawowych narzę-
dzi do modelowania struktury zakładu górniczego na bazie różnego typu źródeł,

3) Mineral Resource Management (zarządzanie zasobami mineralnymi) – narzędzie
GMSI MRM jest przeznaczone do modelowania i rozliczana zasobów złoża,

4) Survey Solutions (systemy pomiarowe) – realizowane są za pomocą narzędzia
mineMARKUP,

5) Risk Management (zarządzanie ryzykiem) – obsługiwane jest za pomocą platfor-
my internetowej G-Risk.

Firma GMSI dostarcza oprócz samego oprogramowania dla górnictwa również
usługi w zakresie finansowym oraz w zarządzaniu przedsiębiorstwami górniczymi.
Uzupełnia swoją ofertę również w dziedzinie zarządzania ryzykiem działalności górni-
czej [150]. W 2010 roku po dokonaniu kolejnych przejęć i zmianach kapitałowych
firma GMSI zmienia nazwę na MineRP, a oprogramowanie Mine2-4D w 2014 roku
zostało sprzedane firmie RungePincockMinarco. Firma wprowadza szereg nowych
technologii oraz rozwiązań technicznych, które dotyczą nie tylko górnictwa surowców
stałych, ale również górnictwa ropy i gazu, budownictwa oraz zarządzania zasobami
naturalnymi. Nowe narzędzia wytworzone zostały z wykorzystaniem technologii obiek-
towej, bazy danych przestrzennych, chmury obliczeniowej i interfejsu użytkownika
opartego na przeglądarce internetowej:

1) MineRP Core – administracja i raportowanie tekstowych danych z systemu
MineRP.

2) SpatialDB – baza danych przestrzennych SQL Server zapewniająca wykonywanie
operacji analitycznych na obiektach geometrycznych po stronie serwera bazy danych.

3) MineFroms – budowanie własnego interfejsu aplikacji do specyficznych danych.
4) SpatialDash – obsługa zapytań geoatrybutowych i analizy złożeń i zależności

obiektów 3D.
5) SpatialPublisher – obsługa edycję map dwu- i trójwymiarowych w zakresie anima-

cji, prezentacji oraz eksportu do urządzeń mobilnych oraz do aplikacji typu CAD.
6) Spatial Analyzer – analizy geostatystyczne z uwzględnieniem zmienności w czasie,
7) GeoFinance – model finansowy zakładu górniczego, który może zostać zintegro-

wany z modelem eksploatacji złoża.
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Obecnie firma dokonuje głębokiej zmiany technologicznej i rozbudowuje swoje
oprogramowanie zgodnie z najnowszymi osiągnięciami technologii przetwarzania da-
nych. Wcześniejsze aplikacje sukcesywnie są wyprzedawane lub wycofywane z użycia.
Firma nie udziela informacji na temat swoich rozwiązań technologicznych. Jednak po
sposobie funkcjonowania aplikacji można się domniemywać, że interfejs graficzny tej
aplikacji bazuje na wersji 5 języka HTML, a architektura całego systemu została prze-
niesiona z architektury dystrybuowanej na architekturę usług sieciowych.

3.11. Oprogramowanie acQuire
firmy acQuire Technology Solutions

W 1996 roku powstaje firma Metech Pty Ltd., której założycielami są Bill Withers
i Andrew Shoemack. Do dnia dzisiejszego siedzibą firmy jest Perth w Zachodniej
Australii. Withers tworzy biznes plan mający na celu opracowanie oprogramowania
o nazwie acQuire. W 1999 roku sprzedają w Afryce Południowej pierwszą kopię swo-
jego oprogramowania. W 2006 roku firma wprowadza czwartą wersję swojego produk-
tu, zmienia nazwę na acQuire Technology Solutions, a roczne przychody firmy osią-
gają 4 mln dolarów. W 2011 roku w ramach realizacji Projektu Mica powstaje acQuire
Neo w wersji 1.0.0. Projekt miał na celu przetestowanie technologii obiektowej wytwa-
rzania oprogramowania w środowisku .NET. Przy tworzeniu następnej wersji swojego
oprogramowania firma nawiązała strategiczne partnerstwo ze światowym liderem
technologii GIS firmą ESRI, co pozwoliło na lepsze zintegrowanie systemów tych firm,
a w szczególności na wymianę danych przestrzennych GIS. W wersji acQuire Neo 2.0.0
wprowadzono ponadto interfejs sieciowy dla aplikacji, który umożliwia dostęp do da-
nych przez aplikację pracującą w środowisku sieciowym, czyli poprzez stronę w inter-
necie (WebApp).

Jedną z najważniejszych cech oprogramowania jest jego zorientowanie na wymia-
nę informacji poprzez udostępnienie interfejsu dostępu do danych. Obecnie około 15 sys-
temów komputerowych stworzonych na potrzeby górnictwa ma narzędzia importu
danych z bazy aQuire, zarówno w starej wersji, jak i w nowej. Podstawową funkcjonal-
nością tego oprogramowania jest zarządzenie danymi odniesionymi do powierzchni
Ziemi i ich selekcja w celu udostępnienia innym aplikacjom do interpretacji i analizy.
Oprogramowanie aQuire przeznaczone jest do zarządzania informacją geologiczną,
hydrogeologiczną, topograficzną i każdą inną na zarządzanie którą przedsiębiorca
zgłosi zapotrzebowanie. Cechą szczególną tej aplikacji jest kontrola i ochrona bezpie-
czeństwem danych oraz monitoring i konwersja danych z bardzo wielu różnych forma-
tów do własnego schematu. Istotne znaczenie ma fakt, że oprogramowanie ma we-
wnętrzne narzędzia do szyfrowania danych szczególnie wrażliwych dla przedsiębiorcy
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górniczego. Firma zdefiniowała kategorię swojego produktu jako „software for geo-
scientific management solutions” i dostarcza go nie tylko do przedsiębiorstw górni-
czych, ale w najnowszej wersji GIM Suite z 2014 roku oprogramowanie jest również
dostarczane do każdej organizacji zajmującej się zarządzaniem zasobami naturalnymi.

3.12. Inne systemy geoinformatyczne dla górnictwa

Frima Micromine, która powstała w Perth w Australii Zachodniej w 1986 roku
dostarcza oprogramowanie oraz usługi związane z poszukiwaniem i eksploatowaniem
surowców mineralnych. Firma opracowała własne środowisko CAD o nazwie Wirefra-
ming uzupełnione o Vizex 3D, który służy do tworzenia wizualizacji danych przestrzen-
nych. Jest to jedyna firma programistyczna w branży górniczej, która podkreśla bardzo
wysoką intuicyjność obsługi swojego oprogramowania. Podstawowym modułem tego
systemu jest Geobank, na który składają się cztery aplikacje: Core, Professional, Coal,
Sample Tracker. Moduł ten może być uruchamiany na dowolnej bazie danych: Oracle,
Microsoft SQL Serwer i Microsoft Access [151]. Firma w sierpniu 2011 roku opraco-
wała i wprowadziła na rynek nową wersję swojego głównego produktu, którym jest
MICROMINE 2011. Reklama nowych cech tej wersji oprogramowania dotyczy takich
funkcjonalności jak współpraca z wieloma formatami GIS, import i eksport danych
GPS, obsługa formatu KML Google Earth, zwiększenie rozmiarów plików binarnych
i wydajności ich przetwarzania [152].

Firma Bentley Systems od początku lat 80. wytwarza oprogramowanie inżynier-
skie typu CAD dla masowego klienta, a od 2013 roku oprogramowanie dla górnictwa.
Jej platforma graficzna MicroStation od wielu lat, i to na dość masową skalę, była wy-
korzystywana w górnictwie na świecie i w Polsce, przede wszystkim do realizacji rysun-
ków, projektów inżynierskich i map górniczych. W 2012 roku został zawiązany syndy-
kat firm górniczych Anglo-American Platinum Limited, AngloGold Ashanti Limited,
Lonmin Plc, and Royal Bafokeng Platinum, które sponsorowały wytworzenie na bazie
aplikacji MicroStation i Bentley Map dwóch specjalizowanych aplikacji dla górnictwa –
MineCycle Designer i MineCycle Survey. Designer jest przeznaczony do projektowa-
nia parcel eksploatacji górniczej włącznie z wyrobiskami korytarzowymi. Aplikacja
Survey jest przygotowana dla mierniczych górniczych. Natomiast trzecia aplikacja
MineCycle Material Handling została wytworzona na zamówienie firm Hatch, GHD
i PDC. Bazuje ona na MicroStation w połączeniu z aplikacjami OpenPlant. Przeznaczo-
na jest do projektowania urządzeń składowania i transportu urobku. W 2014 roku te
aplikacje zostały skierowane do publicznej sprzedaży pod wspólną nazwą „MineCycle”.
W 2016 roku firma Bentley, ze względu na kryzys w branży górniczej, zawiesiła rozwój
tego oprogramowania koncentrując się na jego utrzymaniu i opiece.
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Firma Prorok AB, która powstała w Szwecji dostarcza oprogramowanie dla kra-
jowych (szwedzkich) kopalń. Wykorzystała ona wczesne wersje platformy graficznej
MicroStation do opracowania aplikacji obsługujących proces gromadzenia danych
geologicznych ich interpretacji oraz projektowania eksploatacji. Głównym produktem
firmy jest aplikacja ProPack przeznaczona do modelowania geologii. System składa się
z około 12 aplikacji pracujących w środowisku MicroStation. Dane atrybutowe składo-
wane są w formacie plików *.dbf [153]. Frima Deswik powstała w 1996 roku pod nazwą
Deswik Mining Consultants jako firma doradcza dla górnictwa. Jej główna siedziba
mieści się w Spring Hill, stan Queensland w Australii niedaleko Brisbane. W 2007 roku,
po połączeniu się z African Computer Mining Services Pty Ltd (ACMS) firma Deswik
uprościła nazwę do pierwszego członu i zmodyfikowała swój profil na informatyczny.
Firma ACMS miała bowiem w swoim majątku dość popularne oprogramowanie
AST Mining o nazwie Mine2-4D przeznaczone do planowania produkcji górniczej.
Dopiero od 2008 roku firma rozpoczęła wytwarzanie oprogramowania dla górnictwa.
Wyjątkowym zdarzeniem, które miało miejsce w tym przedsiębiorstwie była decyzja
o porzuceniu starej technologii (w jakiej zostało wytworzone oprogramowanie Mine2-4D)
i napisanie od nowa tej aplikacji w technologii obiektowej na platformie C#.NET ze
składowaniem danych do formatu XML o nazwie Deswik.CAD i Deswik.Scheluder.
Oprogramowanie Mine2-4D zostało odsprzedane. Obecnie firma oferuje około 21 specja-
lizowanych aplikacji dla górnictwa podziemnego, odkrywkowego. Ponadto dostarcza
narzędzi przygotowanych dla poszczególnych złóż surowców mineralnych, takich
jak węgiel kamienny, węgiel brunatny i rudy metali. Głównym produktem jest DeswikCAD
silnik graficzny, który jest wyposażony we wszelkie cechy systemu GIS, takich jak
zapis trójwymiarowych obiektów w bazie danych przestrzennych z atrybutami, skła-
dowanie metadanych wraz z kontrolą topologii. Uzupełnieniem tego produktu jest
Deswik.MDM, który integruje dane w bazie danych przestrzennych w jeden ciąg prze-
twarzania danych [154].

Firma Leapfrog, która mieści się w miejscowości Christchurch w Nowej Zelandii,
oferuje oprogramowanie dla wielu branż przemysłowych w tym np. modelowania i eks-
ploatacji wód termalnych. Firma zaangażowała się w wytwarzanie oprogramowania dla
górnictwa od 2003 roku. W 2015 roku oferowała jedną specjalizowaną aplikację
dla geologii górniczej Leapfrog Mining version 2.6.0. Jest to innowacyjne narzędzie,
które pozwala na bardzo szybkie modelowanie trójwymiarowych danych geologicznych
dzięki opatentowanej metodyce interpolacji danych przestrzennych. Metoda ta o na-
zwie RBF, czyli Radial Basis Functions, została zmodyfikowana przez matematyków,
co doprowadziło do powstania metody FAST RBF, która dzięki wykorzystaniu funkcji
wolumetrycznych daje przewagę w precyzji i szybkości interpolacji nad tradycyjnymi
metodami kriningu [155].
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3.13. Systematyka oprogramowania dla górnictwa

Tak szeroka i zróżnicowana paleta oprogramowania dla górnictwa opisana w ni-
niejszym rozdziale jest stosunkowo trudna do usystematyzowania. Jednak bardzo
łatwo zidentyfikować kilka cech funkcjonalnych wspólnych dla przedstawionych syste-
mów: modelowanie złoża, planowanie, projektowanie i harmonogramowanie eksplo-
atacji górniczej. Analizując te wybrane funkcje można uznać, że nadrzędną funkcją jest
planowanie eksploatacji górniczej, stąd też w świecie przyjęto określać tego typu opro-
gramowanie mianem Mining Planning Software [156] lub General Mining Planning
software ze skrótami w postaci GMP lub częściej GMPs. Określenie to jest jednak bar-
dzo ogólne i część producentów oprogramowania tworzy kategorię oprogramowania
Geology and Mining Planning Software, nie tworząc jednak skrótowca. Bazując na wy-
mienionych cechach funkcjonalnych tych aplikacji, które w swojej pracy wykorzystują
edytory grafiki wektorowej do przetwarzania danych geometrycznych, zaproponowano
określenie wspólnej nazwy górnicze systemy geoinformacyjne (GSG), Mining Geoin-
formation Systems (MGS).

W literaturze naukowej można znaleźć artykuły podejmujące próby opisu syste-
mów informatycznych dla górnictwa. Obiektem szczególnych badań jest problem in-
formatyzacji procesów planowania i harmonogramowania produkcji górniczej oraz
modelowania złoża.

Obszerny przegląd funkcjonalności przedstawiła Katarzyna Pactwa – w swoim ar-
tykule [157] opisała funkcjonalność systemów firm Maptek, GEMCOM, Mincom,
a także dołączyła opis funkcjonalności oprogramowania firmy Golden Software. Rok
później Szymon Sypniewski opublikował wyniki przeglądu funkcjonalności programów
firm Datamine/CAE, Mincom/ABB, Gemcom w kontekście wykorzystania ich możli-
wości w górnictwie odkrywkowym [158]. Kolejny przegląd możliwości światowych sys-
temów GSG pod kątem oprogramowania do planowania produkcji górniczej dla pod-
ziemnych zakładów górniczych został wykonany przez J. Kickiego i A. Dyczkę [12].
Zespół ten został uzupełniony przez D. Galicę i w następnych latach autorzy opubliko-
wali szereg artykułów porównujących funkcjonalności oprogramowania, na przykład
dokonali przeglądu aplikacji do planowania produkcji górniczej stosowanych u świa-
towych producentów rud metali [159]. W kolejnym artykule znajdują się opisy zastoso-
wania oprogramowania firm GEMCOM i Maptek głównie w zakresie modelowania
złoża [13]. Porównanie możliwości planowania i harmonogramowania produkcji gór-
niczej z zastosowaniem aplikacji firm Carlson, Vulcan i Suprac Software można zna-
leźć w publikacji [11]. W kolejnej publikacji [45] autorzy zaprezentowali możliwości
i efekty modelowania złoża węgla w oprogramowaniu Minex i Carlson. Po 2010 roku
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
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przeprowadził wiele testów oprogramowania GSG, stając się jedynym takim ośrod-
kiem w Polsce, który testował i porównywał możliwości zagranicznego oprogramowa-
nia do zastosowania go w warunkach polskiego górnictwa. Publikacje te są niezwykle
potrzebne ponieważ sygnalizują problemy, które zostały napotkane w trakcie przetwa-
rzania krajowych danych geologiczno-górniczych. Tego typu badania pozwalają na ko-
rzystanie z doświadczeń wynikających z przeprowadzenia testów, które mogą wpłynąć
na formułowanie kryteriów w zamówieniach pozwalających wyeliminować niedostoso-
wane do polskich warunków systemy informatyczne typu GSG.

Należy jednak podkreślić fakt, że przeprowadzane w tym zakresie badania najczę-
ściej kończą się na porównaniu funkcjonalności wybranych kilku systemów. Można
uzyskać wiedzę na temat zakresu analiz oraz typu wyników generowanych w danym
systemie. Natomiast to, czego zdecydowanie brakuje w tych publikacjach to pewnych
kryteriów czy uwarunkowań związanych z identyfikacją podstawowych cech niefunk-
cjonalnych tych systemów. Są to takie parametry, które identyfikują na przykład archi-
tekturę oprogramowania czy też technologię wytworzenia oprogramowania.

W pierwszym etapie badań zidentyfikowano sześć czynników opisujących systemy
klasy GSG. Pierwszym czynnikiem jest powiązanie czasu wytworzenia pierwszej wersji
oprogramowania z technologią wykorzystaną do budowy tej aplikacji. Podstawowym
problemem jest ustalenie czasu, który ze względu na przekształcenia własnościowe
dość często jest trudny do zidentyfikowania, tym niemniej jest on niezbędny do analizy.
Również technologię wytworzenia aplikacji nie jest łatwo określić, choć w tym przypad-
ku firmy publikują pewne informacje na ten temat. Kolejnym czynnikiem ułatwiającym
systematyzację oprogramowania jest rodzaj interfejsu umożliwiający wyświetlanie gra-
fiki trójwymiarowej. Górnictwo jest bowiem dziedziną techniczną i jak każda technika
w szerokim zakresie korzysta z danych geometrycznych. Z tego powodu jest to istotny
czynnik wskazujący na przyjęte rozwiązania. Następnym czynnikiem jest możliwość
składowania danych geometrycznych i opisowych w bazach danych przestrzennych.
Wyniki analizy wybranych cech zestawiono w tabeli 3.1, w której znaczenie kolumn
zostało zdefiniowane w następujący sposób:

– W kolumnie „Firma i Produkt” umieszczono nazwę firmy i nazwę jej systemu, jest
to obecna nazwa firmy, która aktualnie dysponuje kodem źródłowym danego sys-
temu.

– W kolumnie „Rok” znajduje się rok, w którym rozpoczynał działalność zespół wy-
twarzający pierwszą wersję oprogramowania danego systemu.

– W kolumnie „Typ” znajduje się kilka pojęć określających charakter oferowanego
oprogramowania z uwzględnieniem typowego procesu górniczego. Taki pro-
ces obejmuje następującą sekwencję operacji: zbieranie danych, budowa modelu
złoża, planowanie produkcji, projektowanie eksploatacji, śledzenie i rozliczanie
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eksploatacji. Jeśli oprogramowanie realizuje te funkcje w 100�, oraz na żadnym
etapie nie korzysta z interoperacyjnych formatów oraz nie udostępnia swoich da-
nych za pośrednictwem usług interoperacyjnych, to kwalifikowane jest jako opro-
gramowanie monolityczne. Drugą kategorią jest oprogramowanie „modułowe”,
które informatyzuje obsługę tylko niektórych operacji z sekwencji procesu górni-
czego. Jeśli aplikacja wymaga do swego działania instalacji innego oprogramowa-
nia wtedy klasyfikowane jest jako „zależne”. Jeżeli występuje złożenie monolityczne/
zależne to oznacza, że system posiada zdublowaną funkcjonalność w dwóch roz-
wiązaniach. Najczęściej wynika to z faktu przenoszenia funkcjonalności grafiki
komputerowej na inne platformy graficzne lub modernizacji sposobu zapisu da-
nych ze struktury plikowej do tabel relacyjnych baz danych z równoległym utrzy-
maniem obydwu sposobów zapisu.

– W kolumnie „Edytor Geometrii” znajdują się informacje na temat zastosowanego
oprogramowania do wyświetlania geometrii wektorowej danych o złożu lub wyro-
biskach. Pojęcie „własny” oznacza, że oprogramowanie do wyświetlania używa
własnej aplikacji typu CAD. Często możliwe było zidentyfikowanie nazwy tej apli-
kacji, stąd też w kolumnie jest ona podana.

– W kolumnie „Zapis danych atrybutowych” rejestrowany jest fakt gromadzenia
przez system danych opisowych oraz informacji o przestrzeni pracy w relacyjnej
bazie danych i wtedy podawana jest nazwa zalecanego systemu bazy danych, bez
rozróżnienia, czy jest to jedynie opcja składowania danych, czy niezbędny składnik
systemu. Jeśli oprogramowanie nie stosuje bazy danych, to stosowany jest wpis
„Foldery plików”.

– W kolumnie „Zapis obiektów w bazie GIS” gromadzone są dane graficzne i teksto-
we w bazie danych przestrzennych. Może tutaj zostać wykorzystana opcja przetwa-
rzania danych przestrzennych przez konkretną bazę danych lub podana może zostać
nazwa relacyjnej bazy danych posiadającej opcję zapisu danych przestrzennych.

Na podstawie materiałów dostępnych w literaturze i internecie nie zawsze było
możliwe precyzyjne ustalenie wyżej wymienionych cech w takim samym zakresie dla
każdego systemu. Firmy nie promują informacji o swoich rozwiązaniach technologicz-
nych, a często je wręcz ukrywają. W tabeli 3.1 znalazły się tylko te przedsiębiorstwa,
w przypadku których w 2016 roku możliwe było zidentyfikowanie większości wybra-
nych cech ich oprogramowania.

Posiadając usystematyzowane cechy oprogramowania klasy GSG, można przejść
do drugiego etapu identyfikacji i wyodrębnienia okresów rozwoju tych systemów. Na-
stępnie można podjąć próbę identyfikacji trendów technologicznych w rozwoju syste-
mów GSG. Przeprowadzona systematyka pozwoli na porównanie rozwoju oprogramo-
wania geoinformacyjnego stosowanego w górnictwie w Polsce i za granicą.
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Tabela 3.1

Identyfikacja wybranych niefunkcjonalnych cech oprogramowania dla górnictwa

Źródło: opracowanie własne

3.13.1. Identyfikacja faz rozwoju oprogramowania

Analizując początki i genezę wytwarzania oprogramowania na potrzeby górnic-
twa, można wyróżnić trzy fazy jego rozwoju. Pierwsza to okres od 1966 roku do 1981
roku. Dominują wówczas rozwiązania kompleksowe (monolityczne) tworzone dla
komputerów mainframe lub minikomputerów względnie w późniejszym okresie stacji

 
Firma i Produkt Rok Typ Edytor  

Geometrii 
Zapis danych 
atrybutowych 

Zapis 
obiektów  

w bazie GIS 

GEOVIA-MINEX 1966 Monolityczne �������	
� Foldery plików Brak 

Mintec-MineSight 1970 Monolityczne �������– 
MineSightCAD 

Foldery plików Brak 

GEOVIA-Surpack 1978 Monolityczne �������	
� Foldery plików Brak 

ABB-MineScape 1979 Monolityczne 
�������–
CoreMinescape 

Foldery plików / 
opc. dane geol.  
w Oracle 

Brak, jest 
wymiana 
danych 

Maptek-Vulcan 1981 Monolityczne 
�������– 
VulcanCAD Foldery plików 

Brak, jest 
wymiana 
danych 

Datamine 1981 Monolityczne 
�������– 
Studio EM Foldery plików Brak 

Carlson 1981 ������ 
AutoCAD / 
IntelliCAD Foldery plików Brak 

PitneyBowes-Encom 1984 Monolityczne ������	
� Foldery plików Brak 

GEOVIA-GEMCOM 1985 Monolityczne 
�������– 
GEMS SQL Server Nieustalone 

MineRP 1996 
Monolityczne/ 
������ 

MineCAD / 
SpatialDash 

Foldery plików, 
SQLServer 

SQLServer 

AcQuireTS-acQuire 1996 �������� Brak Foldery plików Brak 

DESWIK 2008 Monolityczne 
�������– 
DeswikCAD 

Deswik.MDM, 
SQLServer 

SQLServer 

AcQuireTS-GIMSuite 2011 
����������

������ 
WebMap 
(lokalizacja) 

SQLServer SQLServer 

Bentley-MineCycle 2014 ����������
������ 

MicroStation SQLServer SQLServer 
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roboczych z systemem operacyjnym UNIX. W tym czasie powstają górnicze systemy
geoinformacyjne zamknięte, wysoce specjalizowane, kosztowne we wdrożeniu. Charak-
terystyczne cechy ówczesnych systemów to opracowywanie własnych edytorów grafiki
trójwymiarowej do przetwarzania i wizualizacji danych geometrycznych oraz opracowy-
wanie specjalizowanych struktur danych plikowych pełniących rolę zarówno składowa-
nia grafiki wektorowej, jak i danych alfanumerycznych. W ówczesnym czasie firmy
koncentrują się na dostosowywaniu oprogramowania do użytkownika, tworząc prak-
tycznie przy każdym wdrożeniu unikalną aplikację. W tego typu rozwiązaniu, raz pozy-
skany klient praktycznie nieodwracalnie jest związany z dostawcą produktu. Dobrym
przykładem tego typu oprogramowania jest MINEX. Duża dochodowość górnictwa
w tamtym okresie pozwala na utrzymanie wysokich cen zamkniętych specjalizowanych
rozwiązań dla górnictwa. Tą fazę rozwoju oprogramowania można określić jako „faza
wytwarzania oprogramowania monolitycznego”. Główną cechą tej fazy wytwarzania
oprogramowania jest zastosowanie paradygmatu proceduralnego przy programowaniu
systemów przeznaczonych dla korporacyjnego użytkownika.

Druga faza rozwoju przypada na czas od 1981 roku do około 2010 roku. Początek
tego okresu charakteryzuje zmiana technologii informatycznych polegająca na upo-
wszechnieniu mikrokomputerów. Pojawia się wtedy możliwość tańszego wytwarza-
nia oprogramowania w efekcie upowszechnienia sprzętu komputerowego. Zaczynają
działalność mniejsze firmy wytwarzające specjalizowane (modułowe) oprogramowa-
nie dla wybranych branż technicznych kopalń. Równocześnie jest to okres, w któ-
rym ukazują się aplikacje typu CAD, GIS i powoli upowszechniają się relacyjne bazy
danych. Wtedy pojawiają się firmy specjalizujące się w rozwiązywaniu wybranych pro-
blemów górnictwa i geologii. Warto tu wspomnieć oprogramowanie Surfer i Grapher
firmy Golden Software. Wszystkie te firmy oferują rozwiązania częściowe, fragmen-
taryczne, ale tanie i gotowe do instalacji z pudełka. Z tego powodu drugą fazę rozwoju
oprogramowania można opisać jako fazę wytwarzania dystrybuowanego oprogramo-
wania inżynierskiego. Charakteryzuje się ona równoległym dostarczaniem oprogra-
mowania wytwarzanego w okresie pierwszej fazy w połączeniu z tanim oprogramowa-
niem specjalizowanym, które rozwiązywało wybrane ogólnoinżynierskie zadania na
stanowiskach pracy.

Trzecia faza rozwoju rozpoczyna się około roku 2010. Kluczowe znaczenie dla jej
wyznaczenia mają decyzje, które zapadały w firmach Deswik i acQuire, polegające
na radykalnej zmianie technologii wytwarzania oprogramowania, przez zastosowanie
paradygmatu obiektowego w projektowaniu i wytwarzaniu oprogramowania dla gór-
nictwa. Technologie te ułatwiły wykorzystanie baz danych przestrzennych do składo-
wania danych geometrycznych, dzięki czemu zwiększył się poziom integracji danych
geologiczno-górniczych. Systemy baz danych umożliwiły wprowadzenie zarządzania
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prawami dostępu do danych w zależności od ról przyznanych użytkownikom. Kolejnym
czynnikiem identyfikującym trzecią fazę jest otwarcie systemów górniczych na koegzy-
stencje, współdzielenie rozwiązań z innymi branżami inżynierskimi. Szczególnie repre-
zentatywnym przykładem tego trendu są firmy Encom i MapInfo, które zostały wchło-
nięte przez nowego właściciela – firmę PitneyBowes. Funkcjonalność aplikacji Encon
umieściła ona w strukturze danych programu GIS, którym jest MapInfo. Drugim przy-
kładem jest firma Bentley Systems wytwarzająca oprogramowanie dla wielu różnych
branż inżynierskich na wspólnej platformie graficznej, do której w 2014 roku dołączyła
aplikację MineCycle dla górnictwa. Tę fazę rozwoju można określić jako „wytwarzanie
oprogramowania obiektowego zorientowanego na technologie geoinformatyczne”.
Innym czynnikiem charakteryzującym trzecią fazę jest pewne zmniejszenie skali do-
chodowości górnictwa po kryzysie gospodarczym w 2007 roku. Z tej przyczyny w póź-
niejszych latach ogólnoświatowe firmy przemysłowe i kapitałowe, takie jak ABB,
Dassault-Systems, HEXAGON czy PitneyBowes przejmują mniejsze firmy informatyki
górniczej i włączają przejęte oprogramowanie dla górnictwa do swojej oferty. Przeję-
cia te mają szerszy aspekt i dotyczą wielu branż przemysłowych. Na przykład firma
HEXAGON w odstępie kilku lat przejęła firmę Leica – szwajcarskiego producenta in-
strumentów i oprogramowania dla geodezji, następnie przejęła amerykańską firmę
Intergraph, właściciela oprogramowania GIS o nazwie Geomedia, by z kolei przejąć
amerykańską firmę Mintec produkującą oprogramowanie MineSight dla górnictwa.
W tej sytuacji przedsiębiorstwo uzyskało kompleksowy zestaw narzędzi geoinformacyj-
nych dla branży górniczej. Obecnie można jedynie spekulować, że w ciągu kilku następ-
nych lat oprogramowanie instrumentów geodezyjnych (Leica) i oprogramowanie GIS
(Geomedia) wraz z górniczym (MineSight) zostaną zintegrowane w ramach jednej
oferty firmy HEXAGON.

Należy jeszcze wyróżnić modyfikację 3 fazy rozwoju oprogramowania, która zo-
stała zapoczątkowana przez firmę MineRP i jej produkt SpatialDB. Zgodnie z dekla-
racjami firmy w bazie zastosowano zapis obiektów przestrzennych zgodny z między-
narodowymi standardami geomatyki, czyli normami stowarzyszenia Open Geospatial
Consortium.

3.13.2. Kierunki rozwoju oprogramowania geoinformacyjnego

Na podstawie wykonanej analizy można wyróżnić cztery kierunki w rozwoju opro-
gramowania geoinformacyjnego dla górnictwa:

1) uproszczenie obsługi,
2) interoperacyjność danych,
3) interoperatywność oprogramowania,
4) zorientowanie na usługi.
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Ad 1. Uproszczenie obsługi graficznego interfejsu oprogramowania polega na
przenoszeniu funkcjonalności z indywidualnych (własnościowych) platform graficz-
nych na tanie powszechnie stosowane wśród inżynierów platformy graficzne CAD
i GIS. Ten kierunek rozwoju zmierza do obniżenia kosztów specjalizowanego oprogra-
mowania dla górnictwa wraz z popularyzacją jego wykorzystania w zakładach górni-
czych. Jedną z pierwszych firm w świecie, która wybrała ten model rozwoju oprogramo-
wania była firma z USA Carlson, która nie podjęła się wytwarzania własnego edytora
graficznego dla zastosowań górniczych tylko skorzystała z interfejsu gotowej aplikacji
typu CAD AutoCAD firmy Autodesk. Podobnie postąpiła firma ProrokAB i wykorzy-
stała oprogramowanie typu CAD MicroStation firmy Bentley jako edytor grafiki wek-
torowej. W polskich zakładach górniczych już od 2010 roku obserwuje się zwiększenie
niedogodności stosowania platform graficznych CAD. Zakłady ponoszą coraz większe
koszty aktualizacji oprogramowania CAD, warunki licencyjne stają się coraz bardziej
niekorzystne. Z tego powodu firma Carlson zadbała o obniżenie kosztów swoich roz-
wiązań dla górnictwa poprzez konwersję narzędzi, na wielokrotnie tańszą, platformę
graficzną IntelliCAD.

W 2007 roku Firma PitneyBowes natomiast zakupiła zarówno specjalizowane
oprogramowanie dla górnictwa firmy Encom, jak i przejęła producenta oprogramo-
wania typu GIS MapInfo. Firma PitneyBowes w dalszym ciągu oferowała zakupione
produkty – niezależnie od tego jednak rozpoczęła projekt integracji funkcjonalności
oprogramowania Encom ze interfejsem aplikacji GIS. W 2016 roku firma już zaofero-
wała produkty łączące funkcjonalność aplikacji firmy Encom z architekturą danych
typu GIS na platformie MapInfo.

Uproszczenie i zwiększenie ilości oprogramowania zostało dostrzeżone również
przez firmy górnicze. W 2014 roku kilka firm górniczych powołało konsorcja, które
zamówiły u producenta oprogramowania MicroStation firmy Bentley wytworzenie no-
wej linii produktów o nazwie MineCycle, które wewnątrz zawierają MicroStation, uzu-
pełnione zestawem rozbudowanych funkcjonalności dla projektowania zarówno wydo-
bycia jak i odstawy urobku za pomocą taśmociągów. Ta inicjatywa wskazuje, że istnieje
zapotrzebowanie na przenoszenie funkcjonalności oprogramowania dla górnictwa na
prostsze w obsłudze produkty dla masowego klienta. Zdecydowanie jednym z najod-
ważniejszych posunięć było zastosowanie przez firmę MineRP interfejsu przeglądarki
internetowej do wyświetlania i analizy trójwymiarowych modeli złoża wprost z bazy
danych przestrzennych. Ta zmiana oznacza osiągnięcie jeszcze wyższego poziomu
uproszczenia interfejsu aplikacji niż w przypadku przejścia na stosowanie platform in-
żynierskich CAD czy GIS. Stąd też wykorzystanie prostych, tanich i powszechnie zna-
nych interfejsów wyświetlania i edycji grafiki wektorowej do obsługi funkcjonalności
niezbędnej w górnictwie stało się istotnym czynnikiem kształtującym rozwój górnicze-
go oprogramowania geoinformacyjnego w ostatnich latach.
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Ad 2. Interoperacyjność danych przestrzennych w systemach informatycznych dla
górnictwa. Od początku rozwoju oprogramowania geoinformacyjnego dla górnictwa
dane geometryczne składowane były w plikach wektorowych, które dedykowane były
poszczególnym typom danych. Używane formaty danych były zamknięte, a każda firma
rozwijała najczęściej kilka różnych własnych formatów. Grupy plików tworzyły tak zwa-
ne „przestrzenie pracy”, czyli struktury katalogów i plików konfiguracyjnych na dysku
komputera. W początkowym okresie rozwoju wiele systemów GIS rozwijało się w po-
dobny sposób. Jednak w połowie lat 90. firma Intergraph dokonała przełomu poprzez
opracowanie metodyki zapisu danych geoprzestrzennych, topologicznych bezpośred-
nio do kolumn relacyjnej bazy danych. W kolejnych latach pojawiły się rozwiązania
otwarte przygotowane przez samych producentów relacyjnych baz danych. Rozwiąza-
nia te pozwalają na definiowanie typów danych zawierających geometrię i topologię
odniesionych do geograficznego lub geodezyjnego układu współrzędnych. Zidentyfiko-
wana trzecia faza rozwoju oprogramowania dla górnictwa charakteryzuje się odejściem
od struktur plikowych na rzecz zapisu danych w otwartych strukturach baz danych
przestrzennych i formatach interoperacyjnych. Dzięki temu nowe oprogramowanie
jest dostosowane do obecnie obowiązujących środków formalnych stosowanych do
modelowania danych geoprzestrzennych.

Ad 3. Przez interoperatywność oprogramowania rozumie się współdziałanie kom-
ponentów programów komputerowych różnych producentów o różnych architekturach
w celu wspólnego przetwarzania danych. Pojęcie to bazuje na paradygmacie programo-
wania komponentowego, którego podstawą są komponenty posiadające własną odręb-
ność w systemie, z predefiniowanym interfejsem pobierania danych i zapisu wyników
wraz z opisem zastosowanych metod przetwarzania danych. Obiekty składające się na
komponent są odseparowane od pobierania i zapisu danych. Stopniowe zmniejszenie
liczby firm i systemów monolitycznego (zamkniętego), kompleksowego oprogramowa-
nia górniczego będzie skutkować zwiększaniem liczby specjalizowanych aplikacji/kom-
ponentów pozwalających zbudować taki system z gotowych elementów. Komunikacja
między komponentami musi się odbywać bezpośrednio w pamięci RAM. Wymaga to
jednak standaryzacji, która dla danych hydrologicznych realizowana jest między inny-
mi za pomocą OpenMI [160].

Otoczenie usług informatycznych dla górnictwa podlega zmianom – silniejsze
kapitałowo korporacje wielobranżowe przekształcają rynek usług informatycznych.
Dokonują przejęć firm wytwarzających specjalizowane systemy geoinformacyjne dla
górnictwa i przekształcają je zgodnie z ogólnoświatową polityką korporacji. Dru-
gim zjawiskiem jest poszerzanie zakresu usług przez górnicze firmy geoinfomacyj-
ne, które przygotowują nową ofertę swojego oprogramowania dla przemysłu spoza
branży górniczej. Czynniki takie jak finanse i rozwój technologii informatycznych
pozwalają przypuszczać, że kolejne generacje oprogramowania dla górnictwa będą
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stopniowo stawać się coraz bardziej podobne do narzędzi stosowanych w innych bran-
żach inżynierskich.

Ad 4. Ten kierunek rozwoju dotyczy zamiany paradygmatu korzystania z oprogra-
mowania górniczego w architekturze dystrybuowanej na architekturę zorientowaną na
usługi udostępnione w chmurze obliczeniowej. W tej dziedzinie prekursorem jest firma
MineRP, która oferuje udostępnienie narzędzi do modelowania złoża działających
przez sieć Internet bez potrzeby instalacji oprogramowania na komputerze przedsię-
biorcy górniczego. Należy oczekiwać, że w najbliższym czasie wiele systemów geoinfo-
macyjnych dla górnictwa ulegnie istotnym zmianom w celu uproszczenia obsługi co gwa-
rantuje szersze możliwości ich upowszechnienia i stosowania w zakładach górniczych.

Kolejnym zagadnieniem jest analiza przyszłości rozwoju technologii informatycz-
nych, a zwłaszcza technologii komputerowego wspomagania projektowania CAD i GIS
w stosunku do oprogramowania górniczego. Możliwości technologiczne komercyjnych
aplikacji CAD i GIS z końca lat 80. oferowanych różnym branżom inżynierskim nie-
wiele się różniły od aplikacji CAD wbudowanych w systemy dla branży górniczej.
Niewątpliwe bardzo uciążliwą barierą technologiczną dla firm informatyki górni-
czej było przeniesienie ich aplikacji ze środowiska minikomputerów do środowiska
Windows/Intel. Wiele przedsiębiorstw straciło dość dużo czasu na realizację tego zada-
nia, a uzyskane efekty nie zawsze okazały się w pełni satysfakcjonujące. Tymczasem
komercyjne aplikacje CAD pracują już od końca lat 80. w systemie operacyjnym DOS
i w dużym zakresie wykorzystują nowe technologie wprowadzane w systemach opera-
cyjnych DOS/Windows. Po 2000 roku aplikacje CAD i GIS oraz technologie baz da-
nych przestrzennych przeżywają intensywny rozwój warstwy technologicznej:

– Oracle – zapis obiektów trójwymiarowych do relacyjnej bazy danych, trwały zapis
topologii w bazie, Linear Reference System (system odniesień liniowych) czy tech-
nologia składowania georastrów,

– MicroStation – modelowanie XML, wysokiej jakości rendering Luxology, praca z GPS,
geoportalami oraz wbudowane geodezyjne i geograficzne układy współrzędnych,

– AutoCAD – reaktory, bloki dynamiczne, zaawansowane modelowanie parame-
tryczne,

– MicroStation i AutoCAD to produkty dla masowego klienta w których zainwesto-
wano w ergonomię interfejsu użytkownika m.in. poprzez wprowadzenie wstążko-
wego interfejsu aplikacji,

– Revit i GenerativeComponents – technologie modelowania parametrycznego obiek-
tów inżynierskich,

– Revit i AECOsim Building Designer – nowa technologia BIM – Building Informa-
tion Modeling – modelowania informacji o cyklu życia obiektu budowlanego, któ-
ra otwiera możliwości budowy systemów śledzących cykl życia zakładu górniczego.
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Nowe technologie takie jak BIM w znaczący sposób ułatwiają tworzenie złożonych
modeli danych przestrzennych i sporządzanie poszerzonej bazy informacyjnej o obiek-
cie budowlanym niż to jest możliwe w systemie GIS. Należy oczekiwać, że będzie to
w przyszłości skutkowało wzrostem możliwości przetwarzania i analizy danych. W Pol-
sce już pierwszy projekt przebudowy nadszybia został wykonany w technologii BIM.
Pojawiają się więc pytania dotyczące możliwości wykorzystania technologii BIM w wa-
runkach wyrobisk podziemnych. Bez przeprowadzenia odpowiednich badań trudno
jest jednak jednoznacznie potwierdzić te przypuszczenia. Inną technologią jest na
przykład rozważenie budowy schematu osiowego wyrobisk podziemnych z zastosowa-
niem technologii GIS – liniowego systemu odniesień. System taki może zdecydowanie
ułatwić lokalizację położenia sprzętu górniczego czy załogi. Kolejnym czynnikiem jest
rozwój systemów GIS, które już teraz realnie mogą konkurować z górniczym oprogra-
mowaniem w zakresie obsługi np. górnictwa odkrywkowego. Zaprojektowanie i prze-
tworzenie danych o planowanych pracach ziemnych, staje się coraz powszechniejszą
funkcjonalnością wbudowywaną w systemy GIS.

3.14. Porównanie rozwoju oprogramowania
stosowanego w górnictwie w Polsce i za granicą

Większość zagranicznych firm dostarczających kompleksowe oprogramowanie dla
górnictwa powstała w latach 1969–1986. Tymczasem w Polsce komputery mainframe
w praktyce od razu zastąpione zostały przez mikrokomputery architektury PC. W la-
tach 80. ubiegłego wieku nasz przemysł komputerowy nie dostarczał górnictwu ani wy-
dajnych minikomputerów, ani stacji roboczych, brak też było możliwości swobodnego
importu tego typu sprzętu i systemów operacyjnych UNIX. Skutkowało to niemożno-
ścią wykształcenia dla górnictwa kadry mającej umiejętności obsługi tego typu sprzętu.
Braki wiedzy i umiejętności oraz bardzo wysokie koszty aplikacji dla górnictwa (sprzęt
i oprogramowanie) spowodowały, że zagraniczne oprogramowanie nie zostało zaku-
pione w latach 80. do żadnej polskiej uczelni kształcącej pracowników dla górnictwa,
a także nie zostało wdrożone do żadnej z polskich kopalń podziemnych.

Kolejnym dość istotnym czynnikiem różnicującym rozwój oprogramowania dla
górnictwa za granicą w stosunku do Polski są różnice w kształceniu kadr dla górnic-
twa w zakresie informatyki. Wynikały one głównie z uwarunkowań różnych systemów
polityczno-ekonomicznych.

W Polsce mieliśmy do czynienia z takimi czynnikami jak:

– duży udział eksploatacji górnictwa podziemnego pod terenami zabudowanymi,
– centralne zarządzanie eksploatacją górniczą poprzez system norm produkcji,
– centralne zarządzanie rozwojem informatyki w górnictwie.
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Górnictwo podziemne w Polsce w znacznie większym stopniu eksploatowało złoża
w terenach zabudowanych, niż to działo się w świecie. Poskutkowało to istotną różnicą
w rozwoju oprogramowania w naszym kraju – w stosunku do znacznie mniejszych po-
trzeb w tym zakresie za granicą. Z tego powodu powstało w Polsce duże zapotrzebowa-
nie na obliczenia wskaźników deformacji terenu górniczego w celu minimalizacji wpły-
wów eksploatacji górniczej. W praktyce każdy krajowy ośrodek naukowo-dydaktyczny
zajmujący się problemami górnictwa opracował własny system prognozowania de-
formacji terenu. Od początku lat 70. powstało sześć systemów przeznaczonych do
prognozowania deformacji terenu. Na świecie wśród 12 kompleksowych systemów
geoinformacyjnych dla górnictwa tylko jeden system miał moduł do prognozowania
wskaźników deformacji terenu.

Przegląd zagranicznych narzędzi informatycznych proponowanych dla górnictwa
wskazuje na inną hierarchię rozwiązywania problemów związanych z eksploatacją gór-
niczą. W zagranicznych ofertach zdecydowanie dominują rozwiązania takich proble-
mów jak model złoża, planowanie i harmonogramowanie produkcji. Te trzy dziedziny
stanowiły podstawę wielu systemów klasy GSG. W warunkach wolnorynkowych zmie-
niająca się koniunktura powodowała konieczność optymalizacji produkcji górniczej
i dostosowywania jej do koniunktury na rynkach surowców mineralnych. Cyfrowa geo-
metryzacja złoża oraz wielowariantowe planowanie i harmonogramowanie produkcji
górniczej pozwalało na szybszą reakcję na zmianę rynkowej ceny eksploatowanych su-
rowców mineralnych. Wszystkie pozostałe zadania zawsze informatyzowano w drugiej
kolejności. Na dalszym planie umieszczano problemy takie jak produkcja kartograficz-
na, obliczenia wpływów eksploatacji górniczej.

Centralne planowanie eksploatacji górniczej w Polsce, które rozliczane było za
wydobycie określonej liczby ton, a przekroczenia zaplanowanej ilości wydobycia było
premiowane przez władze państwowe skutkowało zupełnie innym podejściem do kosz-
tów eksploatacji oraz gospodarki złożem. W tej gospodarce kluczowe znaczenie miały
procesy dokumentowania złóż zasobów mineralnych oraz monitorowanie ich sczerpa-
nia. Z tego powodu powstało i jest nadal używane oprogramowanie IGZOP. Dopiero
przejście do gospodarki rynkowej stopniowo zaczęło ujawniać potrzebę intensyfikacji
prac nad wypracowaniem własnych rozwiązań lub zaimportowaniem zagranicznych.

Należy się jednak zastanowić, czy na pewno ostatnie 25 lat zostało optymalnie wy-
korzystane. Na przykład dopiero w 2007 roku wydziały górnicze AGH wprowadziły
oprogramowanie klasy GSG dla górnictwa do procesu dydaktycznego. Liczba osób
mających wykształcenie górnicze czy też geologiczne, która w Australii podjęła się pro-
gramowania systemów informatycznych dla górnictwa, może wynikać z przypadku, ale
może również być spowodowana powszechnością nauczania języków programowania
na kierunkach takich jak geologia i górnictwo. Szkoły wyższe w Australii już od dawna
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kształcą studentów górnictwa w obsłudze złożonych systemów informatycznych prze-
znaczonych do zarządzania eksploatacją zakładu górniczego. Różnice uwypukliły się
szczególnie w latach 90. i można je prześledzić na przykładzie podejmowanych prób
wdrożeń zagranicznego oprogramowania w ówczesnym polskim górnictwie.

W latach 90. oferowano system Datamine dla KGHM „Polska Miedź” S.A. W ra-
mach tej oferty rozpoczęto przygotowywanie analiz związanych z wykorzystaniem
oprogramowania w działach technicznych kopalń. Analizy wykonane przez KGHM
oraz stanowisko prezentowane przez firmę oferującą system Datamine wskazały jed-
noznacznie na konieczność zakupu uzupełniającego oprogramowania typu CAD dla
działów technicznych kopalń KGHM. Firma równolegle przeprowadziła postępowanie
wyboru systemu CAD między AutoCAD-em a MicroStation. Na podstawie przepro-
wadzonych testów porównawczych podjęto decyzję o zakupie i wdrożeniu platformy
MicroStation. Tymczasem negocjacje w sprawie zakupu systemu Datamine, nie doszły
wtedy do finalizacji. System został zakupiony wiele lat później.

Druga próba sprzedaży monolitycznego górniczego systemu geoinformacyjnego
również podjęta była w drugiej połowie lat 90. Wtedy to przedstawiciel firmy Maptek
próbował sprzedać system Vulcan Kopalni Węgla Kamiennego „Piast”. Warto przeana-
lizować ten przypadek w sposób szczegółowy, by zrozumieć, dlaczego nie doszło do
zakupu oprogramowania, które odpowiednio wykorzystane mogłoby podnieść efek-
tywność działalności górniczej. W tym przypadku kopalnia miała już kilku pracowni-
ków, którzy sprawnie obsługiwali system operacyjny DOS i AutoCAD firmy Autodesk,
i wyposażona była już w pewną liczbę, dość drogich wtedy, mikrokomputerów PC. Tym-
czasem zakup systemu Vulcan oznaczał zakup stacji roboczych wyposażonych w system
operacyjny UNIX, na których stosowane już oprogramowanie inżynierskie nie funk-
cjonowało. Jednym z problemów jaki napotkano w trakcie negocjacji była kwestia do-
stosowania modułów edycji map systemu Vulcan do polskich norm map górniczych.
Pierwszą przyczyną porażki w negocjacjach przy zakupie systemu był fakt, że reklamo-
wany był jako narzędzie, które realizuje wszystkie zadania działów technicznych ko-
palń. Tymczasem ze strony kopalni system nie był oceniany przez górników ani geolo-
gów dla których został przede wszystkim stworzony. Do negocjacji skierowano osobę
najlepiej orientującą się w systemach komputerowych, czyli mierniczego górniczego.
Wydelegowana osoba posiadała wykształcenie techniczne, które w zakresie informaty-
ki składało się z podstaw obsługi systemu operacyjnego DOS oraz programowania
w języku Pascal uzupełnionego w ramach samokształcenia w zakresie programowa-
nia w języku LISP na platformie AutoCAD oraz w zakresie obsługi systemu operacyj-
nego Windows. W związku z tym osoba ta oceniała przede wszystkim możliwości syste-
mu Vulcan w kategorii oprogramowania typu CAD do produkcji kartograficznej map
górniczych. System ten w zakresie funkcjonalności CAD miał istotnie niższe możliwości
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niż system AutoCAD. Drugą przyczyną klęski negocjacji był fakt, że większość załogi
znała już podstawy obsługi systemów Windows i DOS. W przypadku wdrożenia syste-
mu UNIX spory zasób wiedzy i umiejętności zdobyty przez część załogi zostałby więc
utracony. Kolejnym nieporozumieniem było postępowanie sprzedawcy oprogramowa-
nia Vulcan, który nie znał ograniczeń w dostosowaniu oprogramowania do polskich
norm map górniczych. Negocjacje zakupu na pewnym etapie nabrały charakteru kon-
fliktu wzajemnie wykluczających się rozwiązań: albo Vulcan, albo AutoCAD. W tej sy-
tuacji osiągnięcie porozumienia o koegzystencji obu rozwiązań okazało się niemożliwe.
Pozostałej kadrze inżynierskiej KWK „Piast” w ówczesnym czasie brakowało wiedzy
informatycznej na temat systemów komputerowych, a w zakresie obsługi systemu
AutoCAD nabyli już pierwszych umiejętności. Opór załogi oraz wysoka cena syste-
mu Vulcan ostatecznie zablokowały jego zakup i wdrożenie. Tymczasem na podstawie
wdrożeń w zakładach górniczych w świecie takich systemów jak Vulcan po pewnym
czasie okazywało się, że kopalnie nie wycofywały z użycia systemów CAD, a te które ich
nie miały często dokonywały ich zakupów, już po wdrożeniu systemu klasy GSG.

Zupełnie inaczej w Polsce, w początkach lat 90. przebiegały wdrożenia zagra-
nicznego oprogramowania dla górnictwa realizowane przez amerykańską firmę Inter-
graph, która dostarczyła wiele egzemplarzy swoich aplikacji dla kopalń polskiego
górnictwa odkrywkowego. Przedsiębiorstwo zaoferowało zintegrowaną pod swoim
szyldem ofertę dla górnictwa, która bazowała na stacjach roboczych firmy Intergraph,
platformie graficznej MicroStation firmy Bentley i aplikacjach firmy Intertech o wspól-
nej nazwie I/MINE. Z perspektywy czasu strategicznie decyzje w firmie Intergraph,
podjęte przez zarząd w końcu lat 80. przyniosły bardzo dobre efekty. Kluczowe zmiany
w strategii polegały na odejściu od wytwarzania własnych systemów komputerowych
z własnym systemem operacyjnym. Najpierw zamknięto rozwój własnych procesorów
Clipper, by potem całkowicie zamknąć ich linię produkcyjną. Zespół pracujący nad
wytwarzaniem i udoskonalaniem własnego systemu operacyjnego Clix został prze-
orientowany do wytwarzania nowych technologii informatycznych na platformie
Windows. Następnie przebudowano linie produkcyjne tak, aby firma mogła rozpocząć
produkcję stacji roboczych opartych o procesory Intel oraz system operacyjny Win-
dows NT. Dotychczas posiadane aplikacje inżynierskie takie jak np. MGE (Modular
GIS Environment) zostały przekonwertowane do pracy w systemie operacyjnym
Windows. Problemem natomiast okazało się oprogramowanie graficzne, które nisko-
poziomowo było zintegrowane ze starym procesorem Clipper i starym systemem ope-
racyjnym Clix. Czas i koszt translacji platformy graficznej IGDS na operacyjny
Windows okazał się nie do zaakceptowania przez zarząd firmy. Tymczasem w 1985 roku
firma Bentley Systems, porzuca rozwój swojej platformy graficznej PseudoStation wy-
twarzanej na minikomputery VAX i przenosi ją do środowiska DOS/Windows pod
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zmienioną nazwą MicroStation. W 1987 roku zarząd firmy Intergraph wykupuje 51�

udziałów w firmie Bentley, co w praktyce oznaczało jej przejęcie. Decyzja ta pozwoliła
na szybkie pozyskanie gotowej platformy graficznej od firmy zewnętrznej. Oprogramo-
wanie MicroStation stanowiło bazę graficzną zarówno dla systemu MGE jak i dla gór-
niczego systemu I/MINE. W latach 90. wiele odkrywkowych zakładów górniczych
w Polsce zakupiło oprogramowanie I/MINE. Firma wdrożyła system w takich kopal-
niach jak KWB „Bełchatów”, KWB „Konin”, KWB „Turów”, KWB „Adamów” i in-
nych. Polskiej kopalnie kupowały wtedy zarówno oprogramowanie jak i stacje robocze
u tego samego producenta. W latach 1994–1997 firma Intergraph wycofała się z rynku
górniczego. Spowodowane to było m.in. przejęciem firmy Intertech przez konkurencję
– firmę GMSI, usamodzielnieniem się firmy Bentley w 1994 roku (odkupiła swoje włas-
ne akcje), zakończeniem produkcji stacji roboczych oraz zmianami technologicznymi
w wytwarzaniu oprogramowania. W początkach lat 90. dział technologii informatycz-
nych firmy Intergraph najpierw opracował platformę programistyczną Jupiter, która
na bazie systemu Windows, posłużyła następnie do wytworzenia wielu nowych aplika-
cji, w całości opracowanych na podstawie technologii programowania obiektowego.
Dzięki temu w 1995 roku nastąpiła premiera serii nowych platform graficznych firmy
Intergraph: narzędzia typu CAD – Imagineer Technical, narzędzia typu parametryczny
CAD 3D – SolidEdge czy narzędzia typu GIS – Geomedia. Opracowanie nowej gene-
racji oprogramowania spowodowało, że firma Intergraph stopniowo zaczęła zmieniać
swoją ofertę w kierunku innych branż przemysłu i administracji. Pod koniec lat 90.
kody źródłowe niektórych aplikacji systemu I/MINE, zostały wystawione na sprzedaż
przez firmę GMSI. Kilka z nich zakupiła polska firma PRGW, która ponadto przez
wiele lat na terenie Polski serwisowała oprogramowanie I/MINE. Ten przypadek bar-
dzo dobrze obrazuje moment i korzyści przejścia z pierwszej fazy oprogramowania dla
górnictwa do drugiej fazy rozwoju.

W podsumowaniu należy podkreślić, że najbardziej zaawansowane funkcjonalnie
zagraniczne oprogramowanie dla górnictwa powstało w pionierskim okresie informa-
tyzacji. Koszty jego wytworzenia i użytkowania były bardzo wysokie – wynikały one za-
równo z wysokich cen sprzętu, jak i dużych kosztów wytworzenia oprogramowania.
Obecny rozwój inżynierii oprogramowania oraz technologii programistycznych spowo-
dował znaczące obniżenie kosztów produkcji aplikacji. Koszty wytworzenia oprogra-
mowania w latach 80. ubiegłego wieku były kilka razy wyższe. Nie bez znaczenia był
fakt, że w tamtych latach górnictwo charakteryzowało się dużą dochodowością. Pozwa-
lało to firmom wdrożeniowym negocjować wysokie ceny za wykonanie i wdrożenie
oprogramowania. Aktualnie wytworzenie oprogramowania na zamówienie jest tańsze.
Stąd też można założyć, że cena, którą żądają zagraniczne koncerny za zakup swojego
kompleksowego oprogramowania, wdrożenie oraz utrzymanie może być porównywalna
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do obecnie ponoszonych łącznie kosztów wytworzenia, wdrożenia i utrzymania nowego
oprogramowania z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań architektury systemów in-
formatycznych. W dzisiejszych realiach rynkowych, raczej trudno sobie wyobrazić sy-
tuację, w której zlecono by napisanie od podstaw relacyjnej bazy danych posługującej
się dialektem SQL przeznaczonym dla danych górniczych. Tego rodzaju zadania reali-
zowane są najczęściej w środowisku typowej, dostępnej na rynku, relacyjnej bazy da-
nych z wykorzystaniem opcji zapisu danych przestrzennych (np. KGHM SA ma bazę
danych geologicznych opracowaną przez firmę SHH w środowisku Oracle Spatial).
Dzisiaj interoperacyjność aplikacji jest podstawą budowy architektury nowoczesnych
rozwiązań informatycznych. Oznacza to, że pojawia się duża szansa dla polskiej infor-
matyki stosowanej w górnictwie na to aby przy użyciu nowoczesnych technologii do-
starczyć tańsze i lepszej jakości własne, krajowe oprogramowanie.
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4. Analiza wdrożeń oprogramowania
w działach mierniczych i geologicznych
zakładów górniczych

Wiele krajowych publikacji [6–9] dotyczących górnictwa i wpływów eksploatacji,
zwłaszcza pozycji przeglądowych czy monografii, praktycznie zawsze zawiera rozdział
opisujący aktualnie stosowane rozwiązania informatyczne przeznaczone do przetwa-
rzania danych górniczych. Zwykle tego typu informacje dotyczą wybranego rozwiąza-
nia, które jest aktualnie stosowane albo wytworzone przez autora publikacji. Brakuje
jednak publikacji ujmującej w szerszym zakresie problematykę informatyzacji prac
działów technicznych polskich kopalń oraz rozwoju oprogramowania stosowanego
w górnictwie, związanego z przetwarzaniem danych przestrzennych, wytwarzanego
poza granicami naszego kraju.

W krajowych zakładach górniczych wdrażane jest oprogramowanie zarówno za-
graniczne jak i firm krajowych, które bezpośrednio lub pośrednio zajmują się wytwa-
rzaniem oprogramowania na zamówienie. Pierwsze wdrożenia miały miejsce w latach
90., jednak informacje o nich są prezentowane w publikacjach w bardzo niejednorodny
i niespójny sposób, często uniemożliwiający uzyskanie podstawowych informacji o pa-
rametrach wdrożenia danego systemu informatycznego. Z tego względu w niniejszym
rozdziale zaprezentowano te informacje w sposób usystematyzowany w postaci pięciu
podstawowych kategorii:

1) podstawowe informacje – kto wdrożył (firma/autor), gdzie (zakład/oddział) i kie-
dy, krótka historia wdrożenia i eksploatacji systemu,

2) zakres dziedzinowy systemu – w najprostszej postaci to nazwy działów kopalni,
które korzystają z oprogramowania, dość obrazowymi parametrami charakteryzu-
jącymi wdrożenie jest też liczba tabel w systemie, liczba wierszy w tych tabelach
czy też liczba obiektów,

3) funkcjonalność systemu – jakie kluczowe produkty, zestawienia danych czy mapy
jest w stanie wygenerować system,

4) zastosowane technologie informatyczne – od podstawowych danych takich jakie
platformy programowe i graficzne zostały wykorzystane, jakie aplikacje zostały za-
stosowane do realizacji systemu oraz jakie aplikacje powstały specjalnie na potrze-
by realizacji wdrożenia,
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5) charakterystyka wdrożenia – zgodność przebiegu wdrożenia z harmonogramem
oraz zakresem funkcjonalnym; identyfikacja trudności i problemów z wdroże-
niem; określenie efektywności ekonomicznej wdrożenia często jest całkowicie nie-
możliwe; natomiast uzyskane efekty techniczne często wynikają z samego zastoso-
wania informatyki (baz danych czy też map cyfrowych) i są bardzo podobne w róż-
nych wdrożeniach.

W niniejszym rozdziale podjęto próbę spójnej prezentacji danych dotyczących
tych realizacji. Z powodu dość istotnych różnic w zakresach i sposobach prezentacji
wdrożeń poniższe zestawienie nie jest w pełni kompletne. Wiele firm i instytucji publi-
kuje bardzo niewiele informacji o swoich wdrożeniach. Zebrane informacje pozwalają
jednak na zaprezentowanie przeglądu, który upoważnia do poczynienia nieco szer-
szych obserwacji na temat zakresu wdrożeń systemów geoinformacyjnych w technicz-
nych działach polskiego górnictwa.

4.1. Górniczy system informatyczny KWB „Turów”

Prace nad wprowadzeniem do działów technicznych kopalni technologii geoin-
formatycznych rozpoczęto w 1997 roku. Zakład realizował je przy współpracy z Przed-
siębiorstwem Robót Geologiczno-Wiertniczych z Sosnowca (PRGW) [161]. Wdroże-
nie to ma charakter ciągłej partnerskiej współpracy pomiędzy zakładem górniczym
a firmą wdrożeniową. Największe nasilenie prac miało miejsce w latach 1998–2003.
W późniejszym czasie prace były kontynuowane, by w latach 2009–2011 znów ulec zin-
tensyfikowaniu.

Zakres dziedzinowy systemu. System wdrażano początkowo w dziale geologicz-
nym, ale szybko jego funkcjonalność została rozszerzona o działy: mierniczy, geotech-
niczny i technologiczny. W 1998 roku przystąpiono do budowy relacyjnej bazy danych
geologicznych [104], która w późniejszych latach stała się podstawowym elementem
Górniczego Systemu Informatycznego, uzyskując nazwę BD-GSI. Obecnie baza da-
nych zawiera szeroki zestaw informacji obejmujący zagadnienia geologiczne, geo-
techniczne, górnicze oraz pomiary geodezyjne. W bazie systemu prowadzone są [162]
rejestr pomiarów geodezyjnych, rejestry geologiczne, takie jak litologia, pomiary szcze-
lin, opinie o pracy koparek, sondowanie statyczne, rejestr osuwisk i deformacji.

Funkcjonalność systemu. System GSI w zakresie działalności działu mierniczego
pozwala na w pełni zinformatyzowane prowadzenie map górniczych w postaci nume-
rycznej, obsługuje formaty danych z tachimetrów elektronicznych i niwelatorów ko-
dowych, a także szeroko wykorzystywaną, technologię pomiarów satelitarnych GPS.
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Na podstawie tych danych dokonuje obliczeń geodezyjnych oraz wspomaga kartowa-
nie. W zakresie geologii funkcjonalność systemu pozwala na tworzenie cyfrowych mo-
deli złoża węgla brunatnego, osobno jego cech jakościowych, a także nadkładu, tworzy
cyfrowe modele danych tektonicznych, hydrogeologicznych oraz umożliwia modelowa-
nie zwierciadła wód podziemnych. Dla działów technologii produkcji pozwala na two-
rzenie modeli pięter eksploatacyjnych, jakościowych modeli w konkretnych piętrach
eksploatacyjnych, harmonogramowanie i projektowanie wydobycia oraz zwałowania
nadkładu [162]. W zakresie wykorzystania oprogramowania w dziale geotechnicznym
system pozwala na sporządzanie profili geotechnicznych, tworzenie cyfrowych mo-
deli powierzchni strukturalnych oraz wykonywania obliczeń: wektorów przemieszczeń
punktów systemu kontrolno-pomiarowego, nachyleń głównych powierzchni struktural-
nych i osiadań terenu [161].

Zastosowane technologie informatyczne. Do budowy systemu wykorzystano
technologie GIS firmy Bentley Systems, której bazowym produktem był Bentley Geo-
Graphics. Środowiskiem graficznym systemu jest aplikacja Bentley Microstation. Jako
relacyjną bazę danych początkowo wykorzystywano bazę danych Oracle, która potem
została zastąpiona przez produkt firmy Microsoft bazę SQL Server. W 2010 roku roz-
szerzono składowanie danych w bazie poprzez zastosowania przestrzennego rozszerze-
nia bazy danych (spatial extension). Zadania związane z obsługą danych realizowane są
przez 27 specjalizowanych aplikacji. Wszystkie są produkcji PRGW i mają przedrostek
SoftMine (skrót SM). Część aplikacji była pozyskiwana od zagranicznych firm: Imine-
Modeller, ImineLogger, ImineGEV, ImineReserver. Jednak obecnie kod źródłowy
praktycznie wszystkich aplikacji został wykupiony przez PRGW i stanowią one włas-
ność polskiej firmy (pomimo tego dalej zachowują swoje tradycyjne nazwy). Wszystkie
pozostałe 23 aplikacje zostały opracowane i wdrożone przez firmę PRGW: SMAdmin,
SMKolnierz, SMLito, SMAnalizy, SMDataHydro, SMStatSond, SMGKW, SMGG GKW,
SMSlowniki, SMCisPor, SMInkl, SMJakość, SMHydro, SMGeologia, SMTechnologia,
SMGlobalTools, SMConvert, SMVectorGM, SMVectorGZ, SMMapa, SMGeodezja,
SMEwid, SMEksploatacja.

Charakterystyka wdrożenia. W 2006 roku baza danych systemu GSI zawierała
w 130 tablicach informacje dotyczące ponad 5000 obiektów, a całkowita ich ilość wy-
niosła około 12,6 mln rekordów (wierszy) [162]. Należy podkreślić, że firma PRGW
osiągnęła wysoki poziom funkcjonalności systemu SoftMine, który w sposób komplek-
sowy obsługuje potrzeby dużego odkrywkowego zakładu górniczego. W ramach opisy-
wanego wdrożenia szczególnie należy wyróżnić dwie ostatnie aplikacje SMEksploata-
cja oraz SMEwid, które zostały wdrożone w latach 2010–2011. Aplikacja SoftMine
Eksploatacja zastąpiła wcześniej używane rozwiązania wspomagające projektowa-
nie eksploatacji (CADSmine Scheluder). Umożliwia ona planowanie wielu wariantów
eksploatacji złoża z pełnym uwzględnieniem jego wydajności, określenia kierunków
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eksploatacji, harmonogramu pracy koparek oraz ocenę takich parametrów złoża, jak
kaloryczność czy zasiarczenie. Natomiast SoftMine EWID jest systemem wspomagają-
cym zarządzanie działkami ewidencyjnymi, które są wykupywane lub sprzedawane
przez zakład. Jest to druga aplikacja tego typu w tej kopalni. Pierwsza aplikacja zarzą-
dzająca wykupem działek funkcjonowała od końca lat 90. Koszty jej modernizacji oka-
zały się jednak na tyle wysokie, że podjęto decyzję o wykonaniu jej od nowa z zasto-
sowaniem nowych technologii, które pozwalają na osiągniecie korzyści płynących
z integracji w środowisku systemu GSI, a w szczególności z modułem planowania eks-
ploatacji górniczej. W najbliższych latach zakład przewiduje przygotowanie nowego
modelu złoża. Krok ten najprawdopodobniej wynika z faktu zwiększenia dokładności
estymowanych parametrów złoża, zmian typów jego reprezentacji przestrzennej oraz
zmian technologii informatycznych (przejście na bazy danych przestrzennych). Podsu-
mowując te działania, należy je określić jako generacyjną wymianę oprogramowania,
które polega na wycofywaniu produktów bazujących na starych technologiach pierw-
szej i drugiej generacji oprogramowania dla górnictwa i zastępowanie ich wersjami
produktów wykonanych w technologiach, charakterystycznych dla trzeciej generacji
oprogramowania.

4.2. Informatyzacja działów technicznych
kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Na podstawie przeprowadzonych badań można określić, że pierwsze zorganizowa-
ne prace nad utworzeniem systemu informatycznego, wspomagającego modelowanie
złoża dla polskiego podziemnego zakładu górniczego, podjęte zostały w LW „Bogdanka”.
W 2007 roku rozpoczęto realizację wdrożenia pierwszego etapu informatycznego
systemu wspomagania decyzji w procesie przygotowania złoża do eksploatacji w ko-
palni węgla kamiennego LW „Bogdanka” S.A. Prace te zrealizowało konsorcjum
składające się z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej
Akademii Nauk w Krakowie oraz Przedsiębiorstwa Robót Geologiczno-Wiertniczych
Sp. z o.o. [163].

Zakres dziedzinowy systemu. Elementy systemu wdrożone zostały jako podstawo-
we w następujących działach [164]:

1) geologicznym – baza danych geologicznych, numeryczny model złoża,
2) mierniczym – numeryczna mapa górnicza w wersji dwu i trójwymiarowej (osie wy-

robisk 3D),
3) przygotowania produkcji – harmonogramowanie robót przygotowawczych i eks-

ploatacyjnych.
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Natomiast elementami uzupełniającymi system są dwa moduły, które funkcjonują
również w innych działach kopalni: zaopatrzenia materiałowego i dyspozytorni. W trak-
cie wdrożenia część produktów przewidzianych do instalacji musiała zostać wcześniej
zmodernizowana w celu obsługi danych, zgodnie z wymaganiami pracowników kopalni.

Funkcjonalność systemu. Przeprowadzona informatyzacja procesu projektowa-
nia, eksploatacji i zarządzania złożem miała na celu przede wszystkim integrację pracy
działów pionu górniczego dzięki opracowaniu odpowiedniego sposobu przepływu in-
formacji, tak aby zapewnić dostęp do niej wszystkim służbom technicznym kopalni.
Umożliwia to optymalizację planowania i kontroli eksploatacji oraz sterowanie proce-
sem wydobycia węgla [163].

Zastosowane technologie informatyczne. Do budowy systemu wykorzystano za-
równo gotowe rozwiązania firm zagranicznych, jak i opracowano nowe rozwiązania.
W zakresie gotowego oprogramowania wdrożono do pracy w „LW Bogdanka” takie
programy jak [164]:

– MicroStation, oprogramowanie firmy Bentley Systems – środowisko graficzne za-
stosowane do produkcji kartograficznej oraz edycja danych dla innych aplikacji.

– MineSched, oprogramowanie firmy Gemcom – narzędzie do projektowania har-
monogramów eksploatacji złoża.

– Surpac Vision, oprogramowanie firmy Gemcom, które wykorzystywane jest przez
aplikację MineSched jako środowisko graficzne.

– Minex Horizon, w trakcie wdrożenia oprogramowanie to było własnością firmy
Gemcom.

– MS Projekt, MS SQL Server 2005 (firma Microsoft).
– I/Mine Modeller (firma GMSI wdrożone i obsługiwane przez PRGW).
– SoftMine, autorskie oprogramowanie firmy PRGW, w skład którego weszła

przede wszystkim aplikacja SoftMine MapaKWK, służąca do prowadzenia w dzia-
le mierniczym zasobu kartograficznego kopalni, w tym również podstawowej
mapy kopalni w formie cyfrowej oraz SoftMine Zasoby, która służyła do przygoto-
wywania dokumentacji rozliczającej stopień wyeksploatowania złoża.

– MainCoal, oprogramowanie dostarczone za pośrednictwem firmy PRGW, które
służy do rejestracji postępu eksploatacji, czyli dziennego wydobycia kopalni.

Podstawę zintegrowanego systemu stanowią relacyjne bazy danych zarządzane
w systemie MS SQL Server 2005 oraz środowisko graficzne MicroStation będące plat-
formą wymiany danych graficznych między różnymi aplikacjami, pozwalające na pracę
w geodezyjnym układzie współrzędnych.

Charakterystyka wdrożenia. Charakterystyczne cechy systemu to otwartość i mo-
dularyzacja. Ma ona na celu integrację na jednej wspólnej platformie różnego rodza-
ju rozwiązań technologicznych, stąd podczas wdrożenia brano pod uwagę narzędzia,
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które łatwo mogą zostać dostosowane do rozwiązań formalnych panujących w polskim
górnictwie. Po upływie sześciu lat od wdrożenia załoga kopalni nabrała doświadczeń
w wykorzystywaniu wdrożonych aplikacji. Część aplikacji okazała się przydatna i zosta-
ła przeznaczona do dalszej eksploatacji, natomiast część z nich wykazała niski stopień
przydatności dla pracowników i została w dużej mierze przez nich porzucona. Wystąpi-
ło bowiem kilka problemów związanych z nowym oprogramowaniem: bariera języko-
wa, inna metodyka przygotowywania zestawień wyników analiz doprowadziły do „mo-
ralnego zestarzenia się” oprogramowania i jego nieużyteczności dla realizacji zadań.
W trakcie wdrożenia uwzględniono zakup opieki powdrożeniowej oraz zwrócono uwa-
gę na ergonomię przyjętych rozwiązań. W wyniku tych problemów podjęto decyzję
o modernizacji systemu

W latach 2015–2016 LWB Bogdanka zleciła serię trzech kolejnych umów wdroże-
niowych, w grudniu 2015 i dwie w maju 2016, które zrealizowane zostały przez firmę
PRGW [165]. Realizacje te pozwoliły zaktualizować wcześniej wdrożone oprogramo-
wanie oraz wprowadzić kolejne nowe aplikacje z serii SoftMine. Szczególnie isto-
tne było wdrożenie aplikacji SoftMine Ewid w dwóch działach kopalni, Dziale Szkód
Górniczych i Dziale Administracyjno-Gospodarczym. SoftMine Ewid jest aplikacją
typu GIS (Microsoft SQL Server Spatial + MicroStation), obsługującą nieruchomości
w obszarze górniczym. Aplikacja obsługuje je zarówno w zakresie ewidencji gruntów,
jak i w zakresie obsługi zgłoszeń szkód górniczych w obiektach znajdujących się na tych
nieruchomościach. System klasyfikujemy jako system informacji o terenie górniczym.
Drugą wdrożoną aplikacją była SoftMine Reserwer, która zintegrowała pracę trzech
innych aplikacji: SoftMine Zasoby, MineCoal oraz SoftMine Mapa KWK w jeden sys-
tem. Zespoliła ona dane tekstowe i geometryczne tych trzech aplikacji, tak aby nie wy-
stępowały rozbieżności pomiędzy danymi zasobowymi zawartymi na mapach a danymi
tabelarycznymi. System skrócił czas pracy poświęcony na obliczanie zmian zasobów
oraz sporządzanie raportów zasobowych na potrzeby Ministerstwa Środowiska. Kolej-
ną umową modernizującą oprogramowanie była umowa z 2 lutego 2016 roku podpisa-
na przez kopalnię LW Bogdanka z konsorcjum firm: IGSMiE PAN, ABB i Deswik [166].
W ramach tej umowy podjęto się wdrożenia nowych systemów przeznaczonych do mo-
delowania złoża i harmonogramowania eksploatacji. Oprogramowanie Deswik zastą-
piło program MineSched. Natomiast system MineScape firmy ABB zastąpił oprogra-
mowanie SURPAC firmy GEOVIA.

4.3. Projekty realizowane w KGHM „Polska Miedź” S.A.

W przeszłości jak i obecnie w KGHM „Polska Miedź” S.A. realizowano dużą ilość
wdrożeń systemów informatycznych przeznaczonych do wspomagania pracy działów
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technicznych zakładów górniczych. Aktualnie bardzo trudno byłoby zebrać precyzyjne
informacje na temat wszystkich historycznych i aktualnie wykorzystywanych aplikacji
przetwarzających dane przestrzenne w koncernie. W 2007 roku podjęto pierwsze prace
koncepcyjne nad systemem ISZEZ (Informatyczny System Zarządzania i Eksploatacji
Złoża). W 2010 roku podjęto realizację prac przygotowawczych oraz realizacji pierw-
szych wdrożeń. W niniejszej pracy przedstawiono zarówno historyczne, jak i aktualne
realizacje. Istotnym czynnikiem warunkującym wykonanie wdrożeń w KGHM jest ska-
la tej firmy, która podzielona jest na oddziały charakteryzujące się dość dużą samo-
dzielnością, umożliwiającą prowadzenie częściowo samodzielnej polityki inwestycyjnej
w zakresie wdrażania informatyki w swoich działach technicznych.

4.3.1. System OPGK MINE2000

W oddziale O/ZG „Lubin” w 1999 roku zespół firmy OPGK Wrocław, pod kierun-
kiem Adama Iwaniaka, podjął się wdrożenia swojego nowatorskiego rozwiązania o na-
zwie OPGK Mine2000.

Zakres dziedzinowy aplikacji. W systemie planowano automatycznie obsługiwać
wyniki pomiarów geodezyjnych działu mierniczego, zapisywać dane działu geologicz-
nego i innych. Wyniki obliczeń geodezyjnych służyły do budowy modelu 3D wyrobisk
górniczych dla całej kopalni. Z tego systemu planowano w dziale mierniczym genero-
wać wyploty map górniczych.

Funkcjonalność aplikacji. Model miał być tworzony automatycznie w środowisku
bazy danych. Stworzony model wyrobisk rzutowany był z bazy danych do postaci wek-
torowej w programie MicroStation. System miał generować zarówno mapę 3D, jak
i mapę płaską 2D w sposób automatyczny, zgodny z polską normą map górniczych.
Następny etap wymagał uczytelnienia mapy za pomocą aplikacji OPGK Przeglądarka
oraz usunięcia ewentualnych drobnych błędów.

Zastosowane technologie informatyczne. Założenia technologiczne projektowa-
nego systemu systemu były bardzo ambitne. Miał to być system z centralną relacyjna
bazą danych firmy Sybase. W którym planowano składować wszystkie dane włącznie
z trójwymiarowymi danymi wektorowymi. Baza miła być obsługiwana przez aplikację
napisaną w języku programowania DELPHI. Dane wektorowe z bazy danych wyświe-
tlane miały być przez aplikację Przeglądarka OPGK Mine 2000 w środowisku graficz-
nym MicroStation w dowolnej postaci rysunku 2D lub rysunku 3D.

Charakterystyka wdrożenia. System ten jednak nie został w pełni zrealizowany.
Zawiódł mechanizm wymiany danych wektorowych z bazy danych do środowiska
MicroStation. Moduł Przeglądarka OPGK Mine 2000, w ostatecznej postaci przejął na
siebie rolę pełnego edytora treści mapy górniczej – kartowania wyrobisk oraz kartowa-
nia pozostałych treści mapy górniczej. Treść mapy nie jest generowana z bazy danych,
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w bazie danych wykonywane są jedynie bardziej zaawansowane obliczenia geodezyjne.
Wdrożenie, w zakresie przetwarzania danych 3D nie udało się.

4.3.2. System MWG

Pierwszym podziemnym zakładem górniczym w Polsce, w którym dokonano wdro-
żenia kartograficznego systemu informatycznego, był dział mierniczy O/ZG „Sieroszo-
wice”, kierowany przez Piotra Szajta, gdzie krakowska firma KPG w 1995 roku zainsta-
lowała oprogramowanie „Siero95”. Ze strony KPG projektem zajmowali się między
innymi Grzegorz Twardy i Artur Grzanka, współautorzy kodu aplikacji „Siero95”. Na-
stępnie dwie kopalnie KGHM się połączyły i powstała kopalnia O/ZG „Polkowice-
-Sieroszowice”. Pomimo tego wdrożenie zostało utrzymane przez nowego szefa działu
mierniczego Krzysztofa Wieraszkę, a następnie wdrożone na ruchu „Polkowice” połą-
czonej kopalni. Pod kierownictwom następnego kierownika działu, Wojciecha Skobliń-
skiego aplikacja została znacznie rozbudowana i zmodernizowana. W międzyczasie
firma KPG podzieliła się i rozwój tej aplikacji przejęła nowo utworzona firma PGI
Compass S.A. zarządzana przez Jerzego Huczka, do której przechodzą również auto-
rzy systemu, który zmienia wówczas nazwę na MWG97. W kolejnych latach dział mier-
niczy ustawicznie zapewniał środki na serwis aplikacji oraz jej rozbudowę.

Zakres dziedzinowy aplikacji. Zakres dziedzinowy ulegał nieustannemu rozwojo-
wi. Pierwotnie system był projektowany dla działu mierniczego do kartowania wyrobisk
górniczych. W kolejnych latach zakres zastosowania znacznie rozszerzył się, obejmując
kolejne działy technicznie kopalni. Poza działem mierniczym używana jest w działach
geologicznym, wentylacyjnym, hydrogeologicznym i innych. Obecnie stosowany jest
w tych działach kopalni, w których dokonuje się edycji treści mapy górniczej lub wyko-
rzystuje tylko do przeglądania lub szkicowania.

Funkcjonalność aplikacji. System MWG obsługuje tworzenie kartograficznej
części dokumentacji mierniczo-geologicznej. Funkcjonalność aplikacji pozawala na
kartowanie wszystkich niezbędnych obiektów znajdujących się na mapach górniczych
KGHM oraz pozwala na skalowanie map podstawowych do przeglądowych (jest to sys-
tem wieloskalowy). System posiada wbudowane narzędzia do przygotowania wydru-
ków sekcji map górniczych. Administrator MWG97 może przypisać konkretnego pra-
cownika do rejonu danej kopalni; pracownik uzyskuje dostęp do danych, zawężony do
zakresu i miejsca wykonywanych obowiązków służbowych.

Zastosowane technologie informatyczne. System MWG został napisany w języku
programowania MDL (MicroStation Development Language), a skomplikowane ele-
menty graficzne są tworzone za pomocą skryptu wykonywanego przez specjalnie do
tego celu przeznaczoną aplikację MDL. Natomiast wszystkie proste elementy geome-
tryczne są rysowane za pomocą uniwersalnych skryptów zapisanych w plikach *.cmm.
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Są one konfigurowane przez użytkownika systemu i interpretowane przez interpre-
ter CM cmd.dll, który został opracowany przez firmę COMPASS i stanowi jej autorskie
osiągnięcie. Niektóre atrybuty tekstowe, wprowadzane w treść mapy, są połączone
i składowane w bazie danych Oracle.

Charakterystyka wdrożenia. Aplikacja nieprzerwanie funkcjonuje już 26 lat. Ana-
lizując tak długi okres czasu, można zidentyfikować takie cechy tego projektu jak:

– stabilność finansowania projektu informatycznego, etapowanie wdrożenia, za-
pewnienie środków na serwis stabilizujący rozwiązanie oraz wprowadzający możli-
wość rozbudowy i uzupełnienia oprogramowania,

– pomimo radykalnych zmian struktury organizacji danych utrzymano stabilność
architektury wdrożenia,

– stabilność kadry po stronie dostawcy rozwiązania, bez względu na przekształcenia
własnościowe oraz stabilność po stronie odbiorcy pomimo zmian organizacyjnych.

Cechy te uzyskane zostały dzięki zapewnieniu praktycznie nieprzerwanego popar-
cia kolejnych kierowników działu mierniczego kopalni, którzy promowali utrzymanie
płatności za serwis oraz rozwój oprogramowania. Szczególnie istotnym aspektem jest
nieprzerwany rozwój aplikacji, która w trakcie tego czasu nie tylko zapewniała bez-
pieczne i ergonomiczne środowisko pracy dla działu mierniczego, ale także rozszerzyła
swoje możliwości na wiele innych działów. Na architekturze aplikacji MWG zaważyło
kilka czynników:

– Celem systemu jest dostarczanie narzędzi pozwalających na bezpieczne zarządza-
nie wytwarzaniem spójnej dokumentacji kartograficznej mierniczo-geologicznej
w formie cyfrowej. Konsekwentna realizacja tego prostego założenia spowodowa-
ła, że architektura aplikacji, pomimo zmian w czasie i praktycznie nieustającej roz-
budowy, utrzymała pożądaną spójność.

– W aplikacji MWG97 nie zaimplementowano zaawansowanych obliczeń geodezyj-
nych, które utrzymano poza środowiskiem systemu MWG97. Do aplikacji dokła-
dane są kolejne filtry importu plików zawierających wyniki obliczeń geodezyj-
nych – kiedyś z programu Geodezja, a obecnie z programu GeoNET.

– W programie MWG97 nie próbowano wdrożyć trójwymiarowego modelu danych
górniczych.

– Nie próbowano także przebudować aplikacji MWG97 w kierunku systemu GIS,
choć co trzeba podkreślić, dane w systemie gromadzone są z atrybutami opisowy-
mi. Każdy element geometrii posiada wpisane wartości identyfikujące jego typ
i rodzaj. Granice parcel eksploatacji posiadają procedury kontrolujące topologię
w momencie wrysowania kolejnej granicy zasięgu zawału. Część atrybutów teksto-
wych jest składowana w relacyjnej bazie danych (np. punkty osnowy geodezyjnej).



113

– W MWG w bardzo dużym zakresie wykorzystano dostępną funkcjonalność Micro-
Station jaką jest dostosowywanie aplikacji do identyfikacji indywidualnych uwa-
runkowań pracownika za pomocą takich opcji jak: projekt, konfiguracja i użyt-
kownik (Project, Workspace i User). Za pomocą tego mechanizmu aplikacja
MWG97 identyfikowała użytkowników i udostępnia takie projekty, które są przy-
pisane do danego użytkownika.

4.3.3. Centralny zasób mapowy KGHM PM S.A i system MWG

Do 2009 roku, w każdym z trzech zakładów górniczych KGHM „Polska Miedź” S.A.,
do prowadzania zasobu map górniczych stosowano trzy różne aplikacje [167]. W O/ZG
„Lubin” stosowano system OPGK MINE 2000, opracowany przez Przedsiębiorstwo
Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Wrocław pod kierunkiem Adama Iwaniaka. Opro-
gramowanie nie spełniło wygórowanych założeń wdrożeniowych. W O/ZG „Rudna”
nie wdrożono aplikacji OPGK MINE 2000, lecz skorzystano z opracowanych tam apli-
kacji i rozpoczęto wprowadzanie własnego rozwiązania o nazwie KMWG „Rudna” za-
rządzanego przez Pawła Kosydora. W O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” stosowana była
aplikacja MWG firmy Compass.

W latach 2002–2003 w KGHM podjęto działania mające na celu zestandaryzowa-
nie i ujednolicenie zasobu kartograficznego map dołowych w skali całego KGHM.
W ramach zrealizowanej pracy [168] wprowadzono pojęcie centralnego zasobu mapo-
wego. W 2010 roku system MWG przeszedł kolejną metamorfozę – został rozbudowa-
ny i pod nazwą centralny zasób mapowy w 2011 roku został wdrożony we wszystkich
kopalniach KGHM „Polska Miedź” S.A. W trzy lata później firma PGI Compass zban-
krutowała. Rolę serwisu systemu przejęła firma Wektor SC. Zmiany te nie wpłynęły
negatywnie na ciągłość pracy systemu.

Zakres dziedzinowy aplikacji. Wdrożenie objęło swoim zakresem praktycznie
wszystkie działy kopalń KGHM PM S.A., które do swej pracy wykorzystują mapy wyro-
bisk górniczych. Dział mierniczy na podstawie pomiarów tworzy podstawowe warstwy
mapy górniczej dostarcza danych niezbędnych do utworzenia mapy wyrobisk. Warstwy
te są udostępniane pozostałym działom technicznym, które dodają swoje warstwy te-
matyczne – geologia, hydrogeologia, projektowanie eksploatacji, wentylacja, łączność,
energetyka, transport i inne. Działy techniczne realizują kartowanie za pomocą włas-
nych aplikacji lub nakładki wspomagających redakcję treści mapy górniczej.

Funkcjonalność aplikacji. CZM przeznaczony jest do gromadzenia i udostępnia-
nia przestrzennych danych georeferncyjnych (w postaci geometryczno-opisowych)
o istotnych obiektach znajdujących się pod ziemią i zjawiskach związanych z prowadzo-
ną eksploatacją przez zakłady górnicze KGHM „Polska Miedź” S.A. CZM wprowa-
dza pojęcia dwóch zasobów mapowych – zasobu źródłowego oraz zasobu centralnego.
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Mapy tworzone są przez poszczególne służby w ramach ich lokalnych zasobów źródło-
wych, a następnie poprzez funkcje aplikacji MWG są one „publikowane” (czyli kopio-
wane) do katalogów centralnego zasobu mapowego. Centralny zasób mapowy to zestaw
katalogów z danymi mapowymi z określonymi regułami dostępu do danych. Kontrola
dostępu do zasobu jest sprawdzana przez zestaw mechanizmów Active Directory syste-
mu operacyjnego Windows. Oprogramowanie MWG dostarcza narzędzia, które kon-
trolują dostęp użytkowników do tego zasobu oraz Archiwum CZM, generującego i gro-
madzącego dane archiwalne w okresach miesięcznych, kwartalnych i rocznych.

Zastosowane technologie informatyczne. Aplikacja MWG 2.0 działa na platfor-
mie Bentley MicroStation V 8.5 lub Bentley PowerMap V 8.5 oraz współpracuje z rela-
cyjną bazą danych Oracle. Została napisana w języku MDL. Istotnym osiągnięciem
technologicznym jest narzędzie Nawigator przeznaczone do obsługi podłączania i wy-
świetlania zbiorów danych przestrzennych. Pozwoliło to na wykorzystanie systemu
CZM do obsługi danych Modułu Topografia systemu SIOT KGHM S.A.

Charakterystyka wdrożenia. W wyniku wdrożenia CZM w KGHM „Polska
Miedź” S.A. – dostęp do zasobu map uzyskało 250 pracowników spółki. Realizacje prze-
prowadzono w bardzo krótkim okresie czasu (sześć miesięcy). W ramach przygotowania
do wdrożenia CZM w KGHM przeszkolono około 150 osób w zakresie obsługi oprogra-
mowania firmy Bentley (PowerDraft i MicroStation). Ponadto 200 pracowników prze-
szkolono z obsługi aplikacji CZM. Wdrożenie funkcjonuje nieprzerwanie już 26 lat.

4.3.4. Informatyczny system zarządzania
i eksploatacji złoża (ISZEZ)

Termin ISZEZ dotyczy realizacji projektu, który nie dotyczył tylko i wyłącznie in-
formatyki. Projekt ISZEZ miał na celu zintegrowanie procesów planowania i rozlicza-
nia produkcji górniczej kopalń rud miedzi KGHM PM S.A., a także wszelkich czynno-
ści wykonywanych w ramach ewidencji zasobów kopaliny [169]. Docelowo ma stanowić
element systemu obsługującego cały ciąg produkcyjny.

Jednym z pierwszych wyników prac koncepcyjnych w ramach ISZEZ było prze-
prowadzenie w latach 2008–2010 wdrożenia dwóch aplikacji. Firma SHH sp. z o.o.
z Wrocławia przeprowadziła wdrożenie systemu APO (aplikacji planowo-odbiorowej),
a firma Compass z Krakowa przeprowadziła wdrożenie CZM (centralnego zasobu ma-
powego). Aplikacja APO jest przeznaczona do informatyzacji pracy geologów górni-
czych w koncernie. Warto podkreślić, że wywodzi się z aplikacji „ORG-G”, która zosta-
ła opracowana w kopalni O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w 2007 roku. W 2008 roku
przetestowano jej działanie w jednym rejonie kopalni, a od początku 2009 roku stoso-
wana jest w całej kopalni. W tym czasie aplikacja uzyskuje nową nazwę „aplikacja od-
biorowa”. Ze względu na planowaną wieloletnią kontynuację tego wdrożenia nie było
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możliwe dokonanie jego pełnego opisu. Ponadto koncepcja kierunków realizacji może
ulec znaczącym modyfikacjom, z tego powodu nie przytoczono tu pełnego opisu tego
systemu, a jedynie stan na 2012 rok.

Zakres dziedzinowy APO. Podstawowym elementem APO jest baza danych o na-
zwie BDG (baza danych geologicznych). W założeniu BDG stanowi aplikację bazową
zarządzającą danymi geologicznymi dla całego projektu ISZEZ. Wdrożenie obejmuje
swoim zakresem przede wszystkim działy geologiczne zakładów górniczych. BDG ma
za zadanie przechowywać wszelkie dane gromadzone w działach geologicznych, po-
cząwszy od danych z odwiertów geologicznych wierconych z powierzchni, poprzez dane
z odwiertów chodnikowych, aż po dane z pomiarów bruzdowych. Nazwa APO obejmu-
je oprócz bazy BDG także kilka innych aplikacji:

– ODB – aplikacja ODBioru robót górniczych,
– ANA – ANAliza danych geologicznych,
– PLAN – krótkookresowe PLANowanie robót górniczych,
– PLANODB – weryfikacja realizacji PLANów w kontekście zrealizowanych

ODBiorów robót górniczych.

Głównym zadaniem aplikacji ODB jest rejestracja stopnia sczerpania złoża wraz
z parametrami pomocnymi w precyzyjnym określaniu ubytku zasobu rudy miedzi. Na-
tomiast aplikacja ANA jest to rozbudowane narzędzie analityczne, przeznaczone do
określania zasobności złoża projektowanego do eksploatacji. Ma możliwości analizy
bilansowości złoża z uwzględnieniem różnych kryteriów. Aplikacja ta ponadto ma moż-
liwość generowania dużej ilości różnego typu zestawień i raportów.

Zastosowane technologie informatyczne. Przechowywanie danych atrybutowych
oraz geometrycznych odbywa się w bazie danych Oracle. Zarówno charakter, jak i ro-
dzaj danych pozwalają na zastosowanie typów danych oferowanych przez usługę Orac-
le Locator. Usługa Locator jest uproszczoną wersją pełnej usługi zarządzania danymi
przestrzennymi składowanymi w bazie danych Oracle Spatial. Interfejs do zasobu
BDG jest zbudowany na podstawie technologii OC4J – Oracle Containers for J2EE.
Technologia ta bazuje na serwerze aplikacji OAS – Oracle Application Server (Serwer
aplikacji firmy Oracle). Jako środowisko prezentacji danych przestrzennych, wykorzy-
stywane jest środowisko MicroStation w połączeniu z aplikacjami napisanymi w VB6
komunikującymi się z bazą oraz grafiką za pomocą technologii COM.

4.3.5. System informacji o terenie górniczym
O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”

Jeden z pierwszych systemów informacji przestrzennej w KGHM PM S.A. wdro-
żono w kopalni O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”. Firma SHH z Wrocławia rozpoczęła
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prace około 1998 roku i realizowała je do około 2002 roku. System nazwano KGHM
Moduł Pomiarów Geodezyjnych (MPG). Składa się on z dwóch modułów: baza danych
pomiarów geodezyjnych o nazwie MPG oraz bazy map wektorowych i rastrowych po-
wierzchni terenu o nazwie WSP [170].

Zakres dziedzinowy. W systemie MPG gromadzone są dane pomiarowe z sieci ni-
welacji LGOM, sieci triangulacyjnej LGOM, z linii obserwacyjnych O/ZG „Polkowice-
Sieroszowice”, z reperów na obiektach budowlanych kopalni, z reperów rozpro-
szonych, z osnów realizacyjnych na placach szybowych. System wspomaga cykliczne
zasilanie bazy danych wynikami kampanii pomiarów deformacji powierzchni terenu.

Funkcjonalność aplikacji. Funkcjonalność aplikacji została rozdzielona na dwa
moduły WSP i MPG. Moduł WSP pozwala na generowanie grafiki z poszczególnych
kampanii pomiarowych z uwzględnieniem rodzajów pomiarów przedstawionych w mo-
dule MPG oraz na wykonywanie analiz powierzchniowych w obszarach górniczych,
gminach itp. Wykonane analizy i wygenerowane pliki można wydrukować na dostęp-
nych podkładach mapowych (rastrowych i wektorowych). Moduł MPG pozwala za-
rządzać danymi z pomiarów geodezyjnych sieci obserwacji w LGOM pozyskiwanych
w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”. Zgromadzone wyniki pomiarów przedstawiane
są również w postaci różnego rodzaju raportów tabelarycznych i w formie wykresów
odpowiednich do danej grupy punktów i danych pomiarowych. System wykorzystuje
m.in. zaawansowane narzędzia analiz przestrzennych do zobrazowania zjawiska obni-
żeń terenu oraz kategorii zagrożenia terenu. Pozwala również na wykonywanie analiz
zagrożenia obiektów budowlanych. Moduł ten był przez kilka lat rozwijany na mocy
umowy serwisowej.

Zastosowane technologie informatyczne. System pracuje na bazie danych Oracle
w środowisku MicroStation V8, w wyniku czego ma dwa interfejsy – jeden w systemie
MicroStation, a drugi w bazie danych Oracle opracowany z zastosowaniem technologii
przeglądarki internetowej, czyli jako interfejs HTML. W interfejsie bazy danych opro-
gramowano dodatkowo wykonywanie analiz danych. Aktualizacja danych oraz przeglą-
danie bazy wraz z tworzeniem odpowiednich raportów odbywa się z użyciem technolo-
gii „lekkiego klienta”, czyli przez przeglądarkę internetową.

4.3.6. System informacji o składowisku „Żelazny Most” – SyZeM

W latach 2001–2002 w Oddziale – Zakład Hydrotechniczny (O/ZH) „Żelazny
Most” KGHM „Polska Miedź” S.A. powstał projekt techniczny obejmujący główne za-
łożenia systemu gromadzenia i przetwarzania danych informacji pozyskiwanych na
składowisku odpadów poflotacyjnych. Głównym wykonawcą systemu była firma BMT
Cordah Sp. z o.o. (od 2010 roku nazwa firmy zmieniła się na BMT ARGOSS) z Gdańska,
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która współpracuje z Instytutem Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk [171, 172].
W wyniku realizacji tego projektu powstał zintegrowany numeryczny system informacji
o składowisku Żelazny Most o nazwie „SyZeM” (skrót od słów system żelazny most).
Budowa podstawowych modułów systemu trwała do 2004 roku. W kolejnym latach roz-
budowywano funkcjonalność systemu oraz wykonano dodatkowe narzędzia ułatwiają-
ce pracę jego użytkownikom. Na początku 2006 roku został on przekazany zarządza-
jącemu składowiskiem.

Zakres dziedzinowy. System gromadzi dane pochodzące z wielu dziedzin związa-
nych z eksploatacją składowiska: geodezji, geologii, hydrogeologii (włącznie z hydro-
chemią), geotechniki, geofizyki oraz hydrografii wraz z chemizmem wód powierzch-
niowych. Wszystkie te dane pochodzą z procesu monitorowania składowiska oraz
niektórych danych z zakresu jego eksploatacji (np. ewidencja namywów wierzchowiny
składowiska). Dane zbierane są w tzw. punktach pomiarowych systemu. Charakter po-
zyskiwanych danych jest bardzo różnorodny i realizowany jest z różną częstotliwością.
W systemie charakteryzuje się informacje pod względem częstości ich pobierania.
Dane mają charakter: jednorazowy – badania geologiczne, geotechniczne, wielokrotny
– pomiary za pomocą urządzeń przenośnych, np. klasyczne i satelitarne pomiary geo-
dezyjne, czy pomiary hydrogeologiczne lub hydrograficzne, lub ciągły – mierzenie
przez automatyczną stację tachimetryczną (praca non stop, system reaguje alarmem na
zbyt duże przyrosty deformacji reperów kontrolnych) [171].

Funkcjonalność aplikacji. System SyZeM składa się z dwóch podstawowych apli-
kacji: graficznej – SyZeM GeoGraphics oraz tekstowej – SyZeM Karty. Aplikacje
działają na wspólnej bazie danych, która integruje zasoby danych tych aplikacji.

SyZeM GeoGraphics jest to aplikacja, która zarządza dokumentacją kartograficz-
ną o składowisku, stworzona została w całości na bazie MicroStation GeoGraphics.
Umożliwia ona na przykład tworzenie różnego typu przekrojów poprzecznych oraz po-
dłużnych (geologicznych, hydrogeologicznych, geotechnicznych, geofizycznych) na
podstawie współpracy z trójwymiarowym modelem terenu (TMT). Dodatkowo, po-
zwala na wykonywanie analiz graficznych na danych opisowych (analizy przestrzenne,
resymbolizacje i adnotacje) oraz wydruk kart otworów. W skład tej aplikacji wchodzą
takie aplikacje jak GeoEdytor i GeoPrzekrój. Aplikacja GeoEdytor operuje na struk-
turze danych aplikacji GeoGraphics, dzięki czemu projekt GIS jest znacznie łatwiejszy
w obsłudze niż przy korzystaniu ze standardowych narzędzi tej aplikacji. Program Geo-
Edytor gromadzi wszystkie dane o projekcie, tj. listę map, podział tematyczny i defini-
cje właściwości (features). Aplikacja GeoPrzekrój wspomaga proces tworzenia i edycji
przekrojów geologicznych, hydrogeologicznych, geotechnicznych i geofizycznych na
podstawie zadanych profili, które zasilane są danymi zawartymi w kartach dokumen-
tacyjnych otworów badawczych. Ważną rolą tej aplikacji jest również wspomaganie
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procedury interpretacji poszczególnych warstw geologicznych, geotechnicznych [171].
SyZeM Karty to zestaw aplikacji umożliwiających współpracę wyłącznie z opisową czę-
ścią bazy danych. Pozwala na gromadzenie, weryfikowanie, edycję, wstępną obróbkę
oraz pobieranie różnego typu danych pomiarowych rejestrowanych na składowisku
„Żelazny Most” lub danych laboratoryjnych uzyskiwanych w specjalistycznych labora-
toriach badawczych w ramach prac prowadzonych na składowisku [172].

Zastosowane technologie informatyczne. Aplikacje dla systemu „SyZeM” zostały
napisane w języku Microsoft C# i w pewnym fragmencie w języku programowania
platformy graficznej MicroStation – MDL (MicroStation Development Language).
Struktura bazy danych skonstruowana jest na podstawie tabel systemowych apli-
kacji MicroStation Geographics. Nakładką, która obsługuje tę strukturę danych,
jest GeoEdytor. Należy podkreślić, że firma BMT Cordah (obecnie ARGOSS) dość
szybko wprowadziła nowoczesne technologie programowania w środowisku platfor-
my .NET [171].

Charakterystyka wdrożenia. Realizacja wdrożenia napotkała na problemy tech-
niczne związane z osiągnięciem zadowalającej wydajności zapytań do bazy danych udo-
stępnionej przez COPI. Po usunięciu tego problemu zadanie realizowano przez na-
stępnych kilka lat. Osiągnięto założoną funkcjonalność systemu, który okazał się
jednak dość skomplikowany i niełatwy w obsłudze. W 2011 roku O/ZH Zakład Hydro-
techniczny ogłosił przetarg na realizację nowego systemu [173]. Na tej decyzji zaważyły
przede wszystkim aspekty prawne dotyczące własności kodu systemu SyZeM oraz
zmiany technologiczne w ofercie Bentley Systems (wycofanie z rynku produktu Micro-
station Geographics).

4.3.7. Aplikacja MOPRONA

Aplikacja MOPRONA powstała w 2003 roku w Dziale Kontroli Jakości TKJ
O/ZG „Rudna” KGHM „Polska Miedź” S.A. Skrót pochodzi od wyrażenia monitoring
produkcji nadawy [174]. Powstanie systemu MOPRONA związane jest bezpośrednio
z powstaniem w kopalniach komórek organizacyjnych TKJ, powołanych do życia z po-
czątkiem 2002 roku, w celu realizacji kontroli jakości procesu wybierania złoża
rudy miedzi. W tamtym okresie uzyskała ona zdecydowane poparcie Biura Zarządu
KGHM PM S.A., które nakazało jej powszechne stosowanie we wszystkich Zakładach
Górniczych Koncernu KGHM PM S.A. Stanowiła ona bowiem ważny element w stra-
tegii realizacji zadań produkcyjnych w kopalniach koncernu.

Zakres dziedzinowy aplikacji. Aplikacja została opracowana przede wszystkim dla
działów kontroli jakości TKJ, a pozyskiwała dane również z działów: geologicznego,
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mierniczego, górniczego i strzałowego. Docelowo uruchamiana była na wszystkich re-
jonach Zakładów Górniczych KGHM PM S.A.

Funkcjonalność aplikacji. W założeniu aplikacja ta gromadzi dane o eksploatacji
na poziomie oddziału górniczego, rejonu oraz całej kopalni. Zbierane są informacje
o liczbie strzałów, rejestrowane są wybiegi przodków górniczych oraz opróbowania
urobionej rudy miedzi. Stanowi ona narzędzie pozwalające bezpośrednio rejestrować
i monitorować proces produkcji rudy miedzi.

Zastosowane technologie informatyczne. Aplikacja została napisana w środowi-
sku bazy danych MS ACCESS w język programowania VBA. Przystosowana została do
pracy wielostanowiskowej. Nie ma żadnych rozszerzeń dla danych przestrzennych.

Charakterystyka wdrożenia. Aplikacja powstała początkowo jako osobiste narzę-
dzie geologów O/ZG „Rudna”. W okresie gdy prezesem KGHM „Polska Miedź” S.A.
został Wiktor Błądek aplikacja została wdrożona we wszystkich oddziałach kopalń
KGHM. W tym czasie kierownictwo koncernu zastosowało wszelkie dostępne środki,
aby wymusić jej stosowanie we wszystkich działach kopalń KGHM. Tymczasem osobi-
sta baza danych w roli aplikacji serwerowej nie sprawdzała się w pełni. Czasami docho-
dziło do utraty już wpisanych danych lub pojawiały się problemy ze stabilnością pracy
systemu. Powodowało to konieczność ponownego wpisywania danych drugiego dnia
lub dostosowanie obowiązków służbowych do czasu w którym baza będzie sprawna.
W dziale mierniczym istniała aplikacja odbiórkowa wykonana przez inną firmę. Apli-
kacja ta wspomagała wpisywanie danych i kartowanie postępu prac górniczych. Pra-
cownicy musieli potem część tych samych danych atrybutowych jeszcze raz wpisać do
bazy danych MOPRONA, co nie było optymalnym rozwiązaniem ze względu na brak
kontekstu lokalizacji danych na mapie górniczej.

4.3.8. System informacji o terenie SIOT KGHM

W roku 2003 Zarząd KGHM „Polska Miedź” S.A. podjął decyzję o budowie syste-
mu informacji o terenie dla KGHM, nazywanego w skrócie SIOT KGHM S.A. [175].
Wykonanie systemu zlecono firmie Intergraph Europe Polska Sp. z o.o. W następnym
roku firma ta podjęła się realizacji jednego z największych i najbardziej skomplikowa-
nych wdrożeń systemu GIS w polskim górnictwie. Celem utworzenia SIOT KGHM
było usprawnienie procesu decyzyjnego w służbach technicznych i zarządzających,
w zakresie gospodarki przestrzenią objętą różnymi formami działalności KGHM: włas-
ność gruntów, mapy do celów projektowych i planowania, wpływy eksploatacji pod-
ziemnej oraz ochrona środowiska. Był to już trzeci system GIS w KGHM „Polska
Miedź” S.A., ale pierwszy realizowany w skali całego koncernu.

Zakres dziedzinowy aplikacji. Celem strategicznym realizacji systemu było
usprawnienie procesu decyzyjnego na wszystkich szczeblach zarządzania koncernem
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oraz zgromadzenie w systemie danych niezbędnych do rozwiązywania sytuacji kryzyso-
wych. Zakres systemu tematyczny systemu obejmuje takie moduły jak [175]:

– kataster – podsystem integrujący dane opisowe i dane geometryczne ewidencji
gruntów oraz dane z ksiąg wieczystych wraz z informacjami o zagospodarowaniu
tych terenów (majątku firmy),

– topografia – podsystem integrujący zarządzanie wszelkiego typu materiałami kar-
tograficznymi wykorzystywanymi w Zakładach Górniczych oraz Zakładach Hutni-
czych koncernu,

– ochrona środowiska – podsystem do gromadzenia danych pomiarowych oraz da-
nych statystycznych dotyczących stanu środowiska oraz wprowadzanych do niego
zanieczyszczeń, obejmuje on swoim zakresem nie tylko dane z zakładu górnicze-
go, ale również z zakładów przeróbki i z hut miedzi,

– deformacje terenu – moduł przeznaczony do gromadzenia danych z pomiarów de-
formacji terenu oraz wykonywania obliczeń prognoz deformacji terenu w oparciu
o algorytm prognozowania autorstwa R. Hejmanowskiego,

– szkody górnicze – moduł dla działów szkód górniczych kopalń LGOM, przezna-
czony do gromadzenia danych o zgłoszonych uszkodzeniach w obiektach budow-
lanych i infrastrukturze znajdującej się w granicach terenów górniczych LGOM.

System zapewnia dostęp do danych przestrzennych, usprawnia przepływ informa-
cji i zapewnia duże możliwości wykonywania analiz przestrzennych. Problemem jest
skala i stopień skomplikowania przedsięwzięcia, które spowodowały pewne problemy
z pełnym uruchomieniem systemu.

Funkcjonalność aplikacji. Omawiany system ma bardzo wiele funkcjonalności,
które stopniowo zmieniały się w trakcie realizacji wdrożenia. Poniżej zostały omówio-
ne tylko te najważniejsze [175]:

– kataster – identyfikacja struktury gruntów należących do koncernu, wielkości
opłat i podatków, wartości rynkowej i księgowej działek koncernu, zarządzanie
przez planowanie i rozliczanie obrotu działkami i majątkiem firmy;

– topografia – podsystem służy do dostarczania danych przeznaczonych jako tło dla
prezentacji wyników analiz i opracowań wykonanych w pozostałych częściach
SIOT KGHM, ponadto podsystem udostępnia również dane wejściowe do realiza-
cji dokumentacji tworzonych na bazie danych z pozostałych oddziałów koncernu
oraz jego podsystemów;

– ochrona środowiska – podsystem, który przede wszystkim służy do zintegrowane-
go naliczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz generowania statystyk i ra-
portów wymaganych przez administrację krajową i samorządową;
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– deformacje terenu – podstawową funkcją tego podsystemu jest minimalizacja
wpływów eksploatacji podziemnej na środowisko i obiekty budowlane, realizowa-
ne jest to przez wydawanie współrzędnych i nazw punktów geodezyjnych prze-
znaczonych do pomiarów, następnie podsystem dostarcza możliwości realizacji
prognoz deformacji terenu, a po upływie pewnego czasu wyniki prognoz są weryfi-
kowane przez dane z kolejnych pomiarów geodezyjnych;

– szkody górnicze – podstawową funkcjonalnością tego podsystemu jest obsługa
zgłoszenia szkody górniczej oraz analiza wpływu wstrząsów górniczych na obiekty
budowlane;

– geoIntegrator – jest to aplikacja uruchamiana w środowisku GeoMedia przezna-
czona do zarządzania użytkownikami systemu nadawania praw do korzystania
danych oraz dostępu do podsystemów systemu SIOT KGHM.

Zastosowane technologie informatyczne. We wdrożeniu zastosowano oprogramo-
wanie GeoMedia z bazą danych Oracle. Informacje przestrzenne składowane są w ba-
zie nie jako BLOBy (format firmy Intergraph) tylko jako obiekty typu SDO Geometry
(format firmy Oracle). Dane typu rastrowego gromadzone są w katalogach. Jako głów-
ny układ współrzędnych przyjęto PUWG „2000”. Ze względu na konieczność integracji
wielomodułowego środowiska systemu oraz w celu poprawy wydajności przesyłania
danych klient–serwer opracowano nową aplikację o nazwie GeoIntegrator. W kon-
tekście technologicznym pełni ona dość istotną funkcję poprzez zwiększenie wydajno-
ści połączenia aplikacji desktopowej GeoMedia z serwerową bazą danych Oracle.

Charakterystyka wdrożenia. Planowane pierwotnie uruchomienie wszystkich
podsystemów SIOT KGHM PM wyznaczone było na czerwiec 2006 roku, ale faktycz-
nie nastąpiło w kwietniu 2008 roku [175]. Pomimo skoncentrowania dużych sił i środ-
ków oraz udzielenia pełnego poparcia przez kierownictwo KGHM dla tej inwestycji,
termin jej ukończenia nie został dotrzymany. Inwestycja planowana była na trzy lata.
W trakcie wdrożenia – co kilka miesięcy (4–5) – uruchamiano prace nad kolejnymi
podsystemami. Ostatnim, którego wdrożenie uruchomiono, był podsystem deforma-
cji terenu. Niestety podsystemy, które wdrażano jako pierwsze opóźniły się w realizacji.
W efekcie, na koniec wdrożenia, pracowano przy wszystkich pięciu podsystemach
naraz. Te podsystemy, których wdrożenie zostało uruchomione najwcześniej, okazały
się najlepsze w użytkowaniu. Dobrym przykładem jest podsystem Kataster, urucho-
miony i oddany do użytku jako pierwszy. Najwięcej problemów przysporzył podsystem
ochrony środowiska (wysoki poziom skomplikowania zmieniających się przepisów po-
łączony z informatyzacją przetwarzania bardzo dużej ilości różnego typu substancji
i parametrów zależnych od czasu) oraz realizowany jako jeden z ostatnich – podsystem
deformacji terenu.
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Problemy, które wystąpiły podczas wdrożenia, wynikają z braku doświadczenia
firmy Intergraph w realizacji wdrożeń w zakresie systemów dla ochrony środowiska
i deformacji terenu. Firma posiadała doświadczenie w zakresie wdrożeń systemów ka-
tastralnych i podsystem Kataster został wdrożony sprawnie i zgodnie z planowanym
zakresem funkcjonalnym. Przyczyną problemów w realizacji projektu SIoT były
również firmy realizujące z opóźnieniem pozyskanie danych do projektu w ramach
osobnych zleceń.

Problemy te były eliminowane sukcesywnie zarówno przez wykonawcę systemu,
jak i przez służby KGHM Polska Miedź S.A.

4.4. Projekty realizowane w byłej Kompanii Węglowej S.A.

4.4.1. System MapDraw w KWK „Piast”

Kopalnia KWK „Piast” od 1994 roku realizowała komputeryzację zasobu map
górniczych. Historia wdrożenia została omówiona w podrozdziale 2.4. Dariusz Biegun
przy poparciu ówczesnego kierownictwa działu stworzył własne oprogramowanie słu-
żące do prowadzenia map wyrobisk górniczych o nazwie MapDraw.

Zakres dziedzinowy aplikacji. Aplikacja służy przede wszystkim do obsługi działu
mierniczo-geologicznego w zakresie tematycznym pozwalającym na edycję treści mapy
wyrobisk górniczych. Mapa następnie jest udostępniana innym działom kopalni. Apli-
kacja ma narzędzia wspomagające projektowanie wyrobisk górniczych.

Funkcjonalność aplikacji. Głównym zadaniem aplikacji jest kartowanie i edyto-
wanie mapy górniczej przez geodetów, geologów i pracowników działów wentylacji. Na
podstawie skartowanych danych program wspomaga tworzenie map przeglądowych
w dowolnej skali [176]. Program zarządza składowaniem danych, publikacją danych
i sporządzaniem kopii zasobu kartograficznego kopalni [176]. Wspomaga odtwarzanie
danych zapasowych w przypadku awarii systemu operacyjnego lub sprzętu.

Zastosowane technologie informatyczne. System MapDraw jest nakładką dzia-
łającą na platformie graficznej AutoCAD. Kolejne wersje systemu aktualizowane do
pracy z najnowszymi wersjami AutoCAD-a. Operacje intensywnie korzystające z obli-
czeń numerycznych napisane zostały i skompilowane do bibliotek zewnętrznych w języ-
ku programowania Pascal a następnie DELPHI. Głównym językiem aplikacji jest
AutoLISP i VisualLISP. W celu opracowania map pochodnych oraz map przeglą-
dowych w innych skalach, czyli do generalizacji kartograficznej, oprogramowanie
MapDraw wykorzystuje najnowsze technologie składowania i edycji danych wekto-
rowych, takie jak bloki dynamiczne i reaktory, które umożliwiają płynne skalowanie
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zasobu kartograficznego [176]. W celu interpolacji trójwymiarowych powierzchni złoża
(stropu i spągu złoża) w granicach projektowanej eksploatacji autor opracował również
własne aplikacje [126].

Charakterystyka wdrożenia. W trakcie wdrożenia w KWK „Piast” ze względu
na kiepską jakość danych rastrowych podjęto decyzję aby pliki rastrowe wykorzystać
tylko tymczasowo. Jako podstawową ścieżkę pozyskania danych przyjęto wykorzy-
stanie archiwalnych dzienników pomiarowych w celu skartowania wszystkich map
podstawowych kopalni od nowa drugi raz tyle, że już cyfrowo do postaci wektorowej.
Przyjęte założenia oraz wprowadzone zmiany organizacyjne w zarządzaniu zasobami
informatycznymi w dziale pozwoliły uzyskać stabilne i pewne środowisko prowadzenia
zasobu cyfrowego mapy wyrobisk górniczych. Rozwiązanie to charakteryzowało się
takimi cechami jak:

– precyzyjnie zorientowana funkcjonalność oprogramowania na potrzeby działu,
w którym pracuje autor systemu,

– zachowanie wysokich standardów ergonomii, włącznie z testami ergonomii po-
szczególnych funkcjonalności związanych z obsługą i edycją danych wektorowych
i interfejsu systemu MapDraw [118],

– architektura systemu zorientowana została na uzyskanie wysokiej wydajności
przetwarzania danych na komputerach o niskiej wydajności, zostało to osiągnięte
dzięki m.in. zastosowaniu różnych języków programowania w środowisku jednego
systemu w zależności od realizowanych funkcji,

– rezygnacja z nakładek na rzecz specjalizowanego autorskiego oprogramowania
wybranych funkcji GIS nie wymaga zakupu AutoCAD Civil.

4.4.2. Komputeryzacja modelu złoża w byłej Kompanii Węglowej S.A.

Oprogramowanie w KW S.A. do 2007 roku wdrażane było głównie na poziomie
kopalń. W 2008 roku została zawarta umowa pomiędzy Asseco Poland (koordynator
konsorcjum) a Kompanią Węglową S.A., która miała na celu zaprojektowanie i wdroże-
nie zintegrowanego systemu informatycznego tworzenia i prowadzenia numerycznego
modelu złoża włącznie z obsługą numerycznych map górniczych. Prace zakończono
w 2010 roku. Koszt wdrożenia wyniósł około 9 mln zł. System utworzony został z powo-
du pilnej konieczności zintegrowania zasobu mierniczo-geologicznego całej Kompanii
Węglowej S.A. Obecnie wiele spraw związanych z gospodarką złożem zostało przekaza-
nych na rzecz Biura Zarządu, które nie miało wystarczającej ilości danych do szybkiego
i stosunkowo łatwego dostępu do wszystkich zgromadzonych danych mierniczo-geolo-
gicznych. Realizacja analiz była cedowana na poszczególne kopalnie, które dostarczały
swoje dane, które na poziomie Biura Zarządu były scalane. Oczywiście procedura trwa-
ła czasami zbyt długo, a dane przekazywano najczęściej w formie analogowej.
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Zakres dziedzinowy wdrożenia. Wdrożeniem objęto zadania związane z miernic-
twem górniczym i geologią. W zakresie geologii zaplanowano budowanie baz danych
geologicznych złoża, gromadzących parametry jakościowe węgla, wytrzymałości skał
i zagrożeń naturalnych. Zaplanowano także budowę bazy danych hydrogeologicznych
oraz geotechnicznych. Każda baza ma formę graficzną umożliwiającą wizualizację da-
nych w postaci map i przekrojów. W zakresie miernictwa wdrożenie dotyczy budowy
numerycznych map górniczych i geologicznych tylko tych pokładów, które planowane
są do eksploatacji [177].

Funkcjonalność systemu. Podstawowym wymaganiem funkcjonalnym systemu
jest produkcja map górniczych, która realizowana ma być zarówno w ramach prac bie-
żących (kartowanie wyników pomiarów), jak i ma umożliwiać importowanie materia-
łów analogowych (map papierowych i „blach” – map na aluminiowych podkładach)
do postaci numerycznej. Gotowe sekcje mapy wyrobisk górniczych są importowane do
centralnej bazy danych wyposażonej w opcję składowania danych przestrzennych.
W bazie przeprowadzane jest modelowanie złoża projektowanego do eksploatacji.
Dodatkowo system dostarcza możliwość eksportu parcel eksploatacji do programu
EDN-OPN przeznaczonego do prognozowania deformacji terenu. System wymienia
dane również z aplikacjami do obliczeń geodezyjnych GeoNET.

Zastosowane technologie informatyczne. Podstawową technologią wdrożenia jest
oprogramowanie Oracle Fusion Middleware SOA Suite (OFM). Służy ono jako plat-
forma integracyjna dla większości pozostałych aplikacji tego wdrożenia, którego fun-
damentem jest baza danych Oracle Enterprise 11g. Podstawową aplikacją systemu jest
centralny moduł numerycznego modelu złoża (CMNMZ), napisany w języku progra-
mowania Java, działający na bazie danych Oracle, która jest wykorzystywana do za-
rządzania zasilaniem centralnej składnicy danych o złożu (CSDoZ). Ponadto aplikacja
ta ma opcje przeznaczone do zasilania w dane CSDoZ, które pochodzą wprost z map
górniczych oraz zawiera wbudowane narzędzia ułatwiające przeszukiwania bazy CSDoZ.
Ma także rozbudowane narzędzia raportowania wyników analiz danych [178]. W archi-
tekturze Oracle SOA integrowane są pozostałe dziedzinowe aplikacje:

– GeoLISP to aplikacja do prowadzenia map górniczych oraz obsługi danych prze-
strzennych dla aplikacji obliczających wskaźniki deformacji terenu i aplikacji geo-
dezyjnych.

– EDBJ-OPN to oprogramowanie do obliczeń wskaźników deformacji górotworu
i powierzchni terenu.

– GeoNET to aplikacja do realizacji obliczeń geodezyjnych.

Należy jeszcze dodać, że w trakcie wdrożenia dodatkowo wykorzystano takie na-
rzędzia jak Oracle JDeveloper 11g, który jest używany jako środowisko programistycz-
ne Java do tworzenia aplikacji działających na bazie danych Oracle. Specjalizowana
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wersja tej bazy Oracle WebLogic Serwer 11g w wersji Basic stosowana jest jako środo-
wisko uruchomiania aplikacji i usług; trzecim narzędziem jest Oracle Enterprise Service
Bus, służący do integracji aplikacji zorientowanych na Usługi WEB. Niewątpliwą ko-
rzyścią z zastosowanych technologii firmy Oracle jest możliwość uruchomienia wbudo-
wanych usług danych przestrzennych takich jak Web Map Service oraz Web Feature
Service [178]. Platformą graficzną systemu jest oprogramowanie AutoCAD firmy
Autodesk wyposażone w nakładkę Civil, umożliwiającą między innymi dwu- i trójwy-
miarowe modelowanie złoża oraz jego parametrów.

Charakterystyka wdrożenia. Pierwszym najważniejszym efektem realizacji wdro-
żenia było uzyskanie przez każdy zakład górniczy Kompanii Węglowej S.A. możliwości
samodzielnego sporządzania numerycznych map górniczych. Zrealizowano to dzięki
zakupowi dużej ilości sprzętu i oprogramowania. Każda kopalnia otrzymała kilka no-
wych komputerów oraz drukarki wielkoformatowe (plotery). Zakupiono także pewną
liczbę skanerów. W ramach wdrożenia zaoszczędzono natomiast na kosztach prze-
twarzania danych analogowych do postaci cyfrowej, obciążając tą czynnością praco-
wników w ramach ich obowiązków służbowych. Zakupiono także oprogramowanie
AutCAD Civil dla wszystkich kopalń wchodzących w skład Kompanii [177].

Integracja danych pozwoliła na osiągnięcie pełniejszego wykorzystywania infor-
macji zgromadzonych i przechowywanych przez służbę mierniczo-geologiczną w pro-
cesie projektowania górniczego. Pozwala to na zmniejszenie ryzyka popełnienia błędu
poprzez wykorzystanie niepełnego zestawu danych podczas podejmowania strategicz-
nych decyzji oraz wpływa na poprawienie jakości podejmowanych decyzji [177].

4.5. Mapy numeryczne
w byłym Katowickim Holdingu Węglowym S.A.

Oprogramowanie w KHW S.A. do 2007 roku wdrażane było głównie na poziomie
kopalń. Większość działów mierniczo-geologicznych holdingu problem informatyzacji
w zakresie przygotowywania dokumentacji w dużej mierze rozwiązywała samodzielnie.
Praktycznie każda miała jakieś mniej lub bardziej zaawansowane własne rozwiązania.
Niewątpliwe najbardziej zaawansowaną w kopalniach KHW S.A. aplikacją do redakcji
map była MapMine, opracowana przez Adriana Brola i wdrożona na kopalni KWK
„Śląsk”. Pierwsze prace nad tą aplikacją rozpoczęto w 1999 roku, a wprowadzono
do użytku 2001 roku. W ciągu kilku lat stała się standardowym narzędziem używanym do
produkcji kartograficznej na kopalni KWK „Śląsk”. W innych kopalniach KHW S.A.
również podejmowano próby wdrożenia własnych rozwiązań. W kopalni KWK „Murc-
ki” Zbigniew Wąsik opracował własne oprogramowanie do prowadzenia mapy wyro-
bisk górniczych w środowisku AutoCAD. Jednak ostatecznie w 2009 roku, w KHW
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zdecydowano, że podstawową platformą graficzną stosowaną w holdingu będzie opro-
gramowanie Bentley MicroStation. Ze względu na planowaną prywatyzację w latach
2009–2010 pod koniec 2007 roku zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. uru-
chomił szereg projektów mających na celu podniesienie wartości firmy. Pomimo rezy-
gnacji z prywatyzacji KHW S.A. zaplanowanych działań nie przerwano, dokonano ich
reorganizacji oraz zwiększono czas ich realizacji oraz zawężono zakres. Jednym z klu-
czowych założeń realizacji projektów modernizacyjnych jest szeroko rozumiane wspo-
maganie procesów produkcyjnych, których składnikiem jest dokumentacja cyfrowa
(miernicza, geologiczna i techniczna). W dużym uproszczeniu prace projektowe mają
doprowadzić do opracowania i wdrożenia nowoczesnych technologii i metod zarządza-
nia firmą sektora wydobywczego [179] m.in. w zakresie:

– harmonogramowania i monitoringu produkcji,
– zarządzania majątkiem,
– standaryzacji i unifikacji dokumentacji i oprogramowania,
– stworzenie map cyfrowych powierzchni i wyrobisk górniczych,
– stworzenie relacyjnych baz danych geologiczno-górniczych.

Ze względu na kryzys finansowy w 2009 roku w ciągu następnego roku nastąpiła
reorganizacja dotychczasowych projektów. Trzy projekty dotyczące działów mierniczo-
geologicznych zostały scalone w jeden projekt. Do 2010 roku przeprowadzono nastę-
pujące prace:

– rozpoczęto proces skanowania i wektoryzowania map analogowych,
– zbudowano własny system do prowadzenia map wyrobisk górniczych,
– zakupiono serwery w celu uruchomienia centrum certyfikacji przeznaczonego do

autoryzacji map wyrobisk górniczych.

W ramach projektu zwrócono szczególną uwagę na bezpieczeństwo materiałów
kartograficznych w sieci komputerowej holdingu [180]. Podjęto nawet próbę wprowa-
dzenia podpisu elektronicznego wektorowych plików map (która jednak ostatecznie
się nie powiodła). Po podjęciu decyzji przez władze KHW S.A. o wycofaniu się z emisji
obligacji prace nad systemem uległy zahamowaniu. Projekt został wstrzymany, ale
oprogramowanie wytworzone i wdrożone w trakcie jego trwania jest użytkowane do
dnia dzisiejszego.

4.6. System TMG-MAPA
w byłym Południowym Koncernie Węglowym

Południowy Koncern Węglowy (PKW S.A.) wchodził w skład grupy kapitałowej
Tauron w której odpowiadał za wydobycie węgla. W skład PKW S.A. w 2010 roku
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wchodziły dwa zakłady górnicze: ZG „Janina” i ZG „Sobieski”. Interesujące wdroże-
nie oprogramowania o charakterze wewnętrznym przeprowadzono w kopalni „Janina”
w Libiążu. Zakład Górniczy „Janina” od 2005 roku należy do struktur ówczesnego Po-
łudniowego Koncernu Węglowego S.A. Jednak pierwsze prace nad komputeryzacją
zasobu map górniczych podjęto znacznie wcześniej. Już w 1999 roku zakupiono sprzęt
komputerowy i oprogramowanie CAD firmy Autodesk. W latach 2001–2003 sporzą-
dzono mapy przeglądowe w skali 1:5000 i 1:10 000. W celu realizacji tego zdania jeden
z pracowników działu – Andrzej Paszko – opracował własną aplikację, która wspoma-
gała proces tworzenia numerycznej mapy górniczej o nazwie TMG-MAPA [181].

Zakres dziedzinowy aplikacji. Aplikacja służy przede wszystkim do obsługi działu
mierniczo-geologicznego w zakresie tematycznym pozwalającym na edycję treści pod-
stawowej mapy wyrobisk górniczych. Pliki mapy podstawowej są publikowane dla
innych działów kopalni. Aplikacja wspomaga tworzenie map tematycznych w innych
w kilku działach kopalni, jednak nie w pełnym zakresie.

Funkcjonalność aplikacji. Głównym zadaniem aplikacji jest wspomaganie wekto-
ryzacji i kartowania elementów, znajdujących się na mapie górniczej. Aplikacja wspo-
maga również zarządzanie warstwami tematycznymi. Do 2014 roku aplikacja jest roz-
wijana równolegle wraz z realizacją obowiązków służbowych autora programu.

Zastosowane technologie informatyczne. Podstawową platformą graficzną jest
AutoCAD 2000, do którego dokupiona została aplikacja CAD-Raster Release 4.6 PRO
firmy Tessel Systems, przeznaczona do kalibracji plików rastrowych zawierających ob-
razy map analogowych. W tym środowisku działa aplikacja TMG-MAPA, która została
napisana w języku AutoLISP [181].

Charakterystyka wdrożenia. W ZG „Janina” proces wektoryzacji obejmował ska-
nowanie matryc map podstawowych z podkładów aluminiowych. Mapy skanowano na
wielkoformatowym skanerze w firmie Mikroznak. Warto podkreślić, że liczba sekcji,
które zostały założone w zakładzie górniczym wynosi łącznie 131 sekcji map podstawo-
wych na podkładach aluminiowych. Od początku wdrożenia do 2010 roku wektoryza-
cją objęto 125 sekcji. Ponadto od 2003 roku każdy pomiar jest kartowany cyfrowo na
mapie numerycznej [181]. Wdrożenie przebiegało dobrze do momentu gdy autor syste-
mu nie awansował na wyższe stanowisko z innym zakresem obowiązków służbowych.

4.7. Wybrane przykłady informatyzacji w JSW S.A.

W skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. początkowo wchodziło pięć kopalń.
W przypadku dwóch kopalń zidentyfikowano źródłowe publikacje opisujące przepro-
wadzone wdrożenia aplikacji do zarządzania mapami górniczymi. Są to kopalnie KWK
„Krupiński” i KWK „Budryk”.
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4.7.1. System MAPA 2000 w KWK „Krupiński”

Decyzję o wprowadzeniu numerycznych map górniczych została podjęta przez
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA w 1997 roku. W drodze przetargu wyłoniono
firmę Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. Oddz. nr 6 Rybnik, która zaofe-
rowała wdrożenie oprogramowania o nazwie „Mapa 2000” firmy „Mikroznak”. Auto-
rem aplikacji jest Zygmunt Kaczmarzyk pracownik firmy „Mikroznak”, którego wspo-
magał Witold Wąsacz (mierniczy górniczy). Do realizacji pilotażowego wdrożenia
wyznaczono Kopalnię Węgla Kamiennego „Krupiński” w Suszcu. Już w następnym
roku rozpoczęto proces wdrażania systemu. Całość wdrożenia zakończono w paździer-
niku 1999 roku [182].

Zakres dziedzinowy aplikacji. Wdrożona aplikacja realizuje zadania ściśle zwią-
zane z robotami kartograficznymi prowadzonymi przez mierniczych górniczych oraz
geologów górniczych w typowym zakładzie górniczym. W ramach wdrożenia nie zapla-
nowano opracowania narzędzi do redakcji map powierzchniowych.

Funkcjonalność aplikacji. Aplikacja MAPA 2000 ma zaimplementowane typo-
we funkcje, które przeznaczone są do zarządzania mapą górniczą działu mierniczo-
-geologicznego kopalni [193]:

– wspomaga tworzenie różnego rodzaju dokumentów kartograficznych dzięki roz-
budowanej bibliotece symboli map górniczych oraz narzędziom wspomagającym
redakcję treści mapy,

– wspomaga obsługę procesu planowania i projektowania rozcinki złoża,
– zapewnia geodezyjne prowadzenie wyrobisk górniczych,
– umożliwia kartowanie danych geologicznych, w tym zaburzeń tektonicznych,
– dodatkowo pozwala na realizację obliczeń zasobów złoża i strat w jego eksploatacji.

Aplikacja nie zarządza prawami dostępu do treści mapy oraz nie ma wbudowa-
nych mechanizmów autoryzacji pracownika, ma również możliwości zastosowania pod-
pisu elektronicznego.

Zastosowane technologie informatyczne. Aplikacja „Mapa 2000” firmy „Mikro-
znak” pracuje w środowisku AutoCAD R14. Jej nazwa techniczna brzmi „Mapa” wer-
sja 3.0. Warto podkreślić, że struktura warstw pliku *.dwg oraz nazewnictwo symboli
map górniczych zostało wprost zaimplementowane z projektu badawczego Technologia
tworzenia i obsługi komputerowej mapy górniczej, w ramach którego opracowano Stan-
dard numerycznej mapy górniczej [97]. Aplikacja zarządza zasobem danych kartogra-
ficznych z zachowaniem podziału sekcyjnego.

Charakterystyka wdrożenia. W ramach wdrożenia zakupiono sprzęt klasy PC,
oprogramowanie komputerowe oraz przeszkolono załogę w zakresie obsługi oprogra-
mowania. Następnie wykonano cyfrowy zasób map górniczych, który obejmował kolejne
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etapy skanowania, wektoryzacji i standaryzacji 37 sekcji w skali 1 : 2000. Zdecydowa-
nym atutem wprowadzonej aplikacji „Mapa 2000” jest możliwość płynnego przeskalo-
wywania map do skal 1 : 2000 i 1 : 5000 w jednym pliku. Stabilność działania aplikacji
zapewnia dobre warunki pracy oraz pozwala osiągać dużą wydajność. W 2010 roku ko-
palnia miała założonych 160 sekcji map podstawowych na planszach aluminiowych,
z których 94 utworzono już w formie numerycznej [182].

4.7.2. System GEOLISP w KWK „Budryk”

W 2004 roku w Kopalni KWK „Budryk” ogłoszono przetarg na wykonanie mapy
podstawowej wyrobisk górniczych. Przetarg na realizację wdrożenia wygrała firma
GEO-LISP z Katowic, która miała gotowe oprogramowanie o nazwie GEOLISP [102],
autorstwa M. Poniewiery.

Zakres dziedzinowy aplikacji. Wdrożona aplikacja również realizuje zadania
związane z robotami kartograficznymi prowadzonymi przez mierniczych górniczych
oraz geologów górniczych w typowym zakładzie górniczym. W jej ramach zaplanowano
ponadto wdrożenie narzędzi przeznaczonych do obsługi zadań związanych z ochroną
terenów górniczych. Podstawową aplikacją przeznaczoną do prognozowania deforma-
cji terenu jest EDN-OPN, autorstwa Jana Białka.

Funkcjonalność aplikacji. Aplikacja GEOLISP ma rozbudowaną możliwość w za-
kresie redakcji treści map górniczych podstawowych, przeglądowych i specjalnych [103].
Poza edycją treści map górniczych podstawowych oraz przeglądowych wspomaga także
edycje map specjalnych, takich jak na przykład mapy powierzchni terenu górniczego,
na których prezentowane są dane o odporności obiektów oraz wpływach eksploatacji
górniczej na powierzchnię terenu. Dane do obliczeń wskaźników deformacji również
przygotowywane są za pomocą narzędzi GEOLISP. Aplikacja ponadto wspomaga re-
dakcję map powierzchniowych (sytuacyjno-wysokościowych).

Zastosowane technologie informatyczne. W przypadku tego wdrożenia w dziale
mierniczym zainstalowano cztery egzemplarze aplikacji STiOKMN (System Tworzenia
i Obsługi Kopalnianych Map Numerycznych) GEOLISP firmy GEO-LISP, która pra-
cuje jako nakładka w środowisku AutoCAD. Zostały one napisane w języku progra-
mowania AutoLISP. Należy zauważyć, że aplikacja w ówczesnym czasie operowała na
stosunkowo małej liczbie warstw.

Charakterystyka wdrożenia. W ramach wdrożenia zainstalowano 5 stanowisk kompu-
terowych, z których każde przeznaczone było do realizacji konkretnych zadań [102]:

– kartowanie i redakcja treści mapy wyrobisk górniczych,
– redakcja treści geologicznych,
– udostępnianie mapy innym działom kopalni,
– redakcja mapy powierzchni terenu.
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Zakupiono także ploter i kopiarkę – oba produkty w wersji wielkoformatowej.
W ramach wdrożenia przeszkolono 11 pracowników działu mierniczego (około 30 godzin
ćwiczeń dla każdego pracownika). Ponadto cztery osoby przeszkolono w dziedzinie ad-
ministracji całością systemu (włącznie z przeinstalowaniem sytemu czy archiwizacją
danych) [102]. W trakcie realizacji wdrożenia z 80 sekcji map podstawowych posiada-
nych przez kopalnię 48 zostało przekonwertowanych do postaci wektorowej. Opro-
gramowanie GeoLISP zostało zakupione dla pozostałych kopalń JSW S.A., jednak nie
przeprowadzono jego skutecznego wdrożenia w skali całej spółki [183].

4.7.3. Normatywny system
do zarządzania dokumentacją
i informacją mierniczo-geologiczną

W 2012 roku Zarząd JSW S.A. uruchomił projekt Mapa cyfrowa w JSW SA, który
został zaprojektowany na bazie wcześniej zrealizowanego, pilotażowego projektu Mapa
cyfrowa „Ruch Zofiówka wykonanego z wykorzystaniem systemu ArchiDeMeS DMG
i systemu GeoLISP [184].

Zakres dziedzinowy wdrożenia. Wdrożenie obejmowało dział mierniczo-
-geologiczny, dział wentylacji i dział przygotowania produkcji. Zainstalowano tam
oprogramowanie do zarządzania dokumentacją techniczną w formie cyfrowej poprzez
nadzorowane zarządzanie wytwarzaniem, edycją i uzgadnianiem dokumentacji tech-
nicznej wszelkich opracowań i projektów technicznych. Osobno wdrożono serwery
zarządzania dokumentacją kartograficzną w celu jej nadzorowania na etapie wytwa-
rzania, edycji, generalizacji i upowszechniania wśród działów technicznych kopalń
JSW S.A. [184].

Zastosowane technologie informatyczne. Od strony technologicznej system skła-
da się z kilku dedykowanych serwerów wymieniających pomiędzy sobą dane oraz z jed-
nej aplikacji klienckiej i jednego systemu graficznego. Aplikacja CX012 jest wyposażo-
na w wewnętrzną bazę danych SQL z predefiniowanym schematem Standardu Mapy
JSW oraz interfejsy do systemu ArchiDeMeS i GeoLISP umożliwiające wymianę
i synchronizację danych pomiędzy aplikacjami a także wprowadza obsługę wielodostę-
pu do danych zawartych w mapie górniczej. Program CX012 jest przy tym odpowie-
dzialny za synchronizację dokumentów między systemami GeoLISP a ArchiMeDeS,
natomiast za „współbieżność”, czyli, jak można się domyśleć, za obsługę wielodostępu
odpowiada aplikacja ArchiMeDeS DMG. Aplikacja CX012 podczytuje pliki mapy
podstawowej 1 : 2000 i w razie stwierdzenia ich aktualizacji umożliwia aktualizacjię
mapy przeglądowej w skali 1 : 5000 [184]. System ArchiDeMeS jest aplikacją kliencką
korzystającą z dwóch serwerów: Microsoft SQL Server i Microsoft Internet Infor-
mation Server. Serwery te odpowiadają odpowiednio za przechowywanie opisowych
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danych relacyjnych oraz plików. Wszystkie dane, pliki, parametry realizowanych proce-
dur, atrybuty dokumentów, matryce praw dostępu, transakcje są definiowane, rejestro-
wane i interpretowane przez system jako jedna baza centralna. Dany dokument jest
w całej bazie wartością unikatową. Oznacza to, że system pilnuje i zabezpiecza stan
archiwum niezależnie od liczby i zakresu współdzielonych plików pomiędzy różnymi
jego użytkownikami. Do każdego dokumentu dołączane jest pole opisu i tabela atrybu-
tów (danych). Edytor atrybutów jest wspomagany przez słowniki danych [185].

Charakterystyka wdrożenia. System GeoLISP działa w środowisku AutoCADa
i służy do edycji i automatyzacji wytworzenia map wyrobisk górniczych. Kluczową rolę
w tym systemie pełni serwerowy system ArchiMeDeS DMG. Jest to system przeznaczo-
ny do zarządzania dokumentacją mierniczo-geologiczną, zwany modułem systemu. Jest
to system klasy DMS – Document Management System, czyli systemu zarządzania do-
kumentami, które polega na śledzeniu dokumentu jego archiwizacji oraz i kontroli jego
edycji. Pozostałe elementy systemu to moduł serwer treści map (STM) przeznaczony do
publikacji za pomocą przeglądarki internetowej zawartości jednolitej numerycznej
mapy zakładu górniczego. System ten ma odrębną bazę danych do której replikowane są
wybrane i zatwierdzone wcześniej dane tworzące mapę przeglądową kopalni [184]. Mapa
podstawowa kopalni jest dostępna do edycji tylko w dziale mierniczym [184].

4.8. Podsumowanie wdrożeń oprogramowania
w działach technicznych polskich zakładów górniczych

Do końca lat 90. większość wdrożeń map wyrobisk górniczych realizowana była
z inicjatywy pracowników działów mierniczych. Był to bardzo trudny okres, bowiem
nowa technologia map cyfrowych nie została usankcjonowana w krajowych normach.
Ustawodawca przez wiele lat nie aktualizował właściwych przepisów pozwalających na
stosowanie nowych technologii przetwarzania danych przestrzennych. Podobnie kadra
naukowa nie zareagowała wystarczająco aktywnie w sprawie popularyzacji zastosowa-
nia technologii CAD w produkcji map wyrobisk górniczych. Pomimo niesprzyjających
warunków wielu mierniczych podjęło samodzielnie trud opracowania reguł i narzę-
dzi do prowadzenia mapy wyrobiska w postaci cyfrowej [186]. Niestety ich wysiłek
często do dzisiaj nie został odpowiednio doceniony ani wynagrodzony [186]. Między
innymi dzięki ich pracy można uznać rok 2009 za koniec pierwszego etapu informaty-
zacji przetwarzania danych przestrzennych (map) zakładów górniczych. Od tego czasu
wszystkie polskie kopalnie posiadają w dziale mierniczym odpowiedni sprzęt wraz ze
specjalistycznym oprogramowaniem pozwalającym na prowadzenie numerycznej wer-
sji zasobu map górniczych.
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Należy jednak nadmienić, że przeprowadzone badania literaturowe napotkały
duże trudności w ustaleniu wielu podstawowych informacji o wdrożeniach oprogra-
mowania. Wdrożenia prezentowane na konferencji czy w publikacji nie zawsze za-
wierają kluczowe informacje dotyczące wprowadzanego oprogramowania. Często brak
informacji o zastosowanych technologiach, źródłach finansowania oraz kluczowych do-
kumentach lub decyzjach inicjujących dane wdrożenie. Szczególnie oszczędne opisy
stosują firmy komercyjne na swoich stronach internetowych. Stąd też zaprezentowane
w tym rozdziale informacje na pewno nie wyczerpały tematu wprowadzania oprogra-
mowania w działach technicznych polskich kopalń.

Na podstawie badań literatury można ocenić, że pierwsze zorganizowane prace
nad wdrożeniem systemu informatycznego klasy GSG w polskim górnictwie zostały
przeprowadzone w kopalni odkrywkowej w KWB „Bełchatów” w 2003 roku. Wdro-
żono wtedy oprogramowanie MineScape australijskiej firmy Mincom (później ABB)
przeznaczone do wspomagania projektowych prac mierniczo-geologiczno-górniczych.
W oprogramowaniu tym, na zamówienie kopalni dodatkowo oprogramowano prze-
chowywanie danych dotyczących przenośników [187].

Kolejne wdrożenia systemów klasy GSG zostały zrealizowane w kopalni LW
„Bogdanka” S.A., gdzie zainstalowano oprogramowanie Surpac i Minex, które następ-
nie zostało zastąpione oprogramowaniem MineScape oraz Deswik. W KGHM SA na-
tomiast zakupiono system Datamine.

W trakcie wdrożeń oprogramowania dla działów mierniczych, zarejestrowano też
przypadki zbyt głębokiej konkurencji pomiędzy firmami wdrożeniowymi. Dobrym
przykładem może być wdrożenie dwóch różnych systemów do prowadzenia mapy wyro-
bisk górniczych przez dwie różne firmy w sąsiadujących ze sobą kopalniach koncernu
KGHM PM S.A. Pierwsza firma znacznie wcześniej wdrażająca swój system przyjęła
standardowe ustawienia rozdzielczości jednostek rysunkowych starego formatu pli-
ków *.dgn v7. Drugie przedsiębiorstwo, realizujące później wdrożenie na drugiej ko-
palni, przyjęło inną rozdzielczość pliku argumentując to koniecznością zapisu danych
z większą precyzją niż standardowo stosowana. Efektem tej decyzji było utracenie
przestrzennej spójności danych pomiędzy zakładami górniczymi. Na pierwszej kopalni
nigdy nie wystąpiły żadne problemy związane z precyzją zapisu danych przestrzennych,
natomiast na obydwu kopalniach można by pokusić się o wyliczenie kosztów przeskalo-
wania map wektorowych oraz rekalibracji plików rastrowych z sąsiadujących ze sobą
obszarów górniczych.

Dodatkowym czynnikiem utrudniającym rozwój informatyki w działach technicz-
nych kopalń w tamtym okresie był również bardzo niski poziom wymiany wiedzy i do-
świadczeń w rozwiązywaniu problemów związanych z opracowywaniem i wdrażaniem
oprogramowania. Każde niepowodzenie było ukrywane zarówno przez zamawiającego



133

jak i wykonawcę zadania. Brak wymiany doświadczeń w zakresie wiedzy i umiejętności
zarządzania i użytkowania wdrażanego oprogramowania spowodował powstanie sy-
tuacji, w której wiele firm popełnia podobne błędy. Dopiero po 2010 roku można było
zaobserwować powstanie trendu organizacji wyjazdów i wizyt w celu zapoznania się
z efektami wdrożenia systemów geoinformatycznych w innych kopalniach.

Niezwykle istotnym przedsięwzięciem organizacyjnym, które radykalnie zmieniło
uwarunkowania tworzenia rozwiązań geoinformatycznych w zakładach górniczych było
powołanie specjalizowanych oddziałów lub firm, które przeznaczone były do obsługi
sprzętu i dostarczania podstawowych usług informatycznych dla spółek górniczych.
Jedną z pierwszych tego typu jednostek był Oddział KGHM PM S.A. o nazwie COPI
(Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji), który powstał 1 kwietnia 2001 roku.
Oddział pełni rolę centrum kompetencyjnego z zakresu teleinformatyki dla Grupy Ka-
pitałowej KGHM „Polska Miedź” SA. Oddział wprowadził jednolite w skali korporacji
reguły bezpieczeństwa w postaci PBI (Polityka Bezpieczeństwa Informacyjnego) i stał
się partnerem wspomagającym realizację wdrożeń informatycznych w KGHM PM S.A.
Podobne jednostki zostały utworzone w innych koncernach górniczych. W 1998 roku
na bazie służb informatycznych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. powstaje samo-
dzielna firma CIROW Spółka z o.o., która istnieje do 2008 roku. W czerwcu 2009 roku
dochodzi od zmian własnościowych i niezależna spółka zostaje włączona do grupy ka-
pitałowej JSW S.A. pod nazwą Advicom. Spółka realizuje zadania związane z budową
i obsługą spójnego systemu informatycznego dla całej Grupy Kapitałowej JSW. Nowo
powstała Polska Grupa Górnicza posiada oddział ZIT (Zakład Informatyki i Tele-
komunikacji), który jest wyspecjalizowaną jednostką organizacyjną przeznaczoną do
obsługi informatycznej całej grupy. Oddziały te zdejmują z pracowników działów tech-
nicznych kopalń obowiązki związane z zakupem sprzętu komputerowego oraz instala-
cją i konfiguracją sieci, a także systemów operacyjnych wraz z masowo używanym opro-
gramowaniem. Najczęściej jednak nie wspomagają w realizacji działań związanych
z oprogramowaniem geoinformacyjnym.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że od początku lat 90. zakłady górnicze węgla
brunatnego oraz górnictwo rud miedzi inwestowało dość duże środki w rozwiązania
geoinformacyjne, osiągając dobre rezultaty. Poprawa koniunktury na węgiel kamienny,
która trwała do połowy 2008 roku spowodowała podjęcie spektakularnych inwestycji
w informatykę dla górnictwa węglowego. Poza wzrostem cen surowców, bardzo silnym
impulsem do informatycznej modernizacji działów technicznych kopalni LW „Bogdan-
ka” S.A. okazała się decyzja o jej prywatyzacji. Analizy firm konsultingowych wykona-
ne przed sprzedażą wykazały, że za pomocą relatywnie niskich nakładów finansowych
na informatyzację działów technicznych kopalni, można dość łatwo podnieść wartość
całej prywatyzowanej firmy. Niestety wdrożenie objęło tylko wybrane działy techniczne,
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a jednocześnie przebiegło zbyt szybko, co spowodowało powstanie wielu problemów,
które rozwiązano w późniejszym terminie.

Efektem wykonanej analizy jest wyodrębnienie siedmiu problemów występujących
podczas realizacji wdrożeń oprogramowania geoinformacyjnego w polskim górnictwie:

1) zbyt krótkie terminy na realizację integracji i wdrożenia gotowych systemów
(np. podrozdział 4.2) ,

2) zbyt krótkie terminy na wytworzenie oprogramowania (np. podrozdział 4.3.8),
3) problem skalowania oprogramowania do rzeczywistych potrzeb przetwarzania da-

nych (np. podrozdział 4.3.7),
4) czynnik technologiczny (np. podrozdział 4.3.1),
5) strategia zarządzania strukturami danych (np. różne definicje rozdzielczości pliku

mapy górniczej w kopalniach tego samego przedsiębiorcy),
6) strategia zarządzania oprogramowaniem (np. podrozdział 4.2),
7) czynnik ludzki – jest to złożony czynnik mający kluczowy wpływ na sukces wdroże-

nia oprogramowania. Zarówno pracownicy firmy, w której jest realizowane wdro-
żenie jak i pracownicy firmy je realizujący, mają duży wpływ na sukces. Pomimo że
fakt ten znany jest powszechnie [1] wiele osób o nim zapomina.

Opisane problemy jakie wystąpiły podczas wdrożeń oprogramowania geoinforma-
cyjnego, wynikają z trudności i ograniczeń w trakcie jego realizacji. Dlatego istotnego
znaczenia nabiera zagadnienie identyfikacji źródeł i analizy przyczyn wystąpienia tych
problemów. Umożliwi to następnie utworzenie ich klasyfikacji w celu wykorzystania tej
wiedzy w realizacji nowych wdrożeń oprogramowania.
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5. Identyfikacja i analiza barier wdrożeniowych
oprogramowania geoinformacyjnego
w górnictwie

W górnictwie polskim zdarzyły się projekty wdrożenia oprogramowania geoinfor-
macyjnego, które ukończono, przekraczając termin i zwiększając koszty ich realizacji.
Jednak najczęstszym problemem występującym w analizowanych wdrożeniach jest
brak realizacji pełnego zakresu projektu. Są to sytuacje, w których następuje odbiór
fragmentu wdrożenia z pełną świadomością, że musi zostać on dokończony w ramach
późniejszej opieki serwisowej. Mając na uwadze wyniki badań Standish Group [3] oraz
doświadczenia z wdrożeń oprogramowania w kraju, wydaje się konieczne podjęcie
opracowania koncepcji ograniczenia tego problemu.

5.1. Analiza czynników sukcesu
i barier wdrożeń oprogramowania

W światowej literaturze naukowej, problem wdrażania oprogramowania jest czę-
ścią procesu wytwarzania oprogramowania dla zamawiającego. Pierwszym, naukowo
opracowanym, modelem wytwarzania oprogramowania jest „sekwencyjny model linio-
wy”, nazywany popularnie modelem kaskadowym, po angielsku „waterfall”, który zo-
stał opracowany w latach 70. ubiegłego wieku [188] i jest stosowany do dzisiaj, zwłasz-
cza w przedsiębiorstwach dużej skali [189]. Model ten przewiduje sekwencyjne
przechodzenie do kolejnych faz wytwarzania oprogramowania, bez możliwości powro-
tu do wcześniej zrealizowanych i zamkniętych etapów prac. Kolejnym modelem wytwa-
rzania oprogramowania jest prototypowanie. Jego główna cechą jest wytwarzanie spe-
cjalizowanych aplikacji przeznaczonych tylko i wyłącznie do analizy funkcjonalności
wdrażanego oprogramowania. Natomiast docelowe oprogramowanie jest tworzone
w końcowej fazie projektu od podstaw, bez wykorzystania kodu źródłowego z proto-
typu. Kolejną grupą modeli są modele ewolucyjne: przyrostowy (inkrementacyjny),
spiralny i równoległy. Metodyki te koncentrują się na procesie prawidłowego projek-
towania oprogramowania, tworzenia i testowania wraz z instalacją i szkoleniami. No-
we metodyki wdrożeń oprogramowania pojawiły się wraz z rozwojem technologii
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programowania i gromadzenia danych. Nowe sposoby wytwarzania oprogramowania
zostały tak opracowane, aby mogły być stosowane w dowolnej organizacji przetwarza-
jącej dane. Tymczasem doświadczenia z wdrożeń oprogramowania na przestrzeni lat
wskazują na niewielką poprawę, ciągle niskiego, poziomu ich skuteczności [3]. Sytuacja
ta pozwala na wyciągnięcie wniosku, że w trakcie wdrożenia należy analizować większą
ilość czynników niż te, które są używane i wykorzystywane w modelach wytwarzania
oprogramowania. Ponadto pojawiło się wiele analiz przyczyn porażek wprowadze-
nia oprogramowania, co pozwoliło na ich rejestrowanie i ponowne wykorzystanie
w kolejnym wdrożeniu. Z tego powodu pojawiło się zapotrzebowanie na mechanizmy,
które nadzorowałyby proces wykorzystania wiedzy z nieudanych prób wdrożeń.

Jednym z pierwszych wniosków było opracowanie pojęcia i metodyki oceny zdol-
ności organizacji zamawiającej wdrożenie projektu do jego realizacji. W Software
Engineering Institute (SEI) of Carnegie Mellon University, w latach 1986–1993, opra-
cowano model CMM ( Capability Maturity Model) [190]. Skrót CMM jest tłumaczony
na język polski jako „model dojrzałości adaptacyjnej” przedsiębiorstwa, a także jako
„dojrzałość projektowa organizacji”. Jest to model uniwersalny, przeznaczony do śle-
dzenia i oceniania każdego typu projektu realizowanego przez dowolną organizację.
Określa on zdolność organizacji do identyfikowania jakości realizowanego projektu,
jak i zapobiegania wystąpieniu problemów projektowych. Model CMM, w skali pięcio-
stopniowej, ocenia poziom dojrzałości organizacji w zakresie realizacji projektów [190]:

1) inicjalny – jest to chaotyczny projekt, w którym nic nie jest sterowane ani kon-
trolowane;

2) powtarzalny – organizacja osiągnęła stabilność w zakresie powtarzalności realiza-
cji projektu wraz z zapewnieniem poziomu kontroli poprzez rozpoczęcie rygo-
rystycznego zarządzania zobowiązaniami, kosztami, harmonogramem i zmiany
projektu; poziom powtarzalny to osiągnięcie podstawowej przewidywalności har-
monogramów i kosztów projektu;

3) zdefiniowany – powstają zespoły, które obsługują już grupy procesów z inżynierii
oprogramowania;

4) zarządzany – organizacja posiada kompleksowy proces wytworzenia oprogramo-
wania, który jest możliwy do oceny ilościowej;

5) zoptymalizowany – organizacja posiada podstawy do ciągłego doskonalenia i opty-
malizacji zdyscyplinowanego procesu oprogramowania.

Dwa lata później model został dostosowany do wykorzystania w zakresie wdro-
żeń projektów informatycznych [191]. Przyczynił się on do ułatwienia oceny przed-
siębiorstwa, w aspekcie możliwości prowadzenia projektów modernizujących jego
struktury organizacyjne, a także do oceny metod jakie zostały użyte w celu realizacji
danego projektu.
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W tym samym czasie w Europie powstała seria norm ISO 9000, która wprowadziła
systemy zarządzania jakością. Jednym z celów wprowadzenia tych systemów jest osią-
gnięcie zaufania klientów i właścicieli firmy dzięki „(...) zdolności organizacji do do-
starczania wyrobów i usług zgodnych z ich wymaganiami”. Przedmiotem zarządzania
w organizacji jest proces, którego definicja i znaczenie zmieniało się na przestrzeni lat.
Seria norm ISO 9000 z 1994 roku definiuje proces jako: „zbiór powiązanych ze sobą
zasobów i działań, które przekształcają składniki w produkty. Pojęcie zasoby obejmuje
takie składowe jak: personel, finanse, udogodnienia, wyposażenie, techniki i metody”
[192]. Po 2015 roku definicja procesu uległa zmianie: „zbiór działań wzajemnie powią-
zanych lub wzajemnie oddziałujących, które wykorzystują wejścia procesu do dostar-
czenia zamierzonego rezultatu” [193]. W praktyce okazało się, że wprowadzenie norm
zarządzania ISO u dostawcy i odbiorcy oprogramowania, nie zagwarantowało jego
udanego wdrożenia. W dalszym ciągu wprowadzanie oprogramowania stanowi proces,
w dużej mierze o charakterze jednorazowym, niepowtarzalnym, który nie stał się me-
chanizmem w pełni kontrolowanym. Normy ISO 9000 odniosły sukces w dziedzinie za-
rządzania procesami powtarzalnymi (np. proces wytwarzania produktów w fabryce).

W instytucie SEI, poza modelem CMM, opracowano również koncepcję ulepsze-
nia procesu oprogramowania organizacji o nazwie SPI (Software Process Improve-
ment) co oznacza „zmiany wprowadzone w procesie oprogramowania, które wprowa-
dzają ulepszenia”. Koncepcja bazuje na metodyce Software Process Assessments
(ocena procesów oprogramowania) [190]. Dotyczy ona zarówno procesów istniejących,
jak i procesów, które mają zostać dopiero wdrożone. W literaturze używane jest po-
wszechniej pojęcie SPI, choć zdarza się również używanie pojęcia Software Process
Assessments and Improvement.

Podsumowując, mamy do czynienia z trzema systemami/trybami pracy. Firma po-
siada określone zdolności do realizacji projektów informatycznych. Zdolności te moż-
na zidentyfikować np. poprzez analizę poziomu dojrzałości organizacji w zakresie re-
alizacji projektów za pomocą metodyki CMM. Część pracowników angażowana jest do
procesu wdrożeniowego, który prowadzony jest zgodnie z wybraną metodyką zarzą-
dzania projektem np. PRINCE2 [194]. Pracownicy firmy wdrożeniowej również stosu-
ją się do metodyki zarządzania projektem i – dodatkowo – do wykonania oprogramo-
wania stosują preferowany przez siebie model wytwarzania aplikacji komputerowych
z dziedziny inżynierii oprogramowania, np. kaskadowy. Na rysunku 5.1 przedstawiono
kolejne, główne fazy inwestycji przedsiębiorstwa we wdrożenie oprogramowania. Istot-
ną fazą jest jego realizacja, w której powinny zostać równocześnie wykorzystane trzy
narzędzia do współsterowania jednym i tym samym procesem. Fazy te można podzielić
ze względu na pojęcie odwracalności procesu. W części pierwszej – wszystkie plany,
projekty i wymagania oraz cele mogą ulec zmianie. Jest to faza analityczno-projektowa
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– w pełni odwracalna. W każdej chwili można porzucić projekt i zacząć planowanie
oraz projektowanie na nowo. W momencie podpisania kontraktu na realizację wdroże-
nia, automatycznie zmniejsza się liczba decyzji (i ich zakres), które mogą ulec zmianie.
Pewne decyzje stają się już nieodwracalne. Realizacja projektu, to systematyczny
wzrost liczby podjętych decyzji i spadek liczby możliwych do wprowadzenia zmian.
Faza utrzymania projektu zaczyna się od stabilizacji oprogramowania i analizy rzeczy-
wistych osiągnięć projektu, w stosunku do planowanych założeń.

Rys. 5.1. Udział modeli i metod w trzech podstawowych fazach wdrożenia oprogramowania
Źródło: opracowanie własne

Po zakończeniu procesu wdrożenia można przystąpić do jego oceny. W żadnym
z omówionych wcześniej modeli nie zostało bezpośrednio zdefiniowane i nie było używane
pojęcie „czynników sukcesu” (sucess factors – SF) wdrożenia oprogramowania. Pojęcie
to po raz pierwszy zostało sformułowane w 1979 roku jako „(...) factors affecting the
success of activities and projects” [195], czyli są to czynniki wpływające na sukces dzia-
łań i projektów. Później pojęcie to zostało doprecyzowane w następnej publikacji: [196]
„(...) the limited number of areas in which satisfactory results will ensure successful
competitive performance for the individual, department, or organization. CSFs are the
few key areas where ‘things must go right‘ for the business to flourish and for the ma-
nagers goal to be attained”, czyli zdefiniowano je jako ograniczoną liczbę obszarów,
w których zadowalające wyniki zapewnią pomyślne wdrożenie dla pracownika, działu
lub organizacji. CSF to kilka kluczowych obszarów, w których „wszystko musi pójść
dobrze”, aby firma mogła się rozwijać i aby cel menedżerów został osiągnięty. Czynniki
sukcesu ułatwiają menadżerom projektu wybierać kluczowe zadania w aspekcie jego
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pozytywnego zakończenia. Początkowo CSF przypisywano do poziomów organizacji,
ale z biegiem czasu pojęcie przyjęto używać do realizacji projektów informatycznych.
W 1994 roku w raporcie opisującym doświadczenia z sześciu wdrożeń oprogramowania,
które przeprowadzono zgodnie z metodyką CMM i SPI, pojawiło się pojęcie „the factors
that distinguish successes and failures” [197], czyli czynniki odróżniające sukces od po-
rażki. Czynniki tego typu stały się z biegiem czasu narzędziem do oceny samego wdroże-
nia oprogramowywania – bez względu na stosowane metodyki. Stanowią uniwersalny
system opisu skutków wdrożenia, jednocześnie tworząc bazę wiedzy, pozwalającej na
doskonalenie następnego procesu wdrożenia oprogramowania. Czynniki sukcesu są
zrozumiałe dla wszystkich uczestników procesu wdrożeniowego, niezależne od rodzaju
wykształcenia. Są one pomocne zarówno dla firmy wytwarzającej oprogramowanie, jak
i dla instytucji, która instaluje nowe oprogramowanie. Znalazły one zastosowanie za-
równo w inżynierii oprogramowania, jak i w zarządzaniu jakością do oceny, odpowied-
nio, ryzyka niepowodzenia wytwarzania oprogramowania i ryzyka realizacji projektu.
W późniejszych latach w literaturze przedmiotu pojawiło się rozróżnienie typów tych
czynników na: czynniki krytyczne „critical success factors – CSF” i pozostałe czynniki
sukcesu. Z biegiem czasu pojęcie czynników powodujących porażkę wdrożenia „failure
factor” zastąpiono pojęciem bariery krytycznej „Critical Barrier”.

Pojęcie czynników sukcesu ugruntowała publikacja z 1999 roku [198], w ramach
której zidentyfikowano jeden pierwszych zestawów czynników sukcesu decydujących
o powodzeniu zmiany organizacyjnej i unowocześnieniu oprogramowania w badanych
organizacjach. Na podstawie 56 wdrożeń, autorzy wyodrębnili ich dziesięć, ułożonych
w kolejności od najważniejszego do najmniej istotnego [198]:

1) management commitment and support – zaangażowanie i wsparcie zarządzania,
2) staff involvement – zaangażowanie zespołu,
3) providing enhanced understanding – zapewnienie lepszego zrozumienia,
4) tailoring improvement initiatives – włączanie inicjatyw doskonalących,
5) managing the improvement project – zarządzanie usprawnianiem projektu,
6) change agents and opinion leaders – liderzy wdrożenia i czynniki zmian,
7) stabilizing changed processes – stabilizacja zmienionych procesów,
8) encouraging communication and collaboration – wspomaganie współpracy i ko-

munikacji,
9) setting relevant and realistic objectives – ustalanie realistycznych i merytorycz-

nych celów,
10) unfreezing the organization – rozbicie skostniałych struktur organizacji.

Badania przeprowadzono 20 lat temu, w 31 firmach w USA, Niemczech i Wielkiej
Brytanii. Ich wyniki nie zakończyły jednak prowadzenia dalszych analiz w zakre-
sie identyfikacji czynników SF i CSF. Wraz z upływem czasu i wzrostem złożoności
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oprogramowania oraz powszechnością informatyzacji wszystkich branż przemysłowych
liczba badań w tym zakresie znacznie wzrosła. Tego typu listy czynników, pomimo upły-
wu lat, mogą okazać się przydatne do wykorzystania w warunkach krajowych.

Inną metodyką badań jest synteza wielu różnych opracowań naukowych w tej dzie-
dzinie, których wynikiem była lista krytycznych czynników sukcesu. W tego typu bada-
niach jest stosowane pojęcie Systematic Literature Review SLR [199] – systematyczny
przegląd literatury z dziedziny inżynierii oprogramowania. Wiele zespołów autorskich
stosuje tę metodę badawczą w celu zebrania danych do analiz wdrożeń, odróżniając
w ten sposób zebrane dane – od danych zebranych z ankiet.

W 2017 roku inny zespół autorski podjął badania w celu identyfikacji krytycz-
nych czynników sukcesu CSF i barier wdrażania CB z uwzględnieniem miejsca ich wy-
stępowania w modelu CMM [200]. Przeprowadzono stosowne badania literaturowe
(typu SLR), obejmujące analizę 111 przypadków wdrożeń z całego świata. Autorzy
przyjęli założenie przypisania czynników CSF i CB do pięciu poziomów dojrzałości or-
ganizacji z modelu CMM. Uzyskali w ten sposób parametr zewnętrzny grupujący różne
szczegółowe przyczyny sukcesu lub porażki w mniejszych grupach. Na tej podstawie
autorzy wyróżnili 31 praktyk wdrożeniowych, przypisanych do sześciu krytycznych
czynników sukcesu oraz 26 praktyk wdrożeniowych przypisanych do pięciu barier kry-
tycznych CB. Na bazie dodatkowej ankiety autorzy zidentyfikowali dodatkowo 14 prak-
tyk dla tych samych sześciu czynników CSF. Na przykład czynnik CSF4 „Komunikacja,
koordynacja kontrola”, jest przyporządkowany do trzeciego poziomu modelu CMM
i ma sześć praktyk (czyli sytuacji lub zdarzeń w projekcie) [200] :

1) częste podróże wzmacniają stopień komunikacji,
2) wykorzystanie najnowszych narzędzi sieciowych do komunikacji,
3) wykorzystanie wydarzeń kulturalnych do ograniczenia bariery kulturowej,
4) zoptymalizowany plan koordynacji pokonywania różnic kulturowych, lokalizacyj-

nych i czasowych,
5) budowanie siły zespołu wdrożeniowego,
6) budowanie podstaw współpracy dla zespołów rozrzuconych w różnych lokalizacjach.

Do tego samego poziomu nr 3 przypisana jest bariera CB2: „Brak komunikacji”
i ma sześć praktyk/sytuacji [200]:

1) częste wizyty w odległych geograficznie lokalizacjach,
2) promowanie efektywnych relacji,
3) motywowanie do wykorzystania najnowszych narzędzi sieciowych do komunikacji,
4) organizowanie spotkań i szkoleń uwzględniających różnice kulturowe członków

zespołu,
5) proponowanie wideokonferencji gdy są kłopoty z dużymi odległościami,
6) planowanie częstych, całodziennych spotkań członków zespołu.
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Wymienione praktyki CF4 i praktyki CB2 są stosunkowo podobne i nie podkreśla-
ją różnic pomiędzy sukcesem a porażką. Ukierunkowane są na wdrożenia w dużych
rozległych przestrzennie korporacjach. Analiza została wykonana z uwzględnieniem
metodyki SPI oraz grupy wyróżnionych czynników pokrywają się z wytycznymi SPI.
Zaproponowany podział i rodzaje CSF i CB – są ściśle powiązanie z CMM i mają sens
wtedy, gdy w organizacji, będącej podmiotem wdrożenia, jest stosowana metodyka CMM.
Natomiast jeśli jej nie ma – czynniki te nie są już tak użyteczne, a stosowanie ich
w warunkach polskich zakładów górniczych może okazać się nieefektywne.

Autorzy publikacji [201] na postawie przeglądu literatury przedmiotu (metoda SLR)
przeanalizowali szczegółowo 30 artykułów, w których prezentowano własne listy
krytycznych czynników sukcesu – CSF. Do analizy tych danych zastosowali metodę
PRISMA (Preferred Reporting Items of Systematic reviews and Meta-Analyses) [202],
czyli zestaw elementów niezbędnych do prawidłowego raportowania przeglądów syste-
matycznych i metaanaliz. Na podstawie tej metody do dalszych badań zakwalifikowano
20 artykułów zawierających listę czynników CSF. Badania miały na celu wyselekcjono-
wanie czynników występujących najczęściej. Rezultatem badań miała być jedna wspól-
na uogólniona lista tych czynników [201]. Wyodrębniono listę pięciu podstawowych
krytycznych czynników sukcesu: ludzie, projekt, wiedza, organizacja, doświadczenie.
Okazało się jednak, że CSF zostały zbudowane z elementów składowych, każdy czynnik
składał się z dwóch albo więcej składników. Dopiero odczyt nazwy CSF w połączeniu
z nazwą elementu, pozwalał na jego interpretację. Łączna liczba elementów, z których
składało się te pięć czynników wynosiła 17. Dokonano więc agregacji czynników w celu
ich uproszczenia [201]. Faktycznie jednak należy się posługiwać pełnym zestawie-
niem 17 elementów CSF. Na przykład CSF „ludzie” składał się z trzech elementów:
więzy społeczne, wspólna wizja i zaufanie [201]. W tych nazwach nadal brakuje szcze-
gółowości w kontekście możliwości ich zastosowania. Trudno się zgodzić, aby zasób
procesu wdrożeniowego, jakim są pracownicy, stanowił krytyczny czynnik sukcesu
o nazwie „ludzie”. Nazwa ta może oznaczać zarówno pracowników firmy, jak i klien-
tów firmy, których rola jest odwzorowywana w systemie. Podział należy ocenić jako
mało użyteczny. Przedstawione dwie publikacje [200, 201] dokumentują różne po-
dejścia (kryteria) do określania i definiowania CSF i CB.

Czynniki sukcesu i porażki wdrożenia oprogramowania pozwalają rejestrować
również te cechy, które związane są z branżą/dziedziną, w której oprogramowanie jest
wprowadzane. Pozwala to organizacji wdrażającej na wykonanie analizy powdrożenio-
wej, której efekty i wnioski mogą zostać zaimplementowane w skali całego przedsię-
biorstwa, w celu ułatwienia następnych realizacji. Ponadto brane są pod uwagę takie
czynniki jak: rodzaj systemu informatycznego, który jest wdrażany, wielkość przedsię-
biorstwa lub region, gdzie przeprowadzono badania.
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Wiele badań nad wprowadzaniem oprogramowania realizowano często w związku
z wdrożeniem jednego typu systemu w różnych przedsiębiorstwach. Badania tego typu
prowadzono dla różnych systemów informatycznych, jednak najpopularniejsze były ba-
dania nad czynnikami sukcesu wdrożeń ERP (Enterprise Resources Planning), a ostat-
nio pojawiają się analizy badań wyników wdrożeń systemów BIM.

Wdrożenia oprogramowania ERP doczekały się swoich analiz [203], w których
zidentyfikowano 11 krytycznych czynników sukcesu, na podstawie 10 publikacji nauko-
wych, dotyczących badanego tematu. Pierwszym czynnikiem sukcesu jest budowa
zespołu wdrożeniowego, uwzględniającego wymagania późniejszego efektywnego za-
rządzania systemem ERP. Jest to czynnik ściśle związany z danym typem wdrożenia.
Pozostałe CSF związane są częściowo z inżynierią oprogramowania („rozwój, testowa-
nie i naprawianie oprogramowania”) lub związane są z pojęciami z dziedziny zarządza-
nia projektami („monitoring i ewaluacja postępu”, „zarządzanie zmianami i kulturą
pracy”, „zarządzanie projektem”, „plan biznesowy i wizja”). Autorzy zwrócili uwagę na
występowanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy instalacją oprogramowa-
nia a późniejszym jego użytkowaniem i utrzymaniem. Często oprogramowanie wymaga
zaawansowanej wiedzy merytorycznej i nie zawsze jest możliwe oprogramowanie
wszystkich procesów produkcyjnych.

Kolejny zestaw badań dotyczy analiz barier wdrożeniowych oprogramowania kla-
sy BIM. W tym wypadku autorzy również prowadzili badania na szeroką skalę po to,
aby w późniejszym czasie zawężać badania do obszaru doświadczeń z poszczególnych
krajów albo – zawężając badania do wybranej skali przedsiębiorstw.

W artykule [204] na podstawie analizy 39 publikacji autor zidentyfikował 37 barier
wdrożeniowych występujących podczas wdrażania systemów BIM w przedsiębior-
stwach branży budowlanej. Niestety, nie podał definicji pojęcia „bariera wdrożeniowa”
i nie używał w publikacji pojęcia „krytyczna bariera”. Na podstawie częstotliwości ich
występowania oraz, wskazywanej przez autorów, ich poziomów ważności, autor opra-
cował parametr RI, czyli „relatywny wpływ”. Na jego podstawie uszeregował 37 barier
– od najważniejszych do mniej istotnych, a pięć najistotniejszych z nich to:

1) społeczny i nawykowy opór przed zmianami,
2) tradycyjne metody kontraktowania,
3) brak wytycznych i standardów dotyczących sposobu wdrożenia BIM w budownictwie,
4) brak udostępniania informacji w BIM,
5) niedostępność odpowiedniego szkolenia w technologii BIM.

Z pięciu barier trzy bezpośrednio dotyczą technologii, która jest wdrażana
w przedsiębiorstwie, a z wszystkich 37 barier – aż 15 jest bezpośrednio związanych
z technologią BIM. Potwierdza to pogląd o konieczności profilowania czynników CSF
i CB, ze względu na branżę, w której dokonywane jest wdrożenia.
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W krajowej publikacji [205] na temat wdrażania systemów GIS, autor zwraca
szczególną uwagę na konieczność uwzględnienia specyfiki systemów GIS w procesie
zakupu i wdrożenia systemów w administracji publicznej. Kluczowe czynniki to nie-
oszacowanie kosztów przetwarzania danych przestrzennych do projektu GIS oraz ko-
nieczność stosowania metodyki zarządzania projektem, np. za pomocą PRINCE2.

W polskiej literaturze naukowej znacznie częściej można spotkać się z definiowa-
niem i używaniem pojęcia „bariera wdrożeniowa” niż określenie – „czynniki sukcesu”.
W publikacji [206] zaprezentowano definicję i objaśnienie pojęcia „bariera wdrożenio-
wa”: „Bariera wdrożeniowa może zostać zdefiniowana jako czynnik (lub czynniki), któ-
rego oddziaływanie może mieć negatywny wpływ na przebieg procesu wdrożeniowego,
jak również stanowić zagrożenie dla zakończenia projektu sukcesem. Bariera wdroże-
niowa powinna być rozumiana jako potencjalne ograniczenie, które materializuje się
w postaci konkretnych faktów, zdarzeń oraz zachowań ludzkich, a którego wystąpienie
stanowi realne zagrożenie dla prawidłowego przebiegu procesu wdrożeniowego” [206].
Rodzaje barier funkcjonują w krajowej literaturze przedmiotu i są określane w różny
sposób, dzielone na różne grupy, według różnych kryteriów. Najczęściej prezentowany
jest podział na cztery podstawowe grupy barier [207]: techniczna, ekonomiczna, orga-
nizacyjna, socjopsychologiczna. Stanowią one dobrą podstawę do rozważań nad ich
uszczegółowieniem, w kontekście zastosowania ich w branży górniczej. W tym przy-
padku bariery te nie uwzględniają specyfiki branży przemysłowej, w której jest realizo-
wane wdrożenie.

Opisane przykłady wskazują, że globalne podejście do zagadnienia wdrożenia
oprogramowania prowadzi do zgromadzenia bardzo dużej liczby czynników pochodzą-
cych zarówno z małych przedsiębiorstw, jak i z dużych korporacji. Zidentyfikowano
rozmaite typy barier kulturowych, które wpływają na różnice we wdrożeniu oprogra-
mowania na różnych kontynentach oraz dziedzinowe powiązanie z branżą. Przeprowa-
dzona analiza literaturowa pozwala wyciągnąć następujące ogólne wnioski:

1) Pojęcia takie jak krytyczne czynniki sukcesu CSF, krytyczny czynnik porażki CFF
i bariera krytyczna CB, praktycznie nie są definiowane, lecz opisywane i używane
raczej intuicyjne.

2) W literaturze naukowej przedmiotu praktycznie nie stosuje się pojęcia krytyczny
czynnik porażki CFF, które zostało zastąpione znacznie częściej używanym poję-
ciem bariera krytyczna CB, co skutkuje pewną niekonsekwencją, bo pojęcia te
właściwe stosowane są jak synonimy, a nie powinny.

3) Krytyczne czynniki sukcesu CSF podlegają agregacji, grupowane są w różne
kategorie–przyporządkowane do modelu CMM, wynikające z badań lub po-
dobieństw,

4) Krytyczne czynniki sukcesu CSF podlegają dekompozycji na części składowe, któ-
re różnie są nazywane – elementy, procesy lub akcje.
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5) Występują istotne różnice pomiędzy listą czynników CSF, identyfikowanych przez
autorów, przyjmujących analizowanie wdrożeń niezależnie od dziedziny wdroże-
nia – od list CSF prezentowanych przez autorów analizujących wdrożenia syste-
mów informatycznych w konkretnej branży przemysłu.

6) Pomimo bardzo szerokiego zakresu analizy literatury przedmiotu nie znaleziono
wyników badań nad czynnikami sukcesu lub barierami wdrożeń oprogramowania
w górnictwie podziemnym.

7) W krajowej literaturze przedmiotu pojęcie barier wdrożeniowych jest powszech-
niej stosowane niż w krajach anglosaskich.

5.2. Metodyka udoskonalenia wdrażania oprogramowania
geoinformacyjnego w górnictwie

Wiele metodyk projektowych zakłada budowę spójnego zespołu wdrożeniowego,
składającego się z członków firmy wdrożeniowej i wdrażającej. Następnie zespół jest
oceniany w kontekście osiągnięcia celu przez projekt. Rzeczywistość realizowanych
projektów geoinformacyjnych w górnictwie polskim świadczy o trudności w budowie
takich zespołów. Budowa zespołu wdrożeniowego z pracowników firmy wdrażającej
i wdrożeniowej jest procesem niezrównoważonym. Pracownicy firmy wdrożeniowej po-
siadają wiedzę i umiejętności w zakresie wytwarzania oraz wdrażania technologii infor-
matycznych – jest to najczęściej ich jedyny obszar pracy. Zupełnie inaczej jest w przy-
padku podmiotu wdrożenia czyli firmy wdrażającej nową technologię. Tam pracownicy
posiadają własny obszar pracy zawodowej, za który są odpowiedzialni, a wdrożenie sta-
nowi dodatkowe obciążenie. Znacznie lepszym podejściem jest analizowanie wdroże-
nia z podziałem na części, przynależne do firmy wdrażającej i wdrożeniowej.

Pierwszym etapem metodyki udoskonalenia procesu wdrażania jest zidentyfiko-
wanie i zdefiniowanie takich pojęć jak: podmiot wdrożenia (firma wdrażająca oprogra-
mowanie), przedmiot wdrożenia (firma wdrożeniowa wraz z projektem wdrożenia).
Realizacja projektu, to okres interakcji między podmiotem a przedmiotem wdrożenia.
W związku z tym zaproponowano autorskie definicje tych pojęć:

– podmiot wdrożenia – jest to firma, która zamawia wdrożenie oprogramowania
udostępnia swoje procesy i zasoby do jego realizacji w celu usprawnienia swoich
procesów biznesowych; podmiot wdrożenia jest charakteryzowany przez jego
uwarunkowania;

– przedmiot wdrożenia – jest to połączenie projektu wdrożenia i firmy wdrażającej,
która ma za zadanie opracowanie oprogramowania i efektywne jego wdrożenie.
Przedmiot wdrożenia jest charakteryzowany przez jego parametry.
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W definicjach tych przyjęto założenie, że podmiot wdrożenia będzie opisywany
przez kilka uwarunkowań, które będą identyfikowały kluczowe cechy podmiotu dla
procesu wdrożenia. Natomiast przedmiot wdrożenia będzie identyfikowany przez pa-
rametry, które będą identyfikowały cechy projektu istotne z punktu widzenia interakcji
z podmiotem wdrożenia. W wyniku analiz wdrożeń zidentyfikowano cztery uwarun-
kowania charakteryzujące podmiot wdrożenia. W przypadku przedmiotu wdrożenia
zidentyfikowano cztery podstawowe parametry, opisujące jego kluczowe cechy. Na
podstawie tych ośmiu czynników można następnie przypisać wystąpienie bariery w pro-
jekcie wdrożeniowym – do pary złożonej z parametru i uwarunkowania. Na podsta-
wie definicji przedmiotu i podmiotu wdrożenia przedstawiono autorską definicję ba-
riery wdrożeniowej:

Barierą wdrożeniową nazywamy uogólnione z wielu elementów, ograniczenie lub
przeszkodę występującą w interakcji pomiędzy parametrami przedmiotu wdrożenia
a uwarunkowaniami podmiotu wdrożenia, której wystąpienie w projekcie powoduje
częściowe lub całkowite zagrożenie jego realizacji.

Bariera wdrożeniowa zaburza lub uniemożliwia przeprowadzenie procesu dostar-
czenia oprogramowania dla firmy zamawiającej. Elementów powodujących jej powsta-
nie może być wiele, a ich lista wraz z upływem czasu, może się zmieniać. Pokonanie
bariery generuje dodatkowe zużycie zasobów projektu, nie dając często gwarancji, czy
próba się powiedzie, a dodatkowe zasoby okażą się wystarczające. Wyeliminowanie
wszystkich składowych danej bariery w projekcie, powoduje wyeliminowanie bariery
z danego wdrożenia.

Jeśli proces wdrożeniowy „przełamie” bariery i zakończy się sukcesem, będzie możli-
we identyfikowanie czynników sukcesu. Jeśli natomiast proces wdrożeniowy nie „prze-
łamie” barier wdrożeniowych, to będzie można się doszukiwać konkretnych przyczyn
porażki w przebiegu procesu wdrożeniowego, które określać należy jako krytyczne
czynniki porażki CFF – całości lub części projektu. Bariera powinna identyfikować ogól-
ny typ, kategorię problemów wymagających rozwiązania, a jej składowe powinny wyni-
kać z doświadczeń konkretnych przypadków wdrożeń oprogramowania. Stąd też, należy
rozważać barierę jako obszar identyfikacji przyczyn wystąpienia problemów danego typu.

W niniejszej pracy zidentyfikowano siedem barier wdrożeniowych, co radykalnie
zawęża ich liczbę w stosunku do np. 37 barier zidentyfikowanych w publikacji [204].
Z drugiej strony jest to więcej niż cztery podstawowe bariery wdrożeniowe [207].

5.2.1. Główne uwarunkowania podmiotu wdrożenia

5.2.1.1. Uwarunkowania poziomu wdrożenia

Jednym z pierwszych czynników wdrożeń oprogramowania w zakładach górni-
czych, który należy wyróżnić, jest pojęcie „poziomu wdrożenia”. Po raz pierwszy pojęcie
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to zostało zdefiniowane i opublikowane w 2009 roku [186] przez autora niniejszej mo-
nografii. Jednak pojęcie to, od tamtego czasu, zostało zmienione i doprecyzowane.
Przez to pojęcie należy rozumieć miejsce w hierarchii służbowej osoby podejmującej
decyzję i dysponującej odpowiednimi zasobami inwestycyjnymi, umożliwiającymi pod-
jęcie działań zmierzających do wdrożenia oprogramowania, przeznaczonego do użyt-
kowania w dziale technicznym kopalni. Określenie – zasoby inwestycyjne oznacza nie
tylko zasoby finansowe, ale również wiedzę i umiejętności pozwalające na opracowanie
własnych rozwiązań w środowisku gotowego oprogramowania (własne formuły w arku-
szu kalkulacyjnym, makra w aplikacji typu CAD). W trakcie analiz wyróżniono trzy
poziomy wdrożenia, które można zdefiniować następująco:

1) Wdrożenie poziomu 1 realizowane jest na podstawie decyzji reprezentanta właści-
ciela zakładu, prezesa czy też dyrektora lub osoby upoważnionej do podejmowa-
nia takich działań. Na tym poziomie wdrożenie najczęściej odbywa się w wielu
działach kopalni, a często w kilku zakładach górniczych naraz. Zaletą tego typu
rozwiązania jest zapewnienie dużej ilości środków na jego realizację oraz wprowa-
dzenia centralnego zarządzania i standaryzacji danych dla całej spółki, czy koncer-
nu. Wadą tego typu rozwiązań może być zaprzepaszczenie dotychczas osiągniętej
funkcjonalności na poziomie 3 lub 2. Bardzo trudno jest wskazać jakiś pozytywny
przykład wykorzystania osiągnięć opracowanych na poziomie 3, a wykorzystanych
na poziomie 1. Znacznie łatwiej wskazać na przykłady całkowitego zignorowania
wieloletnich osiągnięć pracowników zakładu (rozwiązań z poziomu 3) w trakcie
realizacji inwestycji na poziomie 1. Na tym poziomie najczęściej obserwuje się,
niestety, częsty brak realizacji analiz jakości i stanu zasobów, będących w dyspozy-
cji zamawiającego, w tym również przeglądu umiejętności swoich pracowników.
W zamówieniach nie wpisuje się wymagań dotyczących ergonomiczności obsługi
aplikacji, brak też wymagań technologicznych związanych z kompatybilnością
oprogramowania. Pomimo istniejących rozwiązań prawnych zamawiający nie wpi-
sują do warunków odbioru szczegółowych wymagań procesów testowania jakości
i ergonomii oprogramowania. W interesie firmy wdrażającej oprogramowanie na
poziomie 1 jest jak najszybsza likwidacja istniejącego oprogramowania wprowa-
dzonego na poziomie 2 lub 3, zastępując go własnym oprogramowaniem o podob-
nej funkcjonalności, ale czasami gorszej ergonomiczności.

2) Wdrożenie poziomu 2 jest inicjowane przez kierownika działu technicznego ko-
palni lub oddziału, który formułuje wymagania i zapewnia finansowanie wdroże-
nia z funduszu jego jednostki. Oprogramowanie dostarczane jest wtedy dla co naj-
mniej kilku pracowników jednostki. Kierownik dysponuje zasobami ludzkimi
w dziale, może pozyskać środki na finansowanie wdrożenia oraz utrzymanie sys-
temu w swojej jednostce. W ostatnich latach kierownicy działów są ograniczani
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w zakresie możliwości inwestycji w oprogramowanie. Wynika to z ograniczeń na-
rzucanych przez centralę spółki, przerzucającą informatyzację do specjalizowa-
nych oddziałów spółki. Tymczasem możliwości takie pozwoliłyby zarządcy kopalni
na szybsze dostrzeżenie potrzeb pracowników w zakresie informatyki. Znacznie
łatwiej jest samodzielnie rozwiązać problem prostymi narzędziami, które następ-
nie będą gotowe do przejęcia i wdrożenia do pozostałych oddziałów kopalni.
Kolejny bardzo ważny aspekt, często pomijany w planowaniu wdrożeń, polega na
odpowiedzialności kierownika za zasób danych. Informatyzacja tego zasobu musi
przebiegać pod jego kontrolą – tak aby dane przetworzone przez nowy system
mogły być przez niego autoryzowane.

3) Wdrożenie poziomu 3 jest realizowane z inicjatywy pracownika, który początkowo
samodzielnie zmienia organizację swojego miejsca pracy, a następnie modernizuje
przetwarzanie danych na innych stanowiskach pracy w swoim dziale technicznym
dzięki wytworzeniu własnej aplikacji, która automatyzuje wybrany zakres czynno-
ści. Często takie rozwiązania stają się w pełni dojrzałymi systemami informatycz-
nymi. Zaletą działania na tym poziomie jest najczęściej bardzo wysoki poziom
funkcjonalności i ergonomiczności uzyskanej aplikacji, co zapewnia stały jej roz-
wój oraz szkolenie współpracowników. Wadą tego typu wdrożenia może być trud-
ność utrzymania ciągłości pracy, ponieważ z reguły takie czynniki jak urlop, ak-
tualizacja systemu operacyjnego czy przerwa w dostawie prądu mogą spowodować
unieruchomienie systemu do czasu reakcji autora aplikacji. Ponadto pewnym pro-
blemem tego rozwiązania jest awans lub odejście innowacyjnego pracownika
z pracy w dziale, w którym opracował swoją aplikację. Istotnym problemem tego
typu rozwiązania jest zapewnienie jego finansowania. Kluczowe znaczenie ma tu-
taj miejsce wytworzenia aplikacji (w czasie pracy czy poza nią) oraz zakres obo-
wiązków służbowych. Podstawowym źródłem finansowania jest fundusz działu,
w którym rozwiązanie jest realizowane. Inną możliwością, w zasadzie najlepszą,
jest finansowanie prac z funduszy przeznaczonych na wynalazczość lub racjonali-
zację. Często projekt na tym poziomie jest wspomagany w przypadkowy sposób
lub w ogóle nie jest finansowany. W takich sytuacjach należy podkreślić koniecz-
ność późniejszego prawnego uregulowania wytworzenia oprogramowania.

W polskim górnictwie można wskazać bardzo wiele dobrych praktyk związanych
z wdrożeniem oprogramowania na poziomie 3. Jako jeden z pozytywnych przykładów
wdrożenia poziomu 3 można wskazać KWK „Piast-Ziemowit” ruch Piast z systemem
MapDraw [186]. W zakresie wdrożeń poziomu 2 warto przytoczyć przykład dwóch
wdrożeń oprogramowania do tworzenia map wyrobisk górniczych: „Siero95” wdro-
żonego w KGHM O/ZG „Sieroszowice” oraz Systemu Obsługi Kopalnianych Map
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Numerycznych – GEOLISP [103]. Obydwa wdrożenia dokonane w jednym zakładzie
górniczym zostały następnie wdrożone w skali spółki we wszystkich kopalniach danego
przedsiębiorcy górniczego.

W przypadku realizacji wdrożeń w dużej skali doświadczenie wskazuje, że na tym
poziomie szczególną rolę odgrywają problemy organizacyjne. Z perspektywy pierwsze-
go poziomu wdrożenia bardzo wyraźnie ujawniają się uwarunkowania związane z za-
rządzaniem spółką górniczą jako całością przedsiębiorstwa, gdzie informatyzacja dzia-
łów technicznych kopalń często jest wykonywana niejako przy okazji realizowania
innych inwestycji w informatykę lub podnoszenia wartości spółki.

Identyfikacja stopnia zależności pomiędzy wybranymi szczegółowymi uwarunko-
waniami wdrożenia a poziomem wdrożenia, na którym ono się odbywa, została zapre-
zentowana w tabeli 5.1.

Tabela 5.1

Zależność wybranych szczegółowych uwarunkowań wdrożenia od poziomu wdrożenia

Źródło: opracowanie własne

5.2.1.2. Uwarunkowania czynnika ludzkiego podmiotu wdrożenia

Podmiot wdrożenia (zakład górniczy) funkcjonujący na rynku całe dziesięciolecia,
w przeszłości, a i często nawet do dnia dzisiejszego, nie prowadzi naboru pracowników
pod kątem ich umiejętności czysto informatycznych. Umiejętności informatyczne naj-
częściej odkrywają się i rozwijają u pracowników wraz z instalacją w działach górni-
czych kopalni coraz większej ilości sprzętu komputerowego i oprogramowania. Z tego
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powodu jednym z istotniejszych czynników organizacyjnych wdrożenia oprogramowa-
nia są umiejętności kadry zakładu górniczego. Kluczowe znaczenie mają tutaj instruk-
taże realizowane w trakcie szkoleń. Przeprowadzanie ich powinno być realizowane na
podstawie wiedzy pracodawcy na temat stanu wiedzy załogi. Tymczasem w większości
firm górniczych orientacja w poziomie umiejętności pracowników nie jest sformalizo-
wana. Stąd też dochodzi do kuriozalnych sytuacji. Jedna z firm w Polsce realizuje wdro-
żenie w zakładzie górniczym, w ramach którego prowadzi kursy z podstaw programu
AutoCAD. Na to szkolenie kierownictwo kieruje pracownika, który ma wyższe kwalifi-
kacje w zakresie prowadzenia szkoleń niż pracownik zewnętrznej firmy, która organi-
zuje szkolenie! W ten sposób dochodzi do marnotrawienia środków finansowych. Dla-
tego kierownictwo zakładu, najpóźniej przed podjęciem wdrożenia powinno zarządzić
szkolenia oraz skontrolować poziom wiedzy oraz umiejętności swoich pracowników.

W zależności od metody wdrożenia, jeszcze przed jego podjęciem, należy prze-
szkolić część zatrudnionych z zakresu metodyk modelowania informacji przestrzen-
nej oraz technik zarządzania wdrożeniami informatycznymi. W KGHM PM S.A.,
po doświadczeniach z wdrażaniem systemu SIoT, a przed podjęciem prac nad syste-
mem ISZEZ, wykonano szkolenia kadry z działów mierniczo-geologicznych z modelo-
wania UML oraz szkolenia z zarządzania projektem PRINCE2.

Powszechnie wiadomo, że bardzo ważne są materiały e-learningowe, pozwalające
na samodzielne dokształcanie się pracowników, już po zakończonym wdrożeniu.
Przygotowanie takich szkoleń musi zostać przewidziane przed podpisaniem umowy
wdrożeniowej. Warto też wykorzystać możliwości monitorowania postępów w nauce
poszczególnych pracowników w systemach e-learningowych, tworzonych na potrze-
by wdrożeń lub nabytych wraz z oprogramowaniem, zakupionym wcześniej do przed-
siębiorstwa górniczego. Ułatwia to zarządzanie poziomem wiedzy i umiejętności
pracowników.

5.2.1.3. Uwarunkowania stosowanej technologii informatycznej

W zakładach górniczych obecnie wszędzie istnieją już wdrożone narzędzia infor-
matyczne. Z tego powodu należy zinwentaryzować oprogramowanie i dane. Ważne jest
aby zgromadzić wiedzę na temat przepływów danych (miejsc pozyskiwania, przetwa-
rzania i składowania) w celu precyzyjnego zdefiniowania zakresu zmian w tym zakresie
w kontekście nowego wdrożenia. Znajomość posiadanych systemów informatycznych
(oprogramowania) powinna pozwolić na określenie możliwości ich wykorzystania (czy
są obciążone czy nie wykorzystane), ich kapitałochłonności w celu maksymalizacji ich
wykorzystania w kolejnych wdrożeniach lub zastąpienia tańszymi.

W kontekście nowego wdrożenia należy oszacować możliwości wykorzystania za-
instalowanego już oprogramowania oraz migracji i pozyskania aktualnych danych dla



150

nowego systemu. W ramach wdrożenia należy rozważyć przeznaczenie jakiegoś opro-
gramowania starszej generacji do likwidacji.

5.2.1.4. Uwarunkowania techniczne podmiotu

Pojęcie „czynnik sprzętowy” oznacza przede wszystkim koszty wdrożenia i utrzy-
mania systemów informatycznych w ruchu. W wydatkach na wdrożenia należy ująć
również koszty zakupu sprzętu komputerowego i okablowania sieciowego oraz nie-
zbędnego oprogramowania podstawowego (np. systemów operacyjnych). Należy okre-
ślić organizacyjne i techniczne możliwości wprowadzenia zmian w strukturze fizycznej
zasobów sprzętowych, przeznaczonych dla danych przestrzennych zakładu górniczego.
Analiza istniejącego zasobu sprzętu i sieci internetowej w zakładzie górniczym stanowi
podstawę do sformułowania wymagań niefunkcjonalnych wdrożenia oprogramowania.

Wiele z przedstawionych problemów może zostać zrealizowanych przez firmę,
która będzie wdrażała swoje oprogramowanie. W dłuższej perspektywie może to jed-
nak okazać się niekorzystne finansowo dla zakładu górniczego. Z tego względu powyż-
sze działania powinny zostać wykonane w ramach zarządzania projektem wewnątrz za-
kładu górniczego przed rozpoczęciem wdrożenia.

Kolejnym aspektem wpływającym na wdrożenie jest stałe dostosowywanie do
zmieniających się warunków zarządzania infrastrukturą informatyczną przedsiębiorcy
górniczego. Na początku lat 90. np. w KGHM PM S.A. komputery stacjonarne w dziale
mierniczym nie pracowały w sieci. Były to samodzielne stanowiska pracowników dzia-
łu, zamawiane i nadzorowane przez kierownika, a konfigurowane przez jego pracowni-
ków. W konsekwencji, w całości to on odpowiadał za zorganizowanie bezpieczeństwa
danych górniczych, gromadzonych na dyskach tych komputerów. Dlatego też oprogra-
mowanie „Siero95” musiało realizować wiele funkcji związanych z ochroną danych
przed niepowołanym dostępem oraz przed przypadkowymi użytkownikami. W pierw-
szej wersji aplikacji dane graficzne zostały zabezpieczone w podwójny sposób. Plik
mapy górniczej formatu *.dgn, otwarty poza środowiskiem MWG97, był niezdatny do
użytku. Elementy graficzne były wyposażone w dodatkowe atrybuty, w których prze-
chowywane były dane o kolorze, stylu, warstwie i grubości linii. Natomiast w standar-
dowych polach tych elementów graficznych dane te były wyzerowane. Plik, odczytany
poza systemem, wyświetlał wszystkie elementy w tym samym stylu. Drugie zabezpiecze-
nie polegało na usunięciu praktycznie wszystkich standardowych narzędzi MicroSta-
tion z jego interfejsu. Użytkownik dysponował tylko narzędziami aplikacji „Siero95”,
a wszystkie jego działania mogły być monitorowane przez aplikację. Zasób ten został
świetnie zabezpieczony, ale nie był wygodny w użyciu dla pracowników. Po powstaniu
w KGHM PM SA nowego oddziału COPI (Centralnego Ośrodka Przetwarzania Infor-
macji) sytuacja uległa radykalnej zmianie. Zadaniem tego ośrodka jest, między innymi,
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zarządzanie bezpieczeństwem całej sieci informatycznej koncernu KGHM. Z tego po-
wodu dotychczasowe rozwiązania bezpieczeństwa danych w aplikacji MWG97 mogły
zostać istotnie zredukowane. Dodatkowo wzrost umiejętności pracowników, związany
z obsługą aplikacji CAD, spowodował około 2000 roku uwolnienie zwykłych narzędzi
MicroStation spod zasłony aplikacji MWG97, dzięki czemu obecnie pracownicy mogą
stosować je równolegle. Aplikacja MWG rozpoznaje elementy geometryczne, które
zostały narysowane przez jej narzędzia tak, że przefiltrowanie treści rysunku *.dgn nie
stanowi żadnego problemu. Pozwala to w systemie przetwarzać różnego typu dane
w spójny i ujednolicony sposób.

5.2.2. Parametry przedmiotu wdrożenia

5.2.2.1. Parametry technologiczne
oprogramowania geoinformatycznego dla górnictwa

Przedmiot wdrożenia oprogramowania należy charakteryzować z użyciem pojęcia
„generacja oprogramowania”. Jest to identyfikacja oparta na cechach niefunkcjo-
nalnych oprogramowania, niezwiązana z jego możliwościami funkcjonalnymi przetwa-
rzania danych. Podstawą tej klasyfikacji są wyróżnione fazy rozwoju oprogramowania
geoinfomacyjnego – w przypadku górnictwa, zidentyfikowane w podrozdziale 3.13.1.
Na bazie ogólnie zdefiniowanych faz wytwarzania oprogramowania można już
w sposób bardziej szczegółowy zdefiniować czteroklasową systematykę oprogramowa-
nia dla górnictwa:

1) Pierwsza generacja charakteryzuje się wytwarzaniem w technologii programowa-
nia proceduralnego na minikomputery, najczęściej 64 bitowe, kompilowana na
minikomputerach lub stacjach roboczych. Oprogramowanie było indywidualnie
dostosowywane do użytkownika; zapisuje ono dane wektorowe w strukturze pli-
ków i katalogów na dysku, korzysta z własnych interfejsów graficznych (najczęściej
MOTIF), własnych edytorów grafiki oraz własnych baz danych. Jest to komplekso-
we oprogramowanie o bardzo rozbudowanej funkcjonalności. Charakterystyczną
wadą tej generacji oprogramowania był brak możliwości użytkowania zasobu da-
nych jednocześnie przez wielu użytkowników.

2) Druga generacja to dystrybuowanie oprogramowania powstającego i korzystające-
go z technologii platformy Windows. W tej generacji oprogramowania pojawiają
się aplikacje modułowe/zależne. Korzystają one z innych, powszechnie stosowa-
nych, gotowych aplikacji CAD, GIS lub nawet biurowych w celu obniżenia kosz-
tów wytworzenia określonej funkcjonalności dla górnictwa. Wykorzystanie rela-
cyjnych baz danych jest ograniczone do zapisywania informacji konfiguracyjnych
o projekcie lub składowania danych tekstowych.
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3) Trzecia generacja, to wytwarzanie oprogramowania w technologii obiektowej, po-
łączone często z zestandaryzowanym zapisem geometrii w systemie GIS (najczę-
ściej w relacyjnej bazie danych przestrzennych). Oprogramowanie w pełni wyko-
rzystuje zalety niezależności od systemu operacyjnego platformy uruchomienio-
wej, pozwalającej na wykorzystanie różnego typu urządzeń, zwłaszcza mobilnych,
a także korzysta z otwartych standardów zapisu informacji geograficznej oraz no-
woczesnych technologii pozyskiwania danych przestrzennych. W tej generacji
oprogramowania zdarza się jeszcze korzystanie z własnych edytorów grafiki 3D,
ale praktycznie nie występują już niestandardowe bazy danych.

4) Czwartą generację oprogramowania dla górnictwa można zdefiniować przez anty-
cypację kierunku rozwoju usług informatycznych. Według autora, tę generację
można zdefiniować jako usługę sieciową, która może zostać umieszczona w chmu-
rze obliczeniowej (wewnątrz firmy lub na zewnątrz), przystosowanej do przetwa-
rzania górniczych danych geoprzestrzennych, i która będzie udostępniała funkcjo-
nalność analogiczną do oprogramowania górniczego.

Przedstawiona klasyfikacja nie oddaje w pełni poziomu skomplikowania architek-
tury oprogramowania dla górnictwa. Nakłada się na nią inny czynnik, którym jest czas.
W miarę jego upływu, kolejne generacje oprogramowania przeszły modernizacje i roz-
budowę. Wiele firm wytwarzających oprogramowanie w technologii pierwszej genera-
cji korzysta z możliwości rekompilacji swoich produktów na najnowszą wersję systemu
Windows, w środowisku którego starsze aplikacje wyglądają i instalują się tak jak opro-
gramowanie II czy III generacji. Inne zabiegi unowocześniające stare oprogramowanie
polegają na dokładaniu następnych modułów oprogramowania górniczego już w nowej
technologii która, stosując identyczny lub podobny model interfejsu, dostosowuje star-
szą generację oprogramowania do pracy w nowym modelu danych. Najczęściej użyt-
kownik nie jest w stanie odróżnić technologii w jakiej oprogramowanie zostało wyko-
nane. Konsekwencją tego typu modernizacji mogą być na przykład możliwości wyboru
opcji zapisu danych. Typową czynnością dezorientującą przyszłego odbiorcę systemu
jest na przykład pytanie systemu do użytkownika w trakcie zakładania projektu. Pyta-
nie dotyczy miejsca zapisu konfiguracji projektu – w bazie danych, czy w plikach na
dysku. Oznacza to, że najprawdopodobniej system 1 generacji został zrekompilowany
i zaktualizowany do pracy w nowym systemie operacyjnym, z pozostawieniem starej
metody składowania danych i dołożeniem nowej. Tego typu rozwiązania nie ułatwiają
obsługi oprogramowania przez użytkowników.

Ciekawy sposób modernizacji znalazła firma Geovia z grupy Dassault. Poza re-
kompilacją oprogramowania z pierwszej generacji uzupełniła starsze oprogramowanie
o możliwość pracy z systemem GeoviaHub. Jest to centralna baza danych, dostarczają-
ca zdalnego i bezpiecznego dostępu do danych wejściowych dla różnych aplikacji.
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Umożliwiono tym samym pracę grupową wielu użytkowników – za pomocą różnych
narzędzi w ramach tej samej przestrzeni pracy. Do aplikacji Minex, Surpack i aplikacji
serii Gemcom dołożono kody uzupełniające interfejs o dostęp do zapisu i pobierania
danych z serwera GeoviaHub. Dzięki modernizacji usunięto więc kilka typowych wad
oprogramowania i generacji, którym było brak możliwości współużytkowania danych
przez wielu użytkowników. Usprawniono też obieg informacji dzięki centralizacji zaso-
bu danych dla wszystkich aplikacji cyklu produkcyjnego.

Przykład ten bardzo dobrze obrazuje maksymalizację wykorzystania możliwości
modernizacji starszej generacji oprogramowania w celu poprawienia efektywności re-
alizacji tego samego zadania, w nowych warunkach technologicznych.

5.2.2.2. Parametr zasobów projektowych przedmiotu wdrożenia

Parametr ten dotyczy przede wszystkim kosztów realizacji projektu. Informacje
finansowe są niezwykle trudną wiedzą do pozyskania. Zakłady górnicze nie udostęp-
niają tego typu informacji, a pracownicy starają się unikać tego rodzaju tematów w pre-
zentacjach. Stąd też wyliczenie zysków lub strat wynikłych z realizacji jakiegoś wdroże-
nia, na podstawie badań literaturowych, jest niemożliwe.

Jednym z nielicznych zakładów górniczych, który pokusił się o oszacowanie kosz-
tów była kopalnia KWB „Turów”. Na podstawie analiz finansowych zakład ten oszaco-
wał poniesione koszty na budowę GSI (górniczego systemu informacyjnego) – w okre-
sie od 1998 do 2006 roku – na około 5 milionów złotych. Wstępnie wykonane szacunki
wykazały, że korzyści, które w tym okresie osiągnął zakład dzięki temu systemowi,
są niewspółmiernie większe niż poniesione koszty [162]. Obliczono na przykład, że
w tym okresie planowane tradycyjnymi metodami zamierzenia inwestycyjne zostały
zweryfikowanie przez system GSI, który pozwolił na ich zoptymalizowanie i ograni-
czenie kosztów łącznie o około 100 mln zł [162]. Zakłady KWB „Turów” wyciągnęły
z tego wnioski i po 2010 roku rozpoczęły, w niektórych obszarach, wymianę starego
oprogramowania II generacji na nowe – III generacji (na przykład wycofanie sta-
rego systemu ewidencji gruntów firmy na rzecz SoftMine Ewid). Poza tym przykła-
dem, w literaturze brak jest informacji na temat relacji nakładów finansowych w sto-
sunku do zysków wygenerowanych w ramach wdrożenia oraz użytkowania systemu,
w ciągu 5–7 lat po jego wprowadzeniu.

Ustalenie całościowych kosztów wdrożenia i utrzymania oprogramowania wbrew
pozorom nie jest takie proste, bowiem jako faktyczne wydatki na wdrożenia należy
przyjmować całościowe koszty zlecenia realizacji zadania, na które składają się:

– koszty umowy wdrożeniowej, która czasami bywa etapowana i cena drugiego eta-
pu może np. ulec zmianie;

– koszty konwersji danych i ich pozyskania do nowo wdrażanego systemu (czasami
dokonują tego pracownicy kopalni w ramach obowiązków służbowych);
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– aneksów do umowy – stosowane są praktyki rozkładania kosztów na tzw. „kolejny
etap”, który realizowany jest w postaci aneksu, a w rzeczywistości daje czas do
kontynuacji wdrożenia;

– cena czasu (roboczogodzin), który został poświęcony przez pracowników zakładu
górniczego na realizację wdrożenia w formie konsultacji, uczestnictwa w spotka-
niach i współuczestniczenia w przygotowaniu dokumentacji;

– koszty czasu potrzebnego do przetestowania systemu przez pracowników oraz
cena wdrożenia do obsługi systemu wszystkich jego docelowych użytkowników;

– powdrożeniowa opieka serwisowa, która obejmuje koszty kontynuacji realizacji
pierwotnego zakresu wdrożenia.

Dopiero tak zsumowane, łączne koszty wdrożenia mogą dać pełny obraz inwesty-
cji. Dane te jednak są bardzo trudne do oszacowania i najczęściej praktycznie nie są
możliwe do obliczenia. Bardzo często koszty czasu pracy pracowników zakładu górni-
czego, współpracujących z pracownikami firmy wdrożeniowej są pomijane w kalkula-
cjach kosztów wdrożenia. Firmy wdrożeniowe nie biorą tych kosztów pod uwagę, a za-
kłady górnicze ich nie wyliczają u siebie. Łatwo wtedy firmie wdrażającej oszczędzić na
przykład na testowaniu oprogramowania, włączając w to pracowników kopalni, albo
testowanie systemu połączyć ze szkoleniami. Dla strony wdrażającej to duża oszczęd-
ność i zysk, a w firmie górniczej nikt nie podlicza tych kosztów w ten sposób. Dlatego
istotną kwestią powinno być ustalenie, jeszcze przed wdrożeniem, wkładu strony zama-
wiającej w koszt zamawianego oprogramowania.

5.2.2.3. Parametr rodzaju wdrożenia

Pojęcie rodzaju wdrożenia pozwala na zidentyfikowanie zakresu prac informa-
tycznych, zaplanowanych do wykonania, w ramach wprowadzenia górniczego oprogra-
mowania geoinformacyjnego. Wyróżnić należy trzy podstawowe rodzaje:

1) instalacyjne – instalacja gotowego oprogramowania (tzw. „z pudełka”), gdzie
wdrożenie aplikacji polega na instalacji oprogramowania oraz przeszkoleniu pra-
cowników w jego obsłudze; często zdarza się, że wdrożenia dokonuje firma współ-
pracująca jedynie z producentem oprogramowania;

2) integracyjne – wytworzenie oprogramowania działającego w oparciu o struktury
danych, istniejących aplikacji, w celu zorganizowania ich przepływu, utrzymania
spójności danych i dostosowania interfejsu aplikacji do wymagań użytkownika;

3) wytworzeniowe – realizacja pełnego cyklu projektu informatycznego, który po-
lega na zaplanowaniu rozwiązania, zaprojektowaniu aplikacji, napisaniu jej
kodu źródłowego, testowaniu, wdrażaniu i szkoleniu w obsłudze na zamówie-
nie klienta.
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Warto podkreślić, że obecnie coraz rzadziej mają miejsce wdrożenia instalacyjne,
a rośnie liczba integracji oprogramowania oraz nieznacznie wzrasta liczba wytworzeń
oprogramowania. Do połowy lat 90. oprogramowanie było wytwarzane w firmach kom-
puterowych, które następnie produkowały wersje instalacyjne oprogramowania wraz
z pakietami płatnych szkoleń. Oprogramowanie było instalowane u użytkownika, który
dodatkowo przechodził proces szkolenia. Ewentualne braki w oprogramowaniu firmy
uzupełniały dopisywaniem skryptów dla konkretnego użytkownika. W drugiej połowie
lat 90. w informatyce, związanej z wdrożeniami oprogramowania, pojawiło się pojęcie
„integracja oprogramowania”. Technika ta polega na budowie systemu zarządzającego
procesem przetwarzania danych, w który zaangażowane są inne systemy, pochodzące
najczęściej od innych dostawców. Podstawowym zadaniem takiej nadrzędnej aplikacji
jest stworzenie ciągu pracy z różnymi aplikacjami, tak aby wyeliminować konieczność
ręcznej wymiany danych oraz nadzorować ich przepływ w trakcie przetwarzania przez
kolejne aplikacje. Następnym zadaniem integratora jest uzyskanie spójności danych
w różnych systemach ich przetwarzania. Najczęściej przygotowuje on nakładkę na kilka
innych programów, która kontroluje przepływ danych stan realizacji zadania. Dodat-
kowym, często wielce pożądanym, efektem integracji oprogramowania jest zastąpienie,
z reguły anglojęzycznego, interfejsu integrowanej aplikacji językiem polskim w nad-
rzędnej, integrującej aplikacji.

Działalność górnicza to nieustający cykl operacji planowania eksploatacji, pro-
jektowania, realizacji i rozliczania eksploatacji górniczej, powoduje, że najczęściej
obsługiwana jest ona przez zestaw aplikacji, które wymieniają i współużytkują dane
geologiczno-górnicze. Problem ten intuicyjnie implikuje zasadność wykorzystywania
oprogramowania monolitycznego. W ramach jednej kopalni oprogramowanie dostar-
cza jeden producent. W innym przypadku – efektywne wykorzystywanie aplikacji róż-
nych producentów w jednym, kopalnianym systemie – wymaga od załogi dużego zaan-
gażowania oraz wiedzy i umiejętności w zakresie kształtowania środowiska pracy
różnych systemów (samodzielna organizacja przepływu danych). Integracja może być
jednak zarządzana przez kompetentny zespół pracowników zakładu górniczego i zleca-
na do realizacji przez różne firmy na rynku. Wymusza to zarządzanie własnym mode-
lem danych zakładu górniczego, co wymaga już odpowiedniego wykształcenia kadry
górniczej w tym zakresie oraz istnienia odpowiednich struktur organizacyjnych.

Dobrym przykładem wdrożenia instalacyjnego było zlecenie zrealizowane w 2008
roku pod tytułem System wspomagania decyzji w procesie przygotowania złoża do eks-
ploatacji w LW „Bogdanka” S.A.. Zadanie wykonano za pomocą zakupionych narzędzi
informatycznych, takich jak MicroStation, I/Mine, kilku aplikacji SoftMine, w części
graficznej działających w środowisku MicroStation (którego modernizacji wymagało
oprogramowanie SoftMine MapaKWK). Ponadto wdrożono takie systemy jak Mine-
Coal, MineSched i Surpack. W ramach tego zlecenia zinformatyzowano naraz prace
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następujących działów kopalni: mierniczego, geologicznego, przygotowania produkcji
i zaopatrzenia. Zlecenie realizowane było przez konsorcjum, w którego składzie znaj-
dowały się: IGSMiE Polskiej Akademii Nauk oraz PRGW Sp. z o.o.

Dobrym przykładem wdrożenia z wytworzeniem oprogramowania było zrealizo-
wanie przez firmę Intergraph systemu SIOT w KGHM „Polska Miedź” S.A. Przyszli
użytkownicy mieli możliwość definiowania wymagań w początkowym etapie projekto-
wania aplikacji. Użytkownicy mieli także szansę oceny projektu aplikacji i wprowadza-
nia poprawek w prototypie interfejsu aplikacji oraz współuczestniczyli w definiowaniu
struktury raportów generowanych przez system. Wdrożenie przeprowadzono na bazie
oprogramowania GIS o nazwie Geomedia.

Oczywiście inwestycje typu wytworzenia oprogramowania są najdroższe w realiza-
cji oraz bardzo kosztowne w utrzymaniu i późniejszej modernizacji. Wdrożenia insta-
lacyjne z kolei wymagają dużej wiedzy użytkowników i bardzo dobrej organizacji pracy,
aby nie doprowadzić do sytuacji, w której dane utracą spójność.

5.2.2.4. Parametr czynnika ludzkiego przedmiotu wdrożenia

Ten parametr odnosi się do liczby i doświadczenia pracowników firmy wdroże-
niowej, którzy zostaną zaangażowani w realizację projektu. Przede wszystkim ważny
jest stosunek liczby pracowników firmy do liczby jej pracowników planowanych do
zatrudnienia w nadchodzącym projekcie, z uwzględnieniem zmienności poziomu za-
trudnienia wynikającej z natury procesu wdrożeniowego. Firma powinna dysponować
doświadczonymi pracownikami, którzy w razie konieczności wzmocnią zespół wdroże-
niowy. Pozyskiwanie w trakcie projektu pracowników bez doświadczenia może skutko-
wać poważnym zagrożeniem realizacji projektu. Kolejnym czynnikiem tego parametru
jest odpowiednie doświadczenie firmy i pracowników – w zakresie wdrożeń w danej
dziedzinie przemysłu lub branży. W przypadku górnictwa liczą się wdrożenia wykona-
ne w innych zakładach górniczych danego typu. Doświadczenia w górnictwie otworo-
wym mogą okazać się niewystarczające w górnictwie podziemnym i odwrotnie.

5.2.3. Bariery rozwoju informatyzacji w górnictwie

W wyniku przeprowadzonych analiz autor zidentyfikował siedem najważniejszych
barier wdrożeniowych oprogramowania w górnictwie polskim. Bariery zostały zdefi-
niowane oraz zidentyfikowano ich podstawowe składowe (elementy, z których te barie-
ry się składają).

5.2.3.1. Bariera umiejętności

Barierą umiejętności nazywamy luki i zaniedbania w zakresie wiedzy informatycz-
nej i merytorycznej, najczęściej uzupełnione brakiem biegłości w posługiwaniu się
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sprzętem i oprogramowaniem informatycznym. Wdrażanie nowego systemu informa-
tycznego generuje istotny wzrost zapotrzebowania na absorpcję nowej wiedzy, nabycie
nowych umiejętności w celu modernizacji stanowisk pracy oraz procesów biznesowych
w firmie. Bariera umiejętności objawia się w postaci determinacji osób, po stronie pod-
miotu wdrożenia, które dążą do minimalizacji zakresu wdrożenia i pozostawienia swo-
ich stanowisk pracy bez zmian.

Podstawowe elementy składowe bariery to:

– brak wiedzy i biegłości w zakresie ogólnie pojętej informatyki,
– brak umiejętności samokształcenia się,
– brak umiejętności i determinacji do zmiany „skostniałych” procesów biznesowych,
– brak umiejętności przekonywania do nowych rozwiązań (informatycznych i orga-

nizacyjnych), dotyczy to czynnika ludzkiego zarówno podmiotu wdrożenia jak
i przedmiotu wdrożenia,

– brak doświadczania pracowników firmy wdrożeniowej w zakresie merytorycznym
procesów biznesowych zakładu górniczego.

W trakcie realizacji każdego z trzech rodzajów wdrożeń (instalacja, integracja
i wytworzenie) bariera umiejętności generuje dla zespołu wdrożeniowego różne wyma-
gania w celu jej przezwyciężenia. W przypadku wdrożenia instalacyjnego gotowego
oprogramowania, pracownik nie wymaga dodatkowych przeszkoleń poza szkoleniem
z zainstalowanego oprogramowania i włączeniem tego oprogramowania w procesy biz-
nesowe przedsiębiorstwa. Dopóki wdrożenie trwa – bariera umiejętności praktycznie
nie występuje. Objawia się ona najczęściej w okresie roku do trzech lat po zakończeniu
wdrożenia. Pozostawiony z nowym oprogramowaniem pracownik może sobie nie pora-
dzić i uwstecznić się. Jeśli jego stanowisko nie jest systemowo zależne od innych proce-
sów, to może samodzielnie powrócić do realizacji swoich zadań starymi metodami.
Czasami może to być celowe działanie pracownika. Pomimo wiedzy na temat oprogra-
mowania, pracownicy nie chcą z niego korzystać i starają się udowodnić, że jest ono
niepotrzebne (z powodu rutyny lub złej woli albo z przyczyny błędnie pojmowanego
pojęcia ochrony swego miejsca pracy). Czasami, pomimo że pracownicy chcieliby wy-
korzystać posiadane oprogramowanie, brak wyrobionej umiejętności samodzielnego
uczenia się nie pozwala im go użytkować. Konsekwencją negatywnego podejścia do
wdrożenia może być towarzyszące takim sytuacjom zjawisko porzucenia oprogramo-
wania, polegające na pozbawieniu wdrożonego systemu nowych danych, co powoduje
stopniowy zanik jego produktywności.

Bariera umiejętności osiąga największą siłę podczas realizacji wdrożenia połączo-
nego z wytworzeniem oprogramowania. Takie wdrożenie wymaga, po stronie podmio-
tu, posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności w zakresie metod wytwarzania
oprogramowania (nie mylić z prowadzeniem projektów). W takiej sytuacji pracownicy
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zakładu górniczego powinni mieć umiejętności związane z inżynierią oprogramowania,
takie jak: metodyki projektowania aplikacji, znajomość UML i np. relacyjnych baz da-
nych, a także zasad projektowania ergonomicznego oprogramowania. Jest to niezbęd-
ne w celu oceny i poprawy dokumentacji projektowej oprogramowania sporządzanej
przez dostawcę wdrożenia oraz zarządzania wymaganiami podczas realizacji projektu.

Kolejnym, bardzo ważnym elementem, który często nie jest brany pod uwagę przy
realizacji zlecenia wytworzenia oprogramowania, jest posiadanie przez zleceniodawcę
własnych zasobów informatycznych, które pozwolą na odbiór od firmy kodów źródło-
wych aplikacji i przechowanie ich tak, aby w razie potrzeby dokonywać zmian, zle-
cając prace innej firmie. Wymaga to na etapie umowy zapewnienia sobie posiadania
praw majątkowych do kodów źródłowych wdrożonej aplikacji. W KGHM PM S.A.
od 2010 roku sukcesywnie wprowadzono politykę pozyskiwania od dostawców również
kodów źródłowych wdrażanych aplikacji. Umożliwia to wgląd w zakres zadań koniecz-
nych do modernizacji i ocenę kosztów tych zmian. W skrajnym wypadku umożliwia to
także przekazanie kodów innej firmie wdrożeniowej, w celu kontynuowania serwisu
i rozwoju systemu. Rozwiązanie to wymaga jednak wiedzy i umiejętności informatycz-
nych oraz prawnych po stronie zamawiającego, czyli przedsiębiorcy górniczego.

Bariera umiejętności występuje również po stronie dostawcy oprogramowania.
Pracownicy powinni mieć doświadczenie w danej branży w zakresie realizowanych tam
procesów biznesowych. Jeśli nie mają doświadczenia – to trzeba zwrócić szczególną
uwagę na wystąpienie tej bariery przed wdrożeniem oprogramowania.

5.2.3.2. Bariera komunikatywności

Barierę komunikatywności definiujemy jako problemy w artykułowaniu, pojmo-
waniu, rejestrowaniu, interpretowaniu, odtwarzaniu i realizowaniu takich zadań w pro-
jekcie, które utrudniają doprowadzenie go do zakończenia. Zdecydowanie mniejsze
znaczenie ma tutaj liczba organizowanych spotkań. Ważniejsza jest ich efektywność,
mierzona skróceniem drogi do osiągnięcia kolejnego kamienia milowego. Bariera ko-
munikacja składa się z takich elementów jak:

– konflikt systemu komunikacji pionowej i poziomej wewnątrz zespołu projektowe-
go z tradycyjnym systemem komunikacji w zakładzie górniczym,

– różnice w zakresie metod i technologii komunikacji,
– konflikt terminologii i pojęć zawodowych – czyli niezrozumienie języka zawodo-

wego oraz pojęć stosowanych np. w górnictwie z pojęciami stosowanymi w infor-
matyce i zarządzaniu,

– bariera komunikacyjna związana z czynną i bierną znajomością języków obcych
(gdy projekt wdrażany jest z udziałem zagranicznej firmy),

– inne.
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W przypadku instalacji gotowego oprogramowania najczęściej generowanym pro-
blemem jest obsługa aplikacji obcojęzycznej. Ze względu na to, że około 80% oprogra-
mowania górniczego jest wytworzone i obsługiwane w języku angielskim, stanowi to
poważny problem wdrożeniowy. Wśród pracowników przedsiębiorstw górniczych,
działów technicznych kopalń wciąż istnieje problem posługiwania się językiem angiel-
skim. Koncerny międzynarodowe nie tłumaczą swoich produktów GSG na język pol-
ski, dopóki nie dojdzie do wdrożenia na rynku polskim. Aby poznać produkt przed
wdrożeniem, trzeba znać język angielski w celu zapoznania się z jego możliwościami.
Drugi aspekt to nauka i wymiana doświadczeń z fachowcami z firm zagranicznych.
W trakcie wdrożenia przyjeżdżają fachowcy z różnych regionów świata i przekazują
wiedzę, rozwiązują problemy i komunikują się właśnie w języku angielskim.

W zakładach górniczych dominuje ściśle hierarchiczny sposób przekazywania
informacji, co jest związane z historycznymi uwarunkowaniami górnictwa w Polsce.
Problemy pojawiają się w komunikacji w ramach struktur poziomych. Współpraca
w zespole wdrożeniowym wymaga również komunikacji poziomej. Powstają wtedy
nowe kanały informacji w strukturze firmy, których funkcjonowanie nie zawsze uda
się prawidłowo zorganizować na czas trwania całego projektu. Poziome kanały ko-
munikacji mogą zostać odebrane negatywnie przez pozostałych pracowników zakła-
du górniczego.

W zakresie komunikacji na spotkaniach wdrożeniowych należy wymagać, aby pra-
cownicy firmy wdrożeniowej nie okazywali dominacji w zakresie wiedzy informatycznej
nad pracownikami zakładu górniczego, ponieważ pracownicy zakładu górniczego
mogą rewanżować się dominacją swojego języka zawodowego. Dominacja w komuni-
kacji może doprowadzić do sytuacji, w której informatycy tak poprowadzą rozmowę,
aby uzyskać potwierdzenie od użytkowników zlecenia aby wykonać jak najbardziej pro-
ste rozwiązanie, przy którym będą mieli mało pracy do wykonania. Z kolei pracownicy
zakładu górniczego mogą tak poprowadzić rozmowę na spotkaniu, aby zataić część
zależności pomiędzy danymi, które są planowane przez informatyków do oprogramo-
wania. W obydwu przypadkach ucierpi na tym projekt oprogramowania realizowanego
w trakcie wdrożenia.

Analizując znaczenie czynnika ludzkiego, należy podkreślić, że kluczową rolę
w przedsiębiorstwie pełni środowisko pracy, które kształtuje relacje interpersonal-
ne w ramach zespołów pracowniczych. Jeśli bowiem wśród pracowników występuje
niezdrowa konkurencja oraz nawarstwiają się nierozwiązane problemy interperso-
nalne, to działania wdrożeniowe, związane z instalacją oprogramowania mogą z tego
powodu ucierpieć. Można bowiem wdrożyć najlepsze oprogramowanie, ale jeśli za-
braknie współpracy, to będzie ono niewykorzystane w skutek braku koordynacji i prze-
pływu informacji.
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5.2.3.3. Bariera rezerw

Pełna nazwa tej bariery to bariera rezerw podmiotu i przedmiotu wdrożenia. Daw-
niej utożsamiana jedynie z finansami i nazywana dość powszechnie barierą ekonomicz-
ną. Pojęcie bariery rezerw odnosi się do finansów, ale nie ogranicza. Uwzględnia rów-
nież inne zasoby – niefinansowe, które są do dyspozycji po obu stronach wdrożenia.
Zasoby te mają szczególne znacznie w okresie końcowej realizacji projektu, kiedy nie
ma czasu już na finansowe dokapitalizowane wdrożenia. Trudno jest na przykład,
w bardzo krótkim czasie, znaleźć na rynku doświadczonych użytkowników czy dokonać
zakupu i instalacji nowej sieci komputerowej, na kilka tygodni przed końcem projektu.
Składowe bariery rezerw to:

– finanse projektu,
– czas realizacji projektu,
– pracownicy podmiotu wdrożenia,
– pracownicy przedmiotu wdrożenia,
– zasoby materialne podmiotu wdrożenia,
– inne.

Zasoby pracownicze przedmiotu wdrożenia mogą stanowić jedną z przyczyn wy-
stąpienia bariery rezerw. Jeżeli wdrożenie spowoduje nadmiernie zakłócenia codzien-
nej pracy załogi zakładu górniczego, to priorytetem pracownika będą obowiązki bieżą-
ce, zwłaszcza w tych działach technicznych, od których zależy bezpieczeństwo i zdrowie
załogi. Istnieje równowaga między poświęceniem niezbędnego czasu pracowników na
nowy projekt a zyskiem z osiągniętych wyników, odczuwalnym w codziennej pracy zało-
gi zaangażowanej w projekt. W zakładach górniczych bardzo ważną rolę pełnią specja-
liści z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi. W projektach informatycznych po-
winni pełnić rolę „doświadczonych użytkowników” i w pewnym zakresie, liderów przy
realizacji określonych zadań. Jednak nadmierne obciążenie liderów może doprowadzić
do sytuacji, w której zmniejszy się ich stopień zaangażowania w projekt. W trakcie jego
realizacji dochodzi do sytuacji, w której dobór pracowników podmiotu wdrożenia pole-
ga na wyszukiwaniu osób, mających mniejsze obciążenie w wykonywanych obowiąz-
kach, a nie tych, którzy posiadają niezbędnie potrzebne doświadczenie w danym zakre-
sie. Ze strony firmy wdrożeniowej bardzo poważnym błędem jest przyjęcie przez
projektanta lub programistę zadania, praktycznie niewykonalnego, do zrealizowania.
Wtedy zasoby pracownicze na pewno okażą się za małe. Kolejnym błędem jest przyj-
mowanie zbyt krótkich terminów wykonania oprogramowania i szkoleń. W przypadku
wystąpienia zagrożenia w projekcie, o zbyt krótkim terminie wykonania, firmy przyj-
mują większą liczbę pracowników do realizacji projektu. Zdarza się, że dzieje się to po
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zakończeniu fazy analitycznej i nowi pracownicy nie mają wiedzy na temat dyskusji to-
czonych w trakcie przygotowywanych wcześniej dokumentów projektowych. Skokowo
poszerzona grupa, najczęściej rekrutowana jest spośród mniej doświadczonych pra-
cowników lub absolwentów. Oczywiście skutkuje to spowolnieniem wdrożenia i po-
wstaniem większej liczby pomyłek w systemie.

5.2.3.4. Bariera technologiczna

Bariera technologiczna polega na zastosowaniu takich rozwiązań technologicz-
nych w projekcie, które nie są możliwe do zaimplementowania bezpośrednio w zakła-
dzie górniczym lub implementacja ich okazała się zbyt pracochłonna lub skomplikowa-
na dla zespołu wdrożeniowego. Najważniejsze składowe tej bariery:

– wytworzenie nowej technologii,
– skalowanie projektu,
– integracja danych przestrzennych z modelami obliczeniowymi,
– wydajność sieci i serwerów,
– nakładanie/dublowanie funkcjonalności,
– inne.

Barierę technologiczną związaną z wytworzeniem nowej technologii można opisać
na przykładzie wdrożenia OPGK MINE 2000 firmy OPGK Wrocław w O/ZG „Lubin”.
Zespół wdrożeniowy z OPGK podjął decyzję o stworzeniu bardzo nowoczesnego opro-
gramowania, które pozwalało zastosować relacyjną bazę danych do składowania wek-
torowych danych mapy górniczej. Do tego celu wykorzystano bazę danych Sybase, a dla
systemu OPGK, w ramach wdrożenia, opracowano biblioteki zapisu i odczytu trójwy-
miarowych danych geometrycznych wraz z odpowiednimi bibliotekami, pozwalającymi
również rzutować dane 3D – do mapy 2D. Przewidywano narzędzie służące do końco-
wej redakcji mapy zgodnej z normami map górniczych i z jej wyplotem. System miał
również możliwość korzystania wprost z trójwymiarowych danych, w celu obliczenia
kubatur i analizy innych parametrów wyrobisk. Jednak podjęte zadanie wytworzenia
nowej technologii, przy okazji realizacji wdrożenia, przerosło możliwości podmiotu,
jak i samego zespołu wdrożeniowego. Nowa technologia wymagała dopracowania i sta-
bilizacji, a termin projektu był zbyt krótki, ponadto bez tych bibliotek nie można
było tworzyć funkcjonalności dla użytkownika. Zawiódł proces rzutowania danych
geometrycznych z bazy do środowiska grafiki komputerowej. Warto podkreślić, że
do 2012 roku firma Sybase nie opracowała własnej technologii obsługi danych prze-
strzennych, odniesionych do powierzchni Ziemi w swojej relacyjnej bazie danych.
Należy podkreślić, że ryzyko to dotyczy wytworzenia oprogramowania tzw. warstwy
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pośredniej, między składowaniem danych a oprogramowaniem, obsługującym funkcje
dostępne dla użytkownika.

Skalowanie projektu – przykładem może tu być aplikacja MOPRONA opracowa-
na na jednej z kopalń KGHM. Było to oprogramowanie do rejestracji nadawy za po-
mocą bazy danych Microsoft Access, opracowane na trzecim poziomie wdroże-
nia (osobiste ułatwienie pracy z danymi). Firma Microsoft, producent bazy Access,
w tym okresie określał jej możliwość wykorzystania dla pracy równoległej, do maksy-
malnie 10 zdalnych użytkowników. Baza ta została jednak wdrożona do użycia przez
trzy kopalnie KGHM PM SA, czyli została rozbudowana z trzeciego poziomu od razu
na pierwszy poziom wdrażania. Obsługiwało ją ponad 40 pracowników z sześciu dzia-
łów naraz, co powodowało błędy zapisu danych i czasami ich częściową utratę. Zjawi-
ska te nasilały się w terminach bezpośrednio poprzedzających zamykanie kolejnych
okresów rozliczeniowych. Pomimo bezwzględnego zarządzenia o stosowaniu tej bazy
przez ówczesnego prezesa Wiktora Błądka – ostatecznie wdrożenie uległo zatrzyma-
niu. Po zmianie prezesa KGHM PM S.A. aplikacja wróciła do roli pomocniczej i zastą-
piona została przez nowy system działający w skali całego koncernu.

Kolejnym aspektem integracji oprogramowania jest relacja procesów intensywne-
go przetwarzania danych w stosunku do procesów składowania, edycji i publikowania
danych. Takim przykładem może być przetwarzanie danych w celu obliczeń deformacji
powierzchni terenu, które są czasochłonne i realizowane najczęściej przez osobne apli-
kacje. W aspekcie przetwarzania danych przestrzennych w systemach GIS – poziom ich
integracji z procesami przetwarzania (procesy dynamiczne) został zdefiniowany przez
W. van Dreusena [40], który wyróżnił trzy poziomy integracji modelu dynamicznego
w relacji do systemu GIS:

1) konwersja – charakteryzujący się wymianą plików danych o różnych formatach po-
między aplikacjami obliczeniowymi a systemem GIS, zdarza się, że wymagane są
programy konwertujące dane pomiędzy systemami,

2) współużytkowanie danych – w tym wypadku program obliczający działa odręb-
nie w stosunku do systemu GIS, ale korzysta z danych zawartych w tej samej
bazie danych,

3) zintegrowany – moduły służące do wykonywania obliczeń są zaimplementowane
w środowisku GIS, korzystając w ten sposób bezpośrednio z danych systemu GIS
i zapisując wyniki w tym systemie.

Dobrym przykładem wzrastającego poziomu integracji przetwarzania danych
może być ewolucja technologii obliczeniowej dotyczącej prognoz deformacji tere-
nu górniczego autorstwa R. Hejmanowskiego [95]. Opracowane na początku lat 90.
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oprogramowanie przeznaczone do obliczeń wskaźników deformacji terenu górniczego,
w miarę upływu czasu podlegało istotnym zmianom technologicznym:

1) Aplikacja SUB-CALC, napisana w języku programowania Pascal, przeznaczona
do wykonywania obliczeń prognoz deformacji terenu w systemie operacyjnym
DOS. Pobierała dane z plików tekstowych ASCII – informacje o geometrii parcel
pozyskiwane były za pomocą aplikacji wektoryzującej parcele eksploatacji – z map
papierowych na digitizerze. Uzyskane pliki ze współrzędnymi były następnie ma-
nualnie przetwarzane do formatów danych *.abb.

2) System MODEZ – dane są zawarte w relacyjnej bazie danych, która wywołuje ob-
liczenia deformacji z pliku biblioteki *.dll, a wyniki obliczonych wskaźników de-
formacji zwracane są do bazy. Wzrasta czas obliczeń, ale osiągnięty zostaje bardzo
duży zysk w postaci integracji danych o plikach eksploatacji górniczej i wyników
obliczeń wskaźników deformacji. Zamiast licznej grupy plików zawierających za-
równo dane, jak i wyniki obliczeń, zintegrowano je w relacyjnej bazie danych. Zysk
pojawia się również w zakresie gotowych narzędzi bazy danych do tworzenia ra-
portów z dowolnie skonfigurowanymi wynikami obliczeń, wskaźników deformacji
terenu górniczego.

3) System typu GIS o nazwie SIOT w KGHM „Polska Miedź” S.A. W ramach
tego wdrożenia algorytm prognozowania oraz dane do prognozy deformacji
są zawarte w systemie GIS. Aplikacja prognozowania staje się częścią systemu
SIOT KGHM PM S.A. W trakcie operacji konwersji kodu źródłowego dokładane
są metody pobierania i składowania danych przestrzennych (parcel eksploatacji)
w serwerowej bazie danych przestrzennych.

W działaniach tych wyraźnie widać wzrastający poziom zintegrowania struktur da-
nych przestrzennych z modelem obliczeniowym stosowanym do ich przetwarzania.
Ubocznym skutkiem tego działania jest komplikacja modelu danych parcel eksploata-
cji. Jeden obiekt, którym jest parcela, składa się z kilku tabel obsługiwanych przez prze-
znaczony do tego celu komponent systemu. Danych tych poza systemem nie da się ob-
służyć, co utrudnia wymianę danych z innymi systemami. Skomplikowana struktura
ograniczyła możliwości wykorzystania danych tego systemu do innych celów. Należy
też podkreślić, że rozwiązanie to było kosztowne ze względu na całość systemu. Proble-
my te sygnalizują poziom skomplikowania wytwarzania aplikacji do celów inżynier-
skich oraz wskazują na fakt, że zbyt skomplikowana struktura danych może ograniczyć
pozytywne efekty wysokiego poziomu integracji modułów obliczeniowych z systemem.

Osobnym efektem ubocznym wdrożenia SIOT KGHM było pojawienie się dublu-
jącej się technologii redakcji wydruków górniczych map zagrożeń deformacjami terenu
górniczego. System edycji map górniczych MWG miał większość gotowych już narzędzi
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do przygotowania tego typu map. Po wdrożeniu SIOT, użytkownik mógł kontynuować
pracę aż do końca procesu, czyli wydruku zredagowanej mapy górniczej lub po zakoń-
czeniu interpolacji warstwic kategorii zagrożenia terenu i obniżeń przejść do MWG,
aby tam przygotować dane do wydruku. Z jednej strony użytkownik uzyskiwał moż-
liwość pracy w jednym środowisku od początku do końca procesu. Z drugiej strony
i tak ponad 90% pozostałej produkcji kartograficznej wykonywał w ramach innych
procesów produkcyjnych w środowisku MWG. W tym przypadku można mówić o ba-
rierze technologicznej polegającej na dostarczeniu oprogramowania, które zawiera
nową, pożądaną przez użytkownika, funkcjonalność w zasadniczej części procesu, ale
równocześnie dostarcza dublującą się funkcjonalność w zakresie innej części procesu.
Poważny problem pojawia się, gdy nowa dublująca funkcjonalność jest mniej ergono-
miczna od starej.

5.2.3.5. Bariera organizacyjna

Barierę organizacyjną można zdefiniować jako zestaw trudności uniemożliwiają-
cych dokonanie zmian struktury organizacyjnej zakładu górniczego, które są efektem
wdrożenia, obsługi i utrzymania nowego systemu przetwarzania danych. Zwiększenie
lub zmniejszenie ilości czasu pracy pracownika związanego z obsługą systemu powodu-
je konieczność zmian w zakresie jego pracy. Jednak nie dotyczą one tylko tych pracow-
ników, którzy korzystają z nowej funkcjonalności systemu. Zmiany organizacyjne mogą
dotyczyć poszczególnych działów kopalń lub nawet całego zakładu górniczego. Z tego
powodu bariera organizacyjna składa się z wielu następujących składowych:

– strategia informatyzacji spółki górniczej,
– zbyt krótkie terminy wdrożeń,
– zmiany organizacyjne w podmiocie wdrożenia w trakcie projektu na czas jego

trwania,
– zmiany organizacyjne po wdrożeniu projektu, wpływ funkcjonalności projektu na

cele biznesowe firmy,
– organizacja obsługi wdrożonego systemu w celu utrzymania go w ruchu i zapew-

nienia możliwości rozwoju w przyszłości,
– zapewnienie możliwości analitycznego wykorzystania zgromadzonych danych,
– inne.

Bariera ta występuje w trakcie realizacji projektu oraz może jeszcze wystąpić na
długo po jego zakończeniu. Posiadanie strategii wdrażania oprogramowania w firmie
jest kluczowym narzędziem do sprawnej i skoordynowanej organizacji wdrożeń infor-
matycznych w korporacji. Dobry przykład systemowego ograniczenia bariery organiza-
cyjnej można wskazać w LW „Bogdanka” S.A. W latach 2007–2010, przed sprzedażą
akcji tej firmy na giełdzie, podjęto się realizacji wdrożeń w kilku działach technicznych
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wielu systemów informatycznych jednocześnie. Był to bardzo trudny okres przejścia
z technologii analogowych do cyfrowych. Niestety – wdrożenie nie zakończyło się
pełnym sukcesem. Po tym okresie nastąpiła weryfikacja i przegląd wdrożonego opro-
gramowania. Zlecono wykonanie opracowania pod tytułem Strategia informatyzacji
LW Bogdanka S.A. W ramach tego opracowania zidentyfikowano potrzeby wdrażania
oprogramowania w skali całej kopalni, a następnie dokonano ich hierarchizacji, ustala-
jąc harmonogram realizacji tych inwestycji. Dzięki temu w latach 2015–2017 podjęto
szereg wdrożeń, racjonalizujących wykorzystanie już zakupionego oprogramowania
oraz podjęto się wymiany oprogramowania na efektywniejsze w polskich warunkach
geologiczno-górniczych. Firma, rozbijając jedno duże wdrożenie na wiele mniejszych,
ułatwiła sobie kontrolę nad wdrożeniami oraz nie dopuściła do sytuacji, w której opro-
gramowanie jest wprowadzane w niewłaściwej kolejności.

Zbyt krótkie terminy na wdrożenie oprogramowania – przykładem może być
LW „Bogdanka” S.A., która na dwa lata, tuż przed ofertą publiczną na giełdzie
w 2009 roku, podjęła się wdrożenia i zintegrowania około sześciu różnego typu syste-
mów oprogramowania dla górnictwa – osobne rozwiązanie do planowania produkcji,
osobny system do harmonogramowania eksploatacji i jeszcze inne rozwiązanie do mo-
delowania złoża. Ponadto w ramach wdrożenia zeskanowano wszystkie mapy górnicze,
a następnie przekazano je do prowadzenia w, osobno wdrażanym, cyfrowym środowi-
sku systemu map górniczych. Proces ten wymagał ich czasochłonnej wektoryzacji. Dla-
tego część systemów została wdrożona i czekała na dane, czyli zwektoryzowane mapy
wyrobisk górniczych. Dwa lata okazało się zbyt krótkim okresem do realizacji prac,
część systemów była bardzo wymagająca w zakresie integracji – jak i obsługi przez użyt-
kowników. Dobrym przykładem jest Kopalnia KWB „Turów” S.A., która przez lata
sukcesywnie budowała swój górniczy system informatyczny. Zdecydowanie, systema-
tyczność pracy i rozłożenie w czasie przynosi znacznie lepsze efekty niż komasowanie
prac w krótkim terminie.

Systemy informatyczne wymagają posiadania wiedzy w zakresie technologii prze-
twarzania danych. Dlatego wymagają one zmian organizacyjnych, związanych z przyję-
ciem pracowników z większym doświadczeniem w zarządzaniu systemami górniczymi
oraz utworzenia zespołów nadzorujących wykorzystanie nowego systemu w działach
technicznych kopalń. Dobrym przykładem ilustrującym tego typu zmianę było utwo-
rzenie w 2009 roku w Biurze Zarządu KGHM „Polska Miedź” S.A. Działu Informacji
Przestrzennej, przeznaczonego do spraw przetwarzania danych przestrzennych. Pra-
cownicy tego działu mają za zadanie utrzymanie i nadzorowanie merytorycznego wy-
korzystania systemów geoinformatycznych. Monitorowanie zgłoszeń serwisu opro-
gramowania wraz z zarządzaniem i priorytetyzacją zadań, związanych z rozbudową
i modernizacją oprogramowania. Również w Centralnym Ośrodku Przetwarzania
Informacji, oddziału KGHM „Polska Miedź” S.A., który odpowiada za informatykę
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w koncernie, do pracy przyjęto specjalistów z zakresu geoinformatyki. Decyzje te zo-
stały podjęte w 2–3 lata po zakończeniu wdrożenia systemu SIOT KGHM.

W późniejszych latach w innym oddziale KGHM PM S.A. powstał dział o nazwie
CZAD, czyli Centrum Zaawansowanych Analiz Danych. Świadczy to o dostrzeganiu
przez koncern korzyści z „wtórnego” wykorzystania informacji, pozyskanej z, zinfor-
matyzowanych wcześniej, procesów firmy. Wymagało to pozyskania przez pracowni-
ków kompetencji w zakresie obsługi specjalizowanych narzędzi analitycznych. Utwo-
rzenie tego typu zespołu, w przyszłości może mieć istotny wpływ na powstanie przewagi
konkurencyjnej całego koncernu.

5.2.3.6. Bariera interoperacyjności danych przestrzennych

Barierę interoperacyjności danych przestrzennych należy zdefiniować jako: brak
strukturalnej zdolności istniejącego modelu danych do wymiany danych z nowo wdra-
żanym systemem komputerowym. Czasami dostosowanie danych do wdrażanego syste-
mu (konwersja, pozyskanie z pomiarów) może generować większe koszty niż wynoszą
koszty wdrożenia systemu. Dane przestrzenne mają własne struktury danych i metody
przetwarzania, stąd też wymagają uwzględnienia tego faktu – na każdym etapie wytwa-
rzania systemu komputerowego.

Bariera składa się z następujących elementów:

– pozyskanie kompletnych i dobrych jakościowo danych,
– współdzielenie/wymiana danych,
– format i wymiar geometrii danych (2D vs 3D),
– zarządzanie strukturami danych,
– inne.

Pozyskanie danych do nowo wdrażanych systemów geoinformacyjnych jest kosz-
townym czynnikiem wdrożenia. Dlatego należy przed wdrożeniem oszacować skalę
i zakres pozyskania danych przestrzennych. Najbardziej pracochłonnym etapem jest
zmiana formy danych z analogowej na cyfrową. Rozwiązaniem są dwie skrajne strate-
gie – pozyskanie wszystkich istniejących danych, w postaci cyfrowej oraz założenie
wprowadzenia danych od momentu uruchomienia systemu. I tak, w trakcie wdrożenia,
systemu MapDraw w KWK „Piast”, podjęto decyzję o zaniechaniu konwersji map gór-
niczych z postaci analogowej do cyfrowej – ze względu na niską dokładność map rastro-
wych, z których wektoryzowano mapy górnicze. Zamiast tego skorzystano z archiwal-
nych dzienników pomiarowych i cyfrowo skartowano od nowa wszystkie mapy
podstawowe kopalni. Dzięki tej decyzji uzyskano spójny, kompletny zasób map górni-
czych. Inaczej postąpiono w trakcie wdrożenia modelu złoża w KW S.A. Przyjęto zało-
żenie o pozostawieniu map górniczych w dotychczasowej formie i wprowadzenia do
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systemu tylko nowo tworzonych map dla, będących w trakcie eksploatacji, ścian
i pokładów. Dzięki temu znacznie obniżono koszt wdrożenia, dostarczając jedno-
cześnie narzędzi (skanery wielkoformatowe i oprogramowanie) do samodzielnej
digitalizacji archiwalnych map górniczych przez pracowników działów mierniczo-
-geologicznych. Trzecim rozwiązaniem, jest wyodrębnienie kosztów pozyskania danych
do wdrożenia systemu poza to wdrożenie. Dane pozyskiwane są wtedy w ramach od-
rębnych projektów.

Problem współdzielenia i wymiany danych można zilustrować przykładem wpro-
wadzenia około 10 gotowych narzędzi informatycznych do przetwarzania danych gór-
niczych w LW „Bogdanka” w 2008 roku. Po ośmiu latach doświadczeń z zarządzaniem
informacją rozproszoną w kilku systemach, Zarząd LW „Bogdanka” S.A. podejmuje
decyzję o zakupie i wdrożeniu aplikacji SoftMine „Rezerwer”, która zarządza spój-
nością danych pomiędzy trzema aplikacjami, zainstalowanymi w 2008 roku. Aplikacja
usuwa możliwość wystąpienia niespójności w danych pomiędzy systemami i redukuje
czas, tracony na ręczny eksport i import informacji pomiędzy tymi systemami. Wdroże-
nie to miało już charakter wdrożenia integracyjnego

Zarządzanie strukturą danych polega na kontroli modelu danych w zakładzie gór-
niczym. Duże firmy komercyjne, dostarczające kompleksowych narzędzi informatycz-
nych dla górnictwa, dążą do rozwiązania problemów funkcjonalnych klienta na podsta-
wie własnego modelu danych. Tym samym zamykają dane we własnych formatach
danych lub przyjmują taką konfigurację danych użytkownika, która utrudni ich wymia-
nę z innymi systemami. Oczywiście, jest to świadoma polityka tworzenia i rozwiązywa-
nia problemów interoperacyjności, na gruncie własnego modelu i formatu danych, któ-
ra wiąże dostawcę z klientem na długie lata, co nazywane jest zjawiskiem tzw. Vendor
Lock (blokada dostawcy). Dostawca oprogramowania monopolizuje obsługę i rozbu-
dowę dostarczonego oprogramowania.

Częstym problemem danych górniczych jest ich wymiar i format. Standardem
oprogramowania tworzonego za granicą jest budowa systemów przetwarzających dane
trójwymiarowe (harmonogramowanie i modelowanie złoża), natomiast standardem
pracy w polskich kopalniach są dwuwymiarowe mapy rastrowe i płaskie cyfrowe mapy
górnicze. Ten element bariery nie powoduje problemów krytycznych podczas wdrożeń,
ale w okresie powdrożeniowym może się przyczynić do powstania błędów danych
pomiędzy zasobem 3D a 2D. Coraz powszechniejsze wykorzystanie narzędzi infor-
matycznych, przetwarzających dane 3D powoduje, że coraz mniejsza część prac karto-
graficznych jest wykonywana bezpośrednio w 2D, a coraz częściej rzutowana jest z mo-
deli 3D do formy płaskiej (np. izolinie stropu lub spągu pokładu). Z tego powodu
należy dążyć do budowy spójnego, trójwymiarowego zasobu danych przestrzennych
kopalni. Również ważnym parametrem jest format danych. Formaty rastrowe obcią-
żają systemy składowania danych oraz obciążają sieć komputerową firmy górniczej.
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Z tego powodu raczej należy dążyć do minimalizacji ilości danych rastrowych – na
rzecz danych wektorowych.

Kolejnym czynnikiem zaobserwowanym w ostatnich latach był problem wymia-
ny danych. Wyprodukowano dużą liczbę różnego typu programów, które nastawione
były na pozyskiwanie informacji z materiałów analogowych lub bezpośrednio wpisywa-
nych z klawiatury. Programy te stosowały własne, zamknięte formaty danych. Duża
ich liczba spowodowała pojawienie się problemów z wymianą danych pomiędzy różne-
go typu aplikacjami. Na to zjawisko nałożyły się zmiany w technologii programowa-
nia i coraz szerzej stosowane składowanie danych geometrycznych w bazach danych
przestrzennych.

5.2.3.7. Bariera użyteczności oprogramowania

Barierę użyteczności oprogramowania można zdefiniować jako niezdolność wdra-
żanego oprogramowania do pełnego zaspokajania potrzeb przetwarzania danych.

Bariera ta składa się z kilku elementów:

– wiarygodność – uzyskanie zaufania podmiotu wdrożenia zakresie wiarygodności
przetwarzania (obliczeń) danych,

– wartość funkcjonalna – wdrażanie niepełnowartościowego oprogramowania,
– ergonomia – niski nakład pracy w interfejsie systemu w celu przetworzenia

danych,
– wydajność – nieakceptowalnie długi czas przetwarzania danych,
– bezpieczeństwo danych,
– inne.

Zawsze nowo wdrożone oprogramowanie nie jest w pełni wiarygodne dla pracow-
ników, w zakresie przetwarzania danych, zwłaszcza w obszarze złożonych obliczeń in-
żynierskich. Skutkuje to utrzymywaniem starych aplikacji przetwarzania danych. Dzie-
je się to kosztem dwukrotnego wprowadzania tych samych danych do dwóch systemów.
Sytuacja taka jest pożądana przez pewien czas, w celu prowadzenia weryfikacji wyni-
ków. Utrzymywanie jej dłużej nie jest wskazane. Stąd też po zakończeniu wdrożeń zin-
tegrowanego oprogramowania zdarza się, że po pewnym czasie (w pewnym zakresie)
wraca do użytku stare oprogramowanie. Bo tylko to oprogramowanie jest użyteczne,
które jest dla inżyniera wiarygodne w działaniu.

Drugim elementem jest problem związany z wprowadzaniem niepełnowartościo-
wego oprogramowania. W trakcie realizacji wdrożenia często wiele osób, nawet z kie-
rownictwa projektu, działa wbrew wcześniejszym ustaleniom związanym z udziałem
czynnika ludzkiego. Ignoruje ten czynnik albo próbuje realizować scenariusz bez-
względnych wymagań wobec całego zespołu, co nie pomaga w osiągnięciu założonych
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celów realizacji wdrożenia. Szczególnie wyraźnie było to trakcie wprowadzania syste-
mu MOPRONA w całym KGHM PM S.A., gdzie ówczesny prezes koncernu osobiście
angażował się w zarządzanie poszczególnymi projektami i bezwzględnie egzekwował
posłuszeństwo pracowników w zakresie procesu wdrożenia oraz użytkowania. Tymcza-
sem oprogramowanie było niedopracowane i sprawiało kłopoty w użytkowaniu.

Trzecim elementem jest wygoda, czyli ergonomiczność interfejsu aplikacji. Jeśli
nowe oprogramowanie wymaga wykonania znaczniej więcej pracy w celu realizacji za-
dania, które w starym oprogramowaniu zajmuje mniej czasu, to pracownik nadal bę-
dzie obsługiwał stare oprogramowanie. Na przykład specjalizowane oprogramowanie
górnicze pierwszej generacji powstało w czasach pionierskich i interfejsy graficzne bu-
dowane były według starych schematów obsługi wektorowych danych geometrycznych.
Z tego powodu nie dziwią sytuacje, w których pracownik przerywa pracę w syste-
mie GSG pierwszej generacji, eksportuje z niego dane i przechodzi do pracy w nowo-
czesnej aplikacji CAD, gdzie wykonuje część pracy z danymi geometrycznymi po to, by
potem z powrotem wrócić z przetworzonymi danymi do oprogramowania GSG. Rola
ergonomii interfejsu oprogramowania dla górnictwa często nie jest właściwie docenia-
na w ramach realizacji zleceń informatycznych.

Problem wydajności przetwarzania danych górniczych dotyczy dużych zbiorów da-
nych i znalazł już swoje odzwierciedlenie w literaturze naukowej. Problem dotyczy
zarówno wydajności sieci komputerowych, jak i stacji roboczych. W artykule [209]
testowano możliwości udostępnia plików map rastrowych – w zależności od wydajno-
ści infrastruktury sieci komputerowej stosowanej do udostępniania tego typu danych.
Z kolei w artykule [210] testowano wydajność stacji roboczych – w kontekście użytko-
wania wektorowych modeli wyrobisk górniczych, ze względu na stopień generalizacji
geometrii wyrobiska.

Bezpieczeństwo danych obecnie jest zapewniane przez te oddziały spółek górni-
czych, które są przygotowane do obsługi kopalń, w zakresie dostarczania sprzętu in-
formatycznego i oprogramowania. Wdrażane oprogramowanie powinno wspierać
obowiązujące regulacje koncernu w zakresie bezpieczeństwa. Bariera użyteczności
w zakładach górniczych dotyczy wszystkich trzech poziomów, na których odbywa się
wdrożenie, choć nie zawsze w tym samym stopniu. Na poziomie drugim – kluczowe jest
uzyskanie wiarygodności przetwarzania danych. Ergonomia jest istotna najczęściej na
trzecim poziomie wdrożenia.

5.2.4. Bariera jako interakcja przedmiotu z podmiotem wdrożenia

5.2.4.1. Koncepcja macierzy barier wdrożeniowych (MBW)

Drugim założeniem metodyki jest pojęcie interakcji pomiędzy przedmiotem a pod-
miotem wdrożenia. Jeśli wdrożenie przebiegnie bez zakłóceń, to będzie oznaczać, że
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żadna z barier nie wystąpiła. Jeśli jednak dojdzie do zakłócenia wdrożenia, to znaczy,
że pomiędzy parametrami podmiotu a uwarunkowaniami przedmiotu wdrożenia wy-
stąpiła bariera. W związku z tym można przyjąć założenie o barierze wdrożeniowej,
która może wystąpić i zakłócić wdrożenie lub może istnieć, ale nie wystąpić, ponie-
waż projekt jest realizowany w sposób, który eliminuje jej wystąpienie. Zakła-
damy również, że każdy parametr wdrożenia oddziałuje na wszystkie uwarunkowania
w projekcie (i odwrotnie również). W celu zidentyfikowania, która bariera występuje
pomiędzy uwarunkowaniami a parametrami – opracowano macierz barier wdroże-
niowych (MBW). Umożliwia ona analizę wszystkich kombinacji uwarunkowań z pa-
rametrami oraz wskazuje na częstotliwość występowania danej bariery. Macierz przed-
stawiono w formie tabeli 5.2. Wielokrotność wystąpienia danej bariery w tej macierzy
nie oznacza, że dana bariera jest istotniejsza od innych, ale wskazuje, że znacznie
częściej powinna być analizowania pod kątem ryzyka jej wystąpienia w trakcie rea-
lizacji projektu. W celu uproszczenia opisów w tabeli przypisano w nagłówkach ta-
beli 5.2 numery do poszczególnych parametrów i uwarunkowań, oraz ponumerowano ba-
riery wdrożeniowe.

Tabela 5.2

Macierz barier wdrożeniowych (MBW)

Źródło: opracowanie własne

Macierz barier wdrożeniowych pozwala na zestawienie i skojarzenie podstawo-
wych interakcji pomiędzy podmiotem a przedmiotem wdrożenia, w celu dokonania
przeglądu poszczególnych, konkretnych barier wdrożeniowych. Zidentyfikowane uwa-
runkowanie podmiotu wdrożenia (U2) – czynnik ludzki w interakcji z przedmio-
tem wdrożenia – może wygenerować cztery różne bariery wdrożeniowe. Parametr
przedmiotu wdrożenia „zasoby” (P3) w trakcie interakcji z podmiotem wdroże-
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nia może zostać zaburzony przez dwie bariery wdrożeniowe (z czego bariera organiza-
cyjna występuje jednokrotnie, a bariera rezerw występuje aż trzykrotnie). Tego typu
macierz można już wykorzystać do analiz projektu wdrożeniowego jeszcze przed
jego rozpoczęciem.

Na tym etapie powinny być już dostępne standardowe informacje w projekcie, ta-
kie jak cele, zakres, metoda wdrożenia, czas i koszt. Informacje te, w pierwszej kolejno-
ści, powinny zostać zinterpretowane i przełożone na pojęcia występujące w macierzy
MBW. W typowym projekcie wdrożeniowym nie występują takie pojęcia jak rodzaj
wdrożenia oraz poziom wdrożenia. Podane, we wcześniejszym podrozdziale, definicje
tych pojęć powinny ułatwić zdefiniowanie tych dwóch czynników w przypadku konkret-
nego wdrożenia. Pozostałe parametry i uwarunkowania wdrożenia powinny zostać
zidentyfikowane na podstawie dokumentacji projektu wdrożenia. Po uzupełnieniu
tych informacji można, już w trakcie pierwszej fazy projektowania wdrożenia, doko-
nać też dwuetapowej analizy wdrożenia w aspekcie możliwości wystąpienia konkretnej
bariery wdrożeniowej. W tabeli 5.3 przedstawiono przykładowe pytania i zagadnienia,
konieczne do rozważenia konkretnych problemów, w celu analizy wystąpienia konkret-
nej bariery w projekcie.

Tabela 5.3

Zastosowanie macierzy barier wdrożeniowych do analizy zagrożeń

Źródło: opracowanie własne
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W tej macierzy z uwzględnieniem podmiotu wdrożenia można zidentyfikować
konkretne zagadnienia wymagające szczegółowej analizy jeszcze przed podjęciem
wdrożenia. Dostarcza ona możliwości agregacji i analizy tylko tych barier, które doty-
czą konkretnego uwarunkowania podmiotu. Na przykład uwarunkowanie podmiotu
„czynnik ludzki” (U2) w macierzy analizy zagrożeń, można przeanalizować w relacji do
każdego parametru wdrożeniowego, w postaci listy szczegółowych problemów:

– U2/P1 → bariera komunikatywności (B2): sposoby komunikacji w zespole wdro-
żeniowym, wpływ na istniejące sposoby komunikacji wewnątrz podmiotu wdroże-
nia, znajomość terminologii, planowana liczba spotkań itp.,

– U2/P2 → bariera umiejętności (B1): dopasowanie relacji między posiadanymi
umiejętnościami a rodzajem wdrożenia, umiejętności organizacji pracy i forsowa-
nia postępu we wdrożeniu na wszystkich jego poziomach,

– U2/P3 → bariera rezerw (B3): możliwości zastępstwa doświadczonych użytkowni-
ków i liderów w trakcie projektu,

– U2/P4 → bariera użyteczności (B7): wiarygodność przetwarzania danych, łatwość
i ergonomia obsługi, itp.

Dzięki szczegółowej analizie składającej się z serii zagadnień i problemów opisa-
nych w macierzy analiz barier wdrożeniowych, można następnie sformułować listę py-
tań w celu zweryfikowania możliwości ich wystąpienia w trakcie wdrożenia.

5.2.4.2. Koncepcja macierzy elementów bariery wdrożeniowej (MEBW)

Najbardziej interesujące jest jednak pogłębienie analizy z zastosowaniem macierzy
elementów bariery wdrożeniowej (MEBW). W tym przypadku podmiotem macie-
rzy jest wybrana bariera wdrożeniowa wraz z jej elementami składowymi. Składowe
elementy bariery, wyspecyfikowanie w jej opisie, występują pomiędzy określonymi uwa-
runkowaniami i parametrami zidentyfikowanymi w macierzy barier wdrożeniowych.

Ostatnim czynnikiem, który jest częścią udoskonalenia metodyki, jest siła oddziały-
wania bariery wdrożeniowej na projekt, inaczej siła oporu bariery. W przypadku analizy
barier przed wdrożeniem jest to przewidywania siła oporu z jaką bariera będzie oddzia-
ływała na projekt. Siłę oporu danego elementu bariery określa autorska skala wpływu na
zakłócenie procesu wdrożeniowego. Można tu wyróżnić sześć stopni wpływu:

1) brak bariery – brak przyczyn wystąpienia bariery w projekcie, wartość 0;
2) zakłócenie – bariera występuje w projekcie, ale jej wyeliminowanie w ramach po-

siadanych zasobów projektu dla zespołu wdrożeniowego nie stanowi problemu,
wartość 1;

3) zaburzenie – bariera występuje w projekcie, a jej wyeliminowanie dla zespołu
wdrożeniowego stanowi problem, zespół ma jednak wystarczające zasoby w pro-
jekcie w celu jego przełamania, wartość 2;
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4) reorganizacja – bariera występuje w projekcie i zaplanowano alternatywną ścieżkę
projektu umożliwiającą częściowe lub całkowite ominięcie bariery; pojawia się ry-
zyko rezygnacji z niektórych celów wdrożenia na rzecz realizacji krytycznych
celów projektu lub występuje konieczność sięgnięcia do rezerw podmiotu wdroże-
nia, wartość 3;

5) modernizacja – bariera znajduje się w projekcie i jej przełamanie wymaga wpro-
wadzenia istotnych zmian w podmiocie wdrożenia lub w przedmiocie wdrożenia
w celu dostosowania środowiska wdrożenia oprogramowania do projektu (może
to się odbyć za pomocą realizacji innego projektu „subprojektu” lub może zostać
uruchomione wcześniej, przed bieżącym projektem jako „przedprojekt”); wymaga
dodatkowych środków inwestycyjnych od podmiotu wdrożenia, w celu utrzymania
wszystkich celów w projekcie, wartość 4;

6) blokada – brak możliwości realizacji projektu lub jego fragmentu w założonym
budżecie i czasie, wartość 5.

Stopnie oporu powinny być określane dla poszczególnych elementów składowych
bariery wdrożeniowej. Sumowanie wartości pozwoli na uzyskanie poglądowego obrazu
oddziaływania bariery jako całości. Z tego powodu każda bariera musi zostać oceniona
osobno, w macierzach elementów barier wdrożeniowych (MEBW). Na podstawie ma-
cierzy barier wdrożeniowych (MBW), można zidentyfikować, ile razy dana bariera
wchodzi w interakcję pomiędzy parametrem a uwarunkowaniem. Na przykład barie-
ra komunikatywności występuje pomiędzy czynnikiem ludzkim podmiotu wdrożenia
a czynnikiem ludzkim przedmiotu wdrożenia. Występuje ona tylko raz w tej macierzy,
więc ocena będzie stosunkowo prosta. W kolumnie tabela MEBW zawiera wcześniej
zidentyfikowane elementy składowe, z otwartą możliwością dopisania kolejnych warto-
ści. Natomiast w wierszu zawiera ona zidentyfikowaną interakcję danej bariery z czyn-
nikami wdrożenia (parametrem i uwarunkowaniem).

Wartości przykładowe siły oporu wdrożenia zostały ustalone na podstawie założe-
nia, że analizowane jest wdrożenie wytworzeniowe, które realizowane jest przez krajo-
wą firmę. Zakładając, że w zakładzie górniczym będzie wprowadzane polskie oprogra-
mowanie, którego interfejs i instrukcja obsługi jest w języku polskim i wdrażać je będą
osoby posługujące się językiem polskim – to element tej bariery, język obcy, nie wystąpi
i siła jego oporu wynosić będzie 0. W zakresie elementu „konflikt języków zawodo-
wych” należy sprawdzić doświadczenie obu stron wdrożenia. Zakładamy, że firma
wdrożeniowa nigdy nie instalowała oprogramowania w górnictwie, a jej pracownicy,
nigdy nie przetwarzali żadnych danych przestrzennych (nie pracowali z systemami
CAD/GIS/GSG). Z drugiej strony – w zakładzie górniczym kadra najczęściej ma do-
świadczenia z wdrożeń instalacyjnych, ale nikt z nich nie brał udziału we wdrożeniach
wytworzeniowych. W tej sytuacji istnieje konieczność dokonania istotnej reorganizacji
w projekcie, polegającej na wcześniejszym zdobyciu odpowiednich kompetencji przez
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kadrę zakładu górniczego – w zakresie prowadzenia projektów informatycznych. A je-
śli chodzi o kadrę firmy wdrażającej, istnieje potrzeba zdobycia wiedzy w zakresie
funkcjonowania zakładu górniczego. W tym przypadku problem został zidentyfikowa-
ny. Może on wpłynąć na konieczność reorganizacji projektu w trakcie jego trwania.
W związku z tym przydzielić należy przewidywaną wartość oporu bariery na poziomie 3.

W zakresie elementu „metody i technologie komunikacji” bariery B2, należy po-
dać przykład częstego zastosowania, przez firmy wdrożeniowe, nowoczesnych techno-
logii telekomunikacyjnych w celu redukcji kosztów wdrożenia. W przykładowym wdro-
żeniu firma założyła np., że 80% spotkań odbędzie się z użyciem sieciowych systemów
telekomunikacyjnych, które w działach technicznych zakładów górniczych były stoso-
wane rzadko lub nigdy. Podobnie – mogą wystąpić trudności w zrozumieniu znaczenia
i roli notatek służbowych sporządzanych w trakcie spotkań. W związku z tym będą ge-
nerowane kolejne problemy w trakcie realizacji projektu. Mogą one wpłynąć na zakłó-
cenie przebiegu projektu i powinny zostać przeliczone o wartość siły oporu wdrożenia
o wartości 1. W tabeli 5.4 przedstawiono MEBW dla bariery komunikatywności.

Tabela 5.4

Macierz elementów bariery wdrożeniowej Komunikatywności

Źródło: opracowanie własne

Łącznie siła oporu tej bariery wdrożeniowej B2, względem konkretnego wdroże-
nia, została określona na 4, gdzie maksymalna siła oporu dla pojedynczego elementu
tej bariery wyniosła 3. Kolejną przeanalizowaną barierą wdrożeniową jest bariera inte-
roperacyjności danych. Kontynuując wcześniejszy przykład, przyjmujemy, że zakład
górniczy ma jeszcze sporo nieprzetworzonych analogowych map górniczych. Wdroże-
nie dotyczy systemu przetwarzania danych przestrzennych w środowisku relacyjnej
bazy danych. W związku z tym można założyć wystąpienie problemów z:

– pozyskaniem kompletnych danych przestrzennych odpowiedniej jakości (P1/U3),
czyli: w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby technologiczne zakładu górni-
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czego do pozyskania danych, czy metoda ich pozyskania będzie gwarantowała od-
powiednią jakość danych i kompletność w zakładanym terminie – czynnik ten
może poważanie wpłynąć terminowość wykonania wdrożenia; ukrytym proble-
mem w tym elemencie jest pojęcie kompletności danych 3D, w kontekście braku
ich standaryzacji oraz wiedzy ich wykorzystania do późniejszych analiz, dlatego dla
tej bariery przyjęto 2;

– pozyskaniem kompletnych danych przestrzennych odpowiedniej jakości w zależ-
ności P2/U4, polega na możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury kom-
puterowej i urządzeń peryferyjnych do pozyskiwania danych, obecne nasycenie
tego typu sprzętem w kopalniach można uznać za wystarczające i siła oporu może
zostać określona na 0;

– współdzieleniem/wymianą danych (P1/U3) – należy ocenić czy zakres wymiany da-
nych po wdrożeniu będzie wystarczający w stosunku do już istniejących systemów;
w szczególności czy inne systemy będą mogły korzystać z danych już zawartych
w systemach; jeśli przykładowe wdrożenie jest pierwszym wdrożeniem bazy danych
przestrzennych, to zagrożenie dotyczy wymiany danych z systemami CAD i GSG;
wtedy należy przyjąć wartość siły oporu 2;

– współdzieleniem/wymianą danych (P2/U4) – należy ocenić czy warunki technicz-
nie (sprzęt i sieć) posiadane przez kopalnię i, dodatkowo, te planowane do zaku-
pu, wystarczą do osiągnięcia założonych parametrów wydajnościowych; analiza
powinna uwzględniać również prognozy zmian wynikających z innych, równole-
głych wdrożeń oprogramowania; na podstawie doświadczeń z opisanych wdrożeń,
można określić to zagrożenie jako nikłe, czyli 0;

– formatem i wymiarem geometrii danych (P1/U3), który dotyczy konwersji istnieją-
cych cyfrowych danych 2D do postaci 3D; ważną kwestią wtedy jest pytanie czy
i w jaki sposób z tym zadaniem poradzi sobie firma wdrożeniowa, działając na ba-
zie swoich kompetencji, w zasobie technologii informatycznych posiadanych przez
podmiot wdrożenia; siłę oporu można ocenić na 1;

– formatem i wymiarem geometrii danych (P2/U4), który polega na możliwości wy-
korzystania istniejącego wyposażenia kopalni w instrumenty pomiarowe do pozy-
skiwania danych 3D; w tym przypadku, pomimo zakupów wielu nowoczesnych
technologii pomiarowych (drony, skanery laserowe 3D itp.) przez polskie górnic-
two, wiele z nich działa na zasadzie uzupełniającej i nie jest liczne w polskim gór-
nictwie, zatem siła oporu może zostać określona na 2; wynika to ze stosunkowo
długiego czasu pozyskiwania sprzętu pomiarowego i wdrożenia go do praktyki po-
miarowej; tego typu zadania lepiej delegować do realizacji – jako zadania równoległe,

– zarządzaniem strukturą danych – w tym przypadku można ocenić jako znikome
i w obu przypadkach przyjąć wartość 0.
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W tabeli 5.5 przedstawiono MEBW dla bariery interoperacyjności danych podsu-
mowującą analizowane siły oporu jej elementów składowych.

Tabela 5.5

Macierz elementów bariery wdrożeniowej interoperacyjności danych

Źródło: opracowanie własne

Łącznie – siła oporu bariery wdrożeniowej B6, względem konkretnego wdrożenia,
została określona na 7, gdzie maksymalna siła oporu dla jej pojedynczego elementu
wyniosła 2.

5.2.4.3. Lista barier wdrożeniowych

W przypadku stwierdzenia przewidywanej możliwości wystąpienia oporu, danego
elementu bariery, trafia on na wynikową listę barier do ograniczenia wraz z podaniem
informacji o nazwie elementu bariery, w postaci zidentyfikowanego parametru i uwa-
runkowania wdrożenia, które go generują. Podobnie należy identyfikować pozostałe
bariery wdrożeniowe. Po wykonaniu siedmiu analiz MEBW należy przystąpić do walo-
ryzacji barier. Dla obliczonych sumarycznych wartości barier wdrożeniowych, należy
określić, które elementy bariery osiągają najwyższą wartość. Jednak – istotniejszą ana-
lizą jest opracowanie listy elementów bariery wdrożeniowej, uszeregowanych według
siły oporu. W opisywanym przykładzie wygląda ona następująco:

– 3, bariera B2: konflikt terminologii i pojęć zawodowych (P1/U2),
– 2, bariera B6: pozyskanie kompletnych i dobrych jakościowo danych (P1/U3),
– 2, bariera B6: współdzielenie/wymiana danych (P1/U3),
– 2, bariera B6: format i wymiar geometrii danych (P2/U4),
– 1, bariera B2: metody i technologia komunikacji (P1/U2),
– 1, bariera B6: format i wymiar geometrii danych (P1/U3).
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Lista barier ma na celu ustalenie priorytetów w zakresie analizy działań, które są
możliwe do podjęcia, w celu ograniczenia wystąpienia bariery wdrożeniowej w trakcie
realizacji projektu wdrożeniowego. Uporządkowane w ten sposób składniki barier
wdrożeniowych pozwalają na optymalizację rozłożenia sił i środków na realizację dzia-
łań, związanych z ich przełamaniem. Cała procedura, w formie graficznej, została
przedstawiona w postaci schematu na rysunku 5.2.

Kluczowe zagadnienie dla procesu utworzenia i wykorzystania macierzy barier
wdrożeniowych do analizy problemów związanych z przeprowadzeniem wdrożenia
oprogramowania w zakładzie górniczym – stanowi rzetelne przygotowanie opisu para-
metrów wdrożenia oraz uwarunkowań zakładu górniczego. Następnym etapem jest
przygotowanie analizy kluczowych zagadnień, w ramach analizy macierzy barier wdro-
żeniowych. Na tym etapie należy rozpoznać, czy dane do analizy zostały przygotowane
w wystarczającym zakresie oraz – czy można podjąć próbę identyfikacji wystąpie-
nia barier wdrożeniowych. Ten etap ma za zadanie również przetestowanie przygo-
towanych opisów uwarunkowań wdrożenia i parametrów wdrożenia. Na drugim eta-
pie należy przeprowadzić szczegółową analizę 7 barier wdrożeniowych. W jej wyniku
otrzymujemy informację o, możliwych do wystąpienia, problemach wdrożeniowych
w przygotowanym projekcie. Następnie możemy wygenerować listę zwaloryzowanych
elementów składowych barier wdrożeniowych. W kolejnych etapach wdrożenia należy
aktualizować informacje związane z barierami wdrożeniowymi oraz oceniać prawidło-
wość waloryzacji tych czynników.

Rys. 5.2. Schemat metodyki udoskonalenia procesu wdrożeniowego
Źródło: opracowanie własne
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Ponadto należy rejestrować zmiany w projekcie wraz z odniesieniem ich do ele-
mentów barier wdrożeniowych. Bariery mogą być interpretowane i używane do realiza-
cji innych analiz:

– identyfikacji czynników ryzyka w projekcie, praktycznie na każdym etapie wytwo-
rzenia i wdrożenia oprogramowania,

– pomocy w identyfikacji źródeł i przyczyn przekroczenia budżetu projektu,
– pomocy w identyfikacji źródeł i przyczyn aneksowania terminowego projektu.

Należy jeszcze raz podkreślić, że najlepszym momentem zastosowania metodyki
identyfikacji barier wdrożeniowych jest etap kończący realizację przygotowań projektu
wdrożenia, a przed podjęciem jego realizacji. Na tym etapie rozważa się i podejmuje
decyzje w sprawie wyborów wariantów projektu wdrożenia. Wtedy jednym z parame-
trów oceny wariantów wdrożenia powinny być analizy możliwości wystąpienia barier
wdrożeniowych. W zależności od określonej ich liczby i intensywności występowania
oraz złożoności – można dokładniej ocenić szanse sukcesu realizacji danego wariantu
projektu. Na podstawie wybranego wariantu można następnie podjąć próbę wyelimi-
nowania lub ograniczenia przyczyn, generujących bariery wdrożeniowe.

Do tej pory bariery wdrożeniowe były identyfikowane w kontekście całości wdro-
żenia, najczęściej już po jego zakończeniu. Ze względu na fakt, że wdrożenia oprogra-
mowania nie są procesami powtarzalnymi, trudno jest bezpośrednio wykorzystać wie-
dzę o barierach w realizacji kolejnego wdrożenia. Zaproponowana metodyka, poprzez
identyfikację parametrów i uwarunkowań, pozwala na odzwierciedlenie różnic w spe-
cyfice realizacji kolejnych wdrożeń. Ta cecha metodyki jest jej główną zaletą. Nowa
metodyka pozwala też na zwiększenie szczegółowości analizy wystąpienia ryzyka
w projekcie wdrożeniowym.
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6. Metody ograniczania barier
wdrażania oprogramowania

Zdecydowanie najlepszą metodą ograniczenia barier wdrożeniowych jest likwido-
wanie przyczyn ich wystąpienia jeszcze przed rozpoczęciem projektu. Należy przez to
rozumieć zestaw działań podejmowanych przez zakłady górnicze obejmujących szkole-
nie kadr górniczych w zakresie inżynierii oprogramowania i stosowania metodyk wdro-
żeniowych oraz lobbowanie wśród wyższych uczelni górniczych za zmianami w kształce-
niu kadr górniczych. Działania te powinny podnieść gotowość kadry do realizacji
projektów informatycznych. W przyszłości polskie górnictwo czekają zmiany związane
z przemysłem 4.0 oraz stosowaniem nowych technologii, np. rozszerzonej rzeczywistości.

6.1. Ograniczenie „bariery interoperacyjności danych”

W ramach przeprowadzonych analiz zidentyfikowano w zakładach górniczych ba-
rierę interoperacyjności danych przestrzennych. Wynika ona z trzech przyczyn: formy
danych, wielu źródeł tych samych danych i różnych formatów danych. Autor uważa, że
podstawowym sposobem ograniczenia lub zlikwidowania tej bariery jest zbudowanie
infrastruktury informacji przestrzennej zakładu górniczego. System tego typu dostar-
cza jednolitego układu współrzędnych, w którym za pomocą odpowiednich narzędzi
odwzorowywane są obiekty geometryczne wraz z ich opisem i zachowaniem (atrybuta-
mi i metodami). Wtedy obiekt geometryczny występuje raz w systemie i jest używany
przez inne podsystemy. Narzędzia informatyczne instalowane w zakładzie górniczym
powinny spełniać warunki techniczne narzucone przez tego typu infrastrukturę. Sys-
tem tego typu powinien bazować na takiej bazie danych przestrzennych, która przecho-
wywałaby dane w postaci obiektowej. W ramach tego systemu powinny być gromadzo-
ne informacje mające geometrię przestrzenną, atrybuty opisowe oraz np. dokumenty
względem których, można ustalić ich lokalizację, której dotyczy treść danego doku-
mentu. Na rysunku 6.1 zilustrowano problem integracji danych obiektowych poprzez
warstwę pośredniczącą „Metody dostępu”, która może zostać zaimplementowana za
pomocą różnych technologii.
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Rys. 6.1. Zarządzanie danymi w modelu obiektowym
Źródło: opracowanie własne

Warstwa ta ma za zadanie dokonywać operacji edycji obiektów na „zlecenie” przez
narzędzia informatyczne, takie jak system prognozowania deformacji, bazujący na ma-
pie górniczej, modelu złoża czy harmonogramu eksploatacji. Niestety przytłaczająca
większość narzędzi informatycznych dla górnictwa nie obsługuje modelu obiektowego,
co stanowi poważny problem w trakcie procesu integracji danych.

Warstwa zarządzająca obiektami może zostać zaimplementowana za pomocą
trzech różnych technologii integracji danych przestrzennych:

1) wykorzystanie technologii usług danych przestrzennych zdefiniowanych w Open
Geo-spatial Consortium (OGC);

2) wykorzystanie relacyjnych baz danych przestrzennych;
3) wykorzystanie systemów przekształcania wyróżnień (obiektów) geometrycznych –

FME (Feature Manipulation Engine) lub system wyróżnień obiektów danych
FDO (Feature Data Objects).

Obecnie w Polsce już kilka zakładów górniczych podjęło prace nad integracją da-
nych. W każdym z nich realizowane jest nieco inne podejście do rozwiązania tego pro-
blemu.

Ad 1. Zastosowanie standardów OGC w strukturze polskich zakładów górniczych
miało już miejsce. Usługa przeglądania danych WMS (Web Map Service) sprawdziła
się w integracji danych zwartych w systemach CAD i GIS. W przypadku KGHM udo-
stępniono dane do przeglądania z dwóch źródeł: CZM i SIOT KGHM. W przypadku
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byłego KHW umożliwiono zintegrowane przeglądania danych map górniczych włącz-
nie z danymi serwisów IIP miasta Mikołów. Problem, który pojawił się w pierwszej ko-
lejności to formaty danych górniczych, które utrudniły implementację WFS – usługi
pobierania danych. Natomiast największy problem stanowi edycja i analiza danych.
Ciągle brak jest narzędzi Web Processing Service WPS, które umożliwiły by odczyt da-
nych i ich zapisanie. Stąd też jak na razie prace w tym zakresie nie są dalej prowadzone.

Ad 2. Integracja danych może zostać osiągnięta również za pomocą zastosowania
serwerowej relacyjnej bazy danych przestrzennych. W ten sposób zakład górniczy może
zbudować własną strukturę danych, która może być niezależna od różnych dostawców
narzędzi do ich przetwarzania. Jedna firma na zlecenie zakładu górniczego zarządza
danymi, w bazie danych, a inna firma dostarcza oprogramowanie do ich przetwarzania.
Nowe oprogramowanie musi spełniać wymogi techniczne bazy danych oraz meryto-
ryczne (tworzenie nowych obiektów, edycja i usuwanie). Wdrożenie tego rozwiązania
powinno się odbyć przed zakupem oprogramowania narzędziowego. Przykładem za-
stosowania takiej technologii jest KWB „Turów”, gdzie od lat jest ona wdrażana przez
firmę PRGW w postaci górniczego systemu informatycznego opisanego w podrozdzia-
le 4.1. Prawie każda z dostarczonych przez PRGW do KWB „Turów” po 2010 aplikacji
zapisuje i odczytuje dane przestrzenne z relacyjnej bazy danych. W LWB „Bogdanka”
również zastosowano tę technologię pod nazwą „mapa obiektowa”. Wdrożenie miało
na celu inwentaryzację uzbrojenia i wyposażenia dołowego w zakresie całej kopalni.

Ad 3. W KGHM Polska Miedź S.A. od 2016 roku podjęto prace nad zastosowa-
niem do integracji danych przestrzennych pochodzących z rożnych narzędzi infor-
matycznych oprogramowania Feature Manipulation Engine (FME). Nazwę można
przetłumaczyć jako „system przekształcania wyróżnień (obiektów) geometrycznych”.
Produkowane przez firmę Safe Software oprogramowanie FME jest przeznaczone do
translacji, konwersji dowolnych struktur danych przestrzennych, pomiędzy formatami
danych stosownymi przez różne programy. Zaprojektowane przez analityka reguły
konwersji danych można zapisać i wykorzystywać wielokrotnie. W przypadku zmiany
wymagań reguły te można niskim nakładem pracy dostosować do zmienionych warunków.
Oprogramowanie FME w wersji serwerowej jest obecnie w KGHM Polska Miedź S.A.
kluczowym elementem odpowiedzialnym za pełną automatyzację takich procesów prze-
twarzania jak: zasilanie systemów na podstawie danych pozyskanych w formacie GML,
konwersja danych wektorowych CAD do postaci obiektowej oraz wykonywanie analiz
i generowanie raportów graficznych z relacyjnych baz danych przestrzennych.

Konkurencyjną technologią dostępu do danych jest system wyróżnień obiektów
danych FDO. Jest to technologia dostępu do danych przestrzennych umożliwiająca
przekształcanie i konwertowanie danych pomiędzy różnymi systemami. Jest to techno-
logia, która jest rozwijana na zasadzie wolnego, otwartego oprogramowania pod egidą
Open Source Geospatial Consortium.
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Integracja danych nie musi przebiegać tylko i wyłącznie według jednej technologii,
technologie można łączyć i stosować do realizacji wybranych celów. Usługi OGC po-
bierania i przeglądania danych wydajnie współpracują bazami danych przestrzennych.
Dlatego proces integracji może również przebiegać w sposób bardziej złożony i zmien-
ny w czasie. Warunkiem podstawowym sukcesu integracji jest dokument określający
strategię informatyzacji spółki górniczej. W tym dokumencie powinien m.in. zostać
określony kierunek i sposób integracji systemów i danych.

6.2. Nowa forma kształcenia
formą ograniczenia barier
umiejętności i komunikatywności

Na podstawie wykonanych analiz historii rozwoju oprogramowania w kopalniach
przedstawionego w rozdziale 2 oraz zidentyfikowanych w rozdziale 5 barier umiejętno-
ści i komunikatywności należy przyjąć, że efektywne wykorzystanie systemu infor-
matycznego w przedsiębiorstwie górniczym jest możliwe, pod warunkiem posiadania
odpowiednich kompetencji pracodawców i pracowników, w całej strukturze przedsię-
biorstwa górniczego. Kierownictwo zakładu powinno mieć umiejętności w zakresie
identyfikacji potrzeb informatyzacji procesów technologicznych oraz obsługi eksplo-
atacji, w celu uzyskania określonych efektów ekonomicznych. Działalność tego typu
powinna funkcjonować na podstawie strategii informatyzacji, uwzględniającej aspekt
danych przestrzennych. Kadra średniego szczebla powinna posiadać kompetencje
w zakresie procedur związanych w wytwarzaniem i wdrażaniem oprogramowania, w tym
również systemów geoinformacyjnych. W szczególności konieczne są umiejętności za-
rządzania środowiskiem informatycznym zakupionym od wielu różnych dostawców.
Najniższy szczebel pracowników powinien się nie tylko sprawnie poruszać w stosowa-
nych w firmie rozwiązaniach informatycznych, ale również dość łatwo przyswajać nowe
rozwiązania. Jak wykazały wyniki wcześniejszych badań przypadków wprowadzania
systemów informatycznych w górnictwie, bardzo często „bariera” wiedzy i umiejętności
oraz kompetencji stanowiła kluczową zaporę nie do pokonania podczas wdrożenia. Na
to nakładały się problemy ze znajomością języka angielskiego, co stanowiło dodatkowy
czynnik ograniczający we wdrażaniu i upowszechnianiu nowych technologii przetwa-
rzania danych przestrzennych w kopalniach.

Oprogramowanie dla górnictwa powstawało w krajach anglosaskich i jako specja-
listyczne przeważnie w ogóle nie było tłumaczone na język polski. Stanowiło to dodat-
kową trudność w jego upowszechnianiu w Polsce. Dlatego też należy osobną uwagę
poświęcić problemom związanym z zastosowaniem anglojęzycznego oprogramowania
w środowisku języka polskiego. Kolejną barierą rozwoju jest brak wiedzy na temat kra-
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jowego oprogramowania stosowanego w polskim górnictwie. Aplikacje branżowe są
wytworzone w kraju i czasem bywają popularyzowane dzięki specjalistycznym konfe-
rencjom oraz przede wszystkim przez autorów tych programów w ramach prowadzo-
nych przez nich zajęć w uczelniach wyższych. W trakcie wykładów pojawia się słownic-
two związane z nazewnictwem tego oprogramowania, takie jak nazwy programów czy
nowych funkcji oferowanych przez te programy. Wszystkie te pojęcia bardzo często
wytwarzają swego rodzaju zamknięte lokalne środowisko językowe, które nie ułatwia
przyswajania wiedzy i umiejętności przez pracowników zakładów górniczych ani stu-
dentów kierunków górniczych i pokrewnych. Problemy te wymagają przeanalizowania,
usystematyzowania i wprowadzenia do dydaktyki w celu uzyskania odpowiednich kom-
petencji w trakcie kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego.

Analizę potrzeb można rozpocząć na przykładzie pewnego ogłoszenia o pracę.
W grudniu 2009 roku pojawiło się ogłoszenie o poszukiwaniu do pracy na stanowisko
Mining Software Systems Analyst, co można przetłumaczyć jako analityk systemów
oprogramowania dla górnictwa. Osoba na tym stanowisku powinna wykonywać między
innymi takie czynności, jak:

– dokumentować i kontrolować procedury biznesowe w przedsiębiorstwie górniczym,
– planować instalację i zarządzać wdrożeniem oprogramowania,
– analizować i modelować przepływ danych w systemach górniczych.

Było to ogłoszenie brytyjskiej firmy Datamine, która dostarcza już od wielu lat
kompleksowe oprogramowanie dla górnictwa na wielu kontynentach. Oczywiste jest, że
osoba na tym stanowisku powinna mieć przede wszystkim doświadczenie zawodowe
w zakresie wymienionych wymagań. Jednak należy zadać sobie pytanie, czy w zakresie
wykształcenia wyższego można przygotować taką formę studiów, która pozwoli wy-
kształcić specjalistę w zakresie przetwarzania przestrzennych danych górniczych. Pierw-
sza próba realizacji tego typu zadania w Polsce została podjęta w publikacji z 2009 roku.
Autor niniejszej monografii przedstawił koncepcję pod tytułem Kształcenie w zakresie
geomatyki górniczej [211]. W publikacji tej podjęto zadanie uzasadnienia i opisania kilku
kluczowych zagadnień związanych z tworzeniem nowej specjalności, w tym:

– w rozdziale Analiza potrzeb kształcenia w zakresie geomatyki górniczej zidentyfiko-
wano kluczowe potrzeby przemysłu górniczego w zakresie pozyskiwania absol-
wentów posiadających umiejętności geoinformacyjne;

– w rozdziale Sylwetka absolwenta geomatyki górniczej oraz jej zgodność z istniejącymi
potrzebami przedstawiono szczegółowo umiejętności, które powinien mieć geoma-
tyk górniczy;

– w rozdziale Projektowany program kształcenia w zakresie geomatyki górniczej, poza
wstępnym planem kształcenia, zaprezentowano również możliwości wpasowania
tego typu specjalności w istniejące ramy kształcenia obowiązujące w 2009 roku.
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W artykule [211] podjęto się definicji wykształcenia łączącego podstawową wiedzę
górniczo-geologiczną z umiejętnościami pozwalającymi w maksymalny sposób wyko-
rzystać sprzęt i oprogramowanie w celu przetwarzania i udostępniania informacji o sy-
tuacji geologiczno-górniczej. Ponadto absolwent geomatyki górniczej powinien mieć
również wiedzę w zakresie pozyskiwania, wdrażania i utrzymania nowoczesnych roz-
wiązań informatycznych. W uzupełnieniu sylwetki absolwenta z publikacji [211] warto
podać, jakie obowiązki powinny wchodzić w zakres pracy geomatyka górniczego.
Przede wszystkim będą one dotyczyć obsługi infrastruktury działu mierniczego lub
działu zarządzającego informacją przestrzenną z uwzględnieniem jej bezpieczeństwa.
Podstawowym czynnikiem warunkującym dobre działanie każdego sytemu informa-
tycznego jest prawidłowe utworzenie i użytkowanie odpowiedniej infrastruktury syste-
mu informatycznego, która składa się z:

– sprzętu komputerowego, włącznie z siecią LAN – odpowiedzialność za formuło-
wanie polityki zakupów sprzętu do działów oraz kształtowania topologii sieci kom-
puterowej wraz z testowaniem zgodności z zamówieniem;

– systemu operacyjnego, który zarządzany będzie przez działy informatyczne kopal-
ni, jednak geomatyk ma obowiązek kontroli prawidłowości działania aplikacji
branżowych na nowym systemie operacyjnym, włącznie z aspektami zarządzania
jego bezpieczeństwem;

– oprogramowania użytkowego, wraz z jego rozwijaniem (wykonywanie niestandar-
dowych, zaawansowanych analiz i obliczeń związanych z szerokim wykorzysta-
niem zasobu danych, kontrola postępu prac pracowników we wprowadzaniu da-
nych do systemu, zarządzanie wyplotami map i szkiców wielkoformatowych);

– metod archiwizacji (kontrola wykonywania procesu archiwizacji danych prze-
strzennych w firmie przez pracowników);

– użytkowników (kontrola praw dostępu pracowników do zasobów danych prze-
strzennych w zakresie merytorycznym, kontrola nieautoryzowanych zmian w sys-
temie danych przestrzennych).

W przypadku pracy geomatyka górniczego na wyższych szczeblach zarządzania za-
kładem górniczym należy również rozważyć pięć dodatkowych bardziej komplekso-
wych zadań (nieujętych w publikacji [211]).

Są to:

1) Identyfikacja procedur biznesowych działów technologicznych zakładu górnicze-
go, ich aktualizacja oraz ocena stanu i zakresu ich informatyzacji, a także definio-
wanie potrzeb w tym zakresie.
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2) Pełnienie roli „właściciela biznesowego” oprogramowania geoinformatyczne-
go. Osoba tego typu nadzoruje sposób wykorzystania oprogramowania przez
użytkowników, zbiera, przygotowuje i określa priorytety prac niezbędnych do
realizacji (w ramach gwarancji lub serwisu) przez firmę, która wdrażała opro-
gramowanie.

3) Kompleksowe zarządzanie umiejętnościami załogi danego działu technicznego
w zakresie obsługi systemów informatycznych zainstalowanych w tym dziale; wy-
stępowanie i organizowanie szkoleń, weryfikowanie i poświadczanie wymaganych
umiejętności.

4) Kontrolowanie i generowanie raportów z postępów pracy poszczególnych pracow-
ników w zakresie kartowania i uzupełniania informacji w bazach danych prze-
strzennych zakładu górniczego.

5) W przyszłości odpowiedzialność za budowę i organizację hurtowni danych geo-
przestrzennych gromadzonych w bazach danych poszczególnych systemów stoso-
wanych w działach technicznych kopalń oraz za wprowadzanie i stosowanie proce-
dur związanych z eksploracją danych (ang. Data Mining) i szerzej – odkrywania
wiedzy z baz danych (Knowledge Discovery in Databases).

Aktualnie w polskich zakładach górniczych informatyzacja pochłania coraz więk-
szą ilość środków finansowych oraz zasobów ludzkich. Potrzebni są odpowiednio wy-
kształceni pracownicy, którzy zrealizują te wdrożenia, a następnie je utrzymają, zmo-
dernizują i efektywnie wykorzystają. Zmiany na rynku dostawców oprogramowania
powodują często konieczność podjęcia decyzji o zmianie firmy wdrożeniowej. Zdarzyły
się już sytuacje w polskim górnictwie, że po upadku lub przebranżowieniu danego
przedsiębiorstwa zakład górniczy był zmuszony do poszukania nowych partnerów biz-
nesowych, w celu utrzymania lub wymiany istniejącego oprogramowania. W takich sy-
tuacjach kluczowego znaczenia nabiera dostęp do własnych danych zakładu górnicze-
go. Ważna jest wtedy umiejętność zarządzania schematem danych w celu utrzymania
dostępu do danych dla pracowników zakładu górniczego. Jeśli model danych będzie
zarządzany przez fachowca, geomatyka górniczego, to opisane problemy mogą zostać
rozwiązane przez niego w sposób zapewniający ciągłość pracy.

6.3. Możliwości redukcji
bariery interoperacyjności danych – wymiar danych

Jednym z elementów bariery wdrożeniowej – interoperacyjności danych przestrzen-
nych jest wymiar danych. Pierwszą koncepcję systematyki trójwymiarowej struktury
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wyrobisk górniczych autor niniejszej monografii przedstawił w pracy [212] w której za-
proponował podział reprezentacji wyrobisk górniczych na 4 modele: „model osiowy –
w tym modelu digitalizowane są osie wyrobisk górniczych (...), model rurowy – prze-
tworzenie modelu osiowego do postaci rur gdzie osią rury jest oś wyrobiska a szerokość
rury jest określana na podstawie średniej szerokości wyrobiska, model profilowany –
powstaje po zastąpieniu modelu rurowego przez kształt powstały na bazie profilu wyro-
biska górniczego, i model realistyczny (..) – w tym modelu odwzorowujemy już kon-
strukcję wyrobiska wraz z elementami jego zagospodarowania”.

Podział ten w praktyce okazał się nie do końca użyteczny, ponieważ koncentro-
|wał się głównie na geometrii wyrobisk w oderwaniu od ich zagospodarowania i pełnio-
nych funkcji. Brakowało również rozróżnienia cechy kartometrycznego wyrobiska
(„model realistyczny”) od zastosowania przybliżonego schematu geometrii („model
rurowy”). Wyrobisko górnicze powinno mieć swoje odzwierciedlenie w kilku obszarach
informacyjnych:

1) model uproszczony (zgeneralizowana geometria nazwanych wyrobisk górni-
czych do postaci linii), jest to tzw. kanoniczna struktura wyrobisk modelu trójwy-
miarowego;

2) model dokumentacyjny, czyli geometria ociosów wyrobisk do sporządzania doku-
mentacji mierniczo-geologicznej, w miarę możliwości rozbudowana do formy trój-
wymiarowej za pomocą nowych technik pomiarowych;

3) model infrastruktury wyrobisk (uzbrojenie wyrobisk oraz wyposażenie);
4) model funkcjonalny wyrobisk (przyporządkowanie funkcji do wyrobiska: komuni-

kacyjna, transportowa i inna ), gdzie wyróżnia się główną funkcję wyrobiska wraz
z funkcjami uzupełniającymi; model tego typu powinien być budowany również na
podstawie liniowego systemu odniesień (linear reference system), czyli referencja
położenia obiektu względem kilometrażu wyrobiska.

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, autor zaproponował nową systematy-
kę modeli i schematów wyrobisk górniczych:

1) dwuwymiarowy model osiowy – tworzony na bazie istniejącej dokumentacji mier-
niczo-geologicznej;

2) trójwymiarowy model szkieletowy – tworzony na bazie modelu osiowego 2D lub
z pomiarów bezpośrednich;

3) model poligonowy płaski (wyrobisko reprezentowane jest w postaci poligonów);
4) topologiczny model sieciowy wyrobisk LRS (linear reference system);
5) schematy przestrzenne:

a) schemat rurowy wyrobisk – przedstawienie wyrobiska w postaci cylindrycznej,
predestynowany do stosowania na kopalniach węgla,
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b) schemat wielościenny wyrobisk – przedstawienie wyrobiska w postaci wielościa-
nu, na podstawie profilu kwadratu, prostokąta lub trapezu przybliżającego
przekrój wyrobiska, przeznaczonego do stosowania w kopalniach rudy miedzi,

c) schemat siatkowy – przedstawienie wyrobiska w postaci profilu o geometrii
krzywoliniowej zbliżonej do rzeczywistego przekroju wyrobiska;

6) modele wiernoobjętościowe:
a) model punktowy – chmura punktów ze skanowania laserowego,
b) model siatkowy – przetworzony do postaci siatki odwzorowującej powierzchnię

wyrobiska.

Podstawową cechą zaprezentowanej systematyki jest rozróżnienie pojęcia sche-
mat od modelu. W modelu przyjmujemy, że reprezentowana geometria wyrobiska jest
kartometryczna. Natomiast geometria w schematach jest przybliżona i przez to nie kar-
tometryczna. Schematy mają głównie przeznaczenie wizualizacyjne. Dlatego rozróż-
niamy model siatkowy powstały ze skaningu laserowego od schematu siatkowego po-
wstałego na bazie przybliżonych przekrojów wyrobiska.

Obecnie istotnym modelem w projektowaniu wydobycia jest trójwymiarowy mo-
del szkieletowy, który pozwala na odwzorowanie sytuacji górniczej w programach do
projektowania i harmonogramowania eksploatacji górniczej. Tego typu model powi-
nien zostać opracowany w ramach infrastruktury informacji przestrzennej zakładu gór-
niczego dla wyrobisk górniczych. Jeden model aktualizowany przez dział mierniczy był-
by następnie udostępniany w celu projektowania i harmonogramowania produkcji,
ochrony terenów górniczych, wentylacji oraz na potrzeby systemów typu „pożar” lub
innych. Pozwoliłoby to na powstanie sytuacji w której geometria w tych wszystkich sys-
temach zawsze będzie identyczna.

Kolejnym zagadnieniem wymagającym odrębnych badań jest dobór odpowiednie-
go modelu lub schematu wyrobisk górniczych do reprezentacji konkretnego obszaru
informacyjnego.

W przyszłości można spodziewać się, że oprócz postępów robót górniczych, wyra-
żanych w metrach bieżących wyrobiska, odbiory będą uwzględniały również ich obję-
tość. Wtedy będzie można już podjąć się budowy zintegrowanego modelu przestrzeni
górniczo-geologicznej kopalni. W takim modelu wirtualnie zamodelowany pokład zło-
ża będzie pomniejszany o geometrię objętości kolejnych wyrobisk.

6.4. Możliwości ograniczenia bariery rezerw

Jednym z podstawowych elementów bariery rezerw są finanse. Inwestycje w infor-
matyzację danych przestrzennych są kosztowne, a zakłady górnicze dążą do ograniczenia
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kosztów. W dziedzinie wdrożeń oprogramowania można zaproponować kilka rozwią-
zań, które bezpośrednio lub pośrednio ograniczą wydatki. W tym celu powinny zostać
zrealizowane (najlepiej równocześnie) następujące działania:

– opracowanie strategii informatyzacji zakładów górniczych, w ramach których zo-
stanie uwzględnione również przetwarzanie danych przestrzennych; pozwoli to na
rozłożenie kosztów w czasie i zaplanowanie odpowiedniej kolejności pozyskiwania
systemów;

– analiza stanowisk pracy (posiadanie pełnej/ograniczonej wersji oprogramowania);
– ograniczanie monopolu jednego dostawcy oprogramowania;
– stosowanie uzupełniającego oprogramowania OpenSuorce;
– zarządzanie modelem danych;
– kontrola kodów programów i warunków tworzenia oprogramowania (prawa do

kodu źródłowego).

Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na racjonalizację kosztów jest etapowanie
wdrożeń. Może podnieść skuteczność ich realizacji, ale wymaga to posiadania kadry
w działach technicznych kopalń, która jest w stanie sformułować takie warunki zamó-
wienia, aby wdrożenie całego systemu mogło być etapowane, a nawet prowadzone nie-
koniecznie przez tę samą firmę przez wszystkie etapy (np. oparcie zarządzania danymi
na standardach ISO oraz definiowanych API – żądanie przetestowanej ściśle określo-
nej funkcjonalności komponentów programowanych przez firmę wdrożeniową).

6.5. Geomatyka górnicza
wobec wyzwań przyszłości górnictwa

Obecnie w górnictwie w Polsce, a w szczególności na świecie, coraz bardziej popu-
larne stają się pojęcia zawierające wizję nowego, zmodernizowanego górnictwa. Jest ono
postrzegane często jako branża niebezpieczna dla życia i zdrowia ludzkiego, negatywnie
wpływająca na stan środowiska naturalnego oraz coraz częściej wiązana również z nega-
tywnymi zmianami klimatycznymi na Ziemi. Nowe wizje i plany to takie jak inteligentna
kopalnia czy kopalnia przyszłości. Pomimo braku jednoznacznych naukowych definicji
tych pojęć wiele firm i ośrodków naukowych podejmuje się prowadzenia badań w tym
zakresie. Natomiast dobrze zdefiniowaną technologią jest rozszerzona rzeczywistość.

6.5.1. Rozszerzona rzeczywistość i rzeczywistość wirtualna

Rozszerzona rzeczywistość (augmented reality, skrót AR) to system wizualizacji,
który łączy obraz fragmentu świata rzeczywistego z jego odwzorowaniem, generowanym
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komputerowo z przygotowanego wcześniej cyfrowego modelu przestrzennego wize-
runku tego świata rzeczywistego. Zazwyczaj wykorzystuje się rejestrowany przez ka-
merę obraz, na który nakładana jest, generowana w czasie rzeczywistym, prawidłowo
zorientowana w przestrzeni, trójwymiarowa wektorowa grafika komputerowa 3D. Bar-
dzo często grafika uzupełniona jest dodatkowymi opisami tekstowymi, będącymi atry-
butami wektorowych obiektów. Technologia ta pozwala na oglądanie rzeczywistości
dookoła obserwatora przez specjalny hełm, okulary lub tablet, które są wyposażone
w układy orientacji przestrzennej. System śledzi, w którym kierunku spogląda obserwa-
tor. Okulary są przeźroczyste, co zapewnia dobrą widoczność rzeczywistego środowi-
ska pracy. System w danym momencie może wyświetlić na okularach dodatkowe infor-
macje o terenie oraz obiektach budowlanych czy maszynach lub urządzeniach. Zamiast
okularów można zastosować tablet (lub nawet telefon komórkowy) z kamerą, która
przekazuje obraz świata rzeczywistego, pozwalając jednocześnie na wyświetlenie geo-
metrii 3D. Technologie AR można podzielić ze względu na system obserwacji na sta-
tyczne i mobilne. Drugim kryterium podziału jest pozyskiwanie informacji do systemu
odczytującego gotowe dane przestrzenne (tryb połączeniowy) oraz do systemów bez-
połączeniowych pozyskujących dane wektorowe w trakcie obserwacji mobilnej (tryb
autonomiczny). System trybu połączeniowego polega na pobieraniu informacji o wek-
torowej geometrii opisującej otoczenie z wcześniej przygotowanego systemu informa-
cji przestrzennej danego obiektu. Natomiast system w trybie autonomicznym zbiera
i przetwarza w czasie rzeczywistym. Realizowane jest to za pomocą skanera laserowego
podłączonego online do autonomicznego systemu AR, który geolokalizuje chmurę
punktów, dokonuje interpretacji danych, a następnie przetworzone dane wyświetla
użytkownikowi. Tego typu technologia powstała już w 2013 roku i została zastosowana
w kopalni odkrywkowej [213]. Użytkownik w dowolnym momencie może przeglądać
nie tylko rzędne terenu w modelu AR, ale również profile skarp, które generowane są
w dowolnym miejscu wskazanym przez użytkownika. Bardzo podobną technologią
do AR jest rzeczywistość wirtualna VR (Virtual Reality) obrazująca w komputerze
świat realny. Jest to technologia mająca na celu odwzorowanie świata rzeczywistego
i jego wizualizację dla użytkownika w sposób możliwe najbliższy rzeczywistemu po-
strzeganiu świata zewnętrznego – wizualizowanego fragmentu rzeczywistości. Techno-
logie VR znalazły szerokie zastosowanie w szkoleniach z zakresu BHP w górnictwie.
Technologia ta umożliwia bowiem odtworzenie fragmentu wyrobisk kopalni, gdzie
można zaprezentować skutki nieprzestrzegania przepisów BHP włącznie z realistyczną
wizualizacją szkód wyrządzonych w trakcie wypadku [214]. Kolejnym unowocześnie-
niem są coraz częściej stosowane ekrany dotykowe w urządzeniach mobilnych, które
pozwalają wprowadzać do systemów AR i VR możliwość wizualnej eksploracji danych
VDM (Visual Data Mining). Proces ten ma szczególne znaczenie w tych systemach VR,
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które opierają się na systemach bazodanowych, gromadzących informacje tekstowe
o obiektach. Stacjonarna technologia AR znalazła zastosowanie w szkoleniu personelu
obsługującego oraz serwisującego różnego typu maszyny i urządzenia. Obiekt wizua-
lizowany jest odtworzony jako model wirtualny wraz z dostępnymi metodami jego
obsługi oraz programami szkolenia. Drugie zastosowanie tej technologii polega na
wspomaganiu sterowania środkami transportu z samolotami włącznie. System podnosi
świadomość sytuacyjną osoby kierującej danym pojazdem. W tym trybie wystarczy, aby
pojazdy w podziemnej kopalni miały dostęp do sieci teleinformatycznej, w której udo-
stępniałyby online swoje położenie. Dzięki systemowi AR operator koparki samojezd-
nej mógłby mieć informacje o przemieszczaniu się innych pojazdów oraz załogi w jego
rejonie wydobywczym, a ich położenie mogłoby być wizualizowane w jego kabinie. Za-
równo technologia AR, jak i VR nie będą mogły zostać wdrożone do procesów plano-
wania i projektowania eksploatacji górniczej bez trójwymiarowego, cyfrowego modelu
podziemnej części zakładu górniczego.

6.5.2. Inteligentna kopalnia i górnictwo 4.0

Jednym z największych projektów mających na celu opracowanie technologii inte-
ligentnej kopalni był projekt „I2Mine” w Kirunie, w Szwecji. Zakres tego projektu
obejmował rozwój koncepcji inteligentnej kopalni przyszłości. Projekt finansowany był
przez Komisję Europejską i jest uzupełnieniem inicjatywy inteligentna kopalnia przy-
szłości (SMIFU), która jest wspólne rozwijana przez polsko-szwedzkie badania kon-
cepcyjne mające na celu opracowanie wspólnej wizji przyszłość górnictwa. Projekt
„I2Mine” to konsorcjum 27 organizacji z 10 krajów europejskich, które skupia się na
całym cyklu eksploatacji głębokich złóż kopalń, dbając o poprawę efektywności wyko-
rzystania zasobów przez zwiększenie wskaźników urobku nawet o 20 procent. Projekt
był realizowany m.in. przez KGHM PM S.A., gdzie w ramach badań przedstawiono
możliwości wdrażania wybranych dziedzinowych, inteligentnych rozwiązań [215]. In-
nym przykładem w Europie jest inteligentny program technologii kopalni w Outukumpu
Chrome Oy Kemi w Finlandii w podziemnej kopalni chromu. Finowie przebadali moż-
liwości automatyzacji systemów planowania, sterowania i utrzymania, które są w du-
żym stopniu autonomiczne. W 2008 roku firma produkująca sprzęt dla górnictwa,
Caterpillar, ogłosiła swoją wizję całkowicie autonomicznej kopalni. W lipcu 2011 roku
firma poinformowała o zawarciu porozumienia z firmą Fortescue Metals Group w celu
wdrożenia autonomicznego rozwiązania wydobywczego w kopalni rudy żelaza w Salo-
monie w zachodniej Australii.

W górnictwie polskim również przystąpiono do prac nad wprowadzeniem nowych
technologii górniczych związanych z wdrożeniem narzędzi informatycznych posiadają-
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cych charakter rozwiązań inteligentnych. Pierwsze tego typu prace koncepcyjne zostały
zaprezentowane w pracy [4], gdzie wskazano na konieczność informatyzacji górnictwa,
która powinna obejmować wdrażanie systemów ERP (Enterprise Resource Planning –
planowanie zasobów przedsiębiorstwa), jak i systemów DSS (Decison Support System
– systemy wspomagania decyzji). Systemy te w większości dostosowane są do pracy
w przemyśle (ERP głównie do fabryk), a systemy DSS wykorzystywane są w handlu
i administracji, dzięki czemu mogą być używane do infrastruktury na powierzchni tere-
nu. Jednak należy zaznaczyć, że bardzo trudno byłoby je wprost zastosować do zarzą-
dzania podziemną infrastrukturą kopalni. Jedną z bardziej kompleksowych wizji budo-
wy inteligentnej kopalni w Polsce przedstawił Dyczko w publikacji [216], w której
opisał podjęte już działania wdrożeniowe w zakresie budowy zintegrowanych systemów
teletransmisyjnych opartych na technologii światłowodów. Mają one stanowić wydajne
i niezależne źródło danych o stanie pracy maszyn i urządzeń zainstalowanych w wyrobi-
skach górniczych. Równolegle są prowadzone prace nad budową i zastosowaniem nu-
merycznego modelu złoża LW „Bogdanka” jako niezbędnego elementu inteligentnej
kopalni przyszłości. W większości są to jednak działania automatyzujące i usprawniają-
ce obecny system eksploatacji w celu podniesienia poziomu sterowania procesem wy-
dobywczym na bazie kompleksowego monitoringu tego procesu. Od kilku lat pojawiło
się nowe pojęcie w branży górniczej „SmartMine” – „sprytna kopalnia” lub „zmyślna
kopalnia”. Jest to o tyle lepsze pojęcie, że nie konotuje ono użycia technologii AI,
a może wpływać na osiągnięcie lepszych wyników całej kopalni. Tym terminem można
określać praktycznie, każde urządzenie, które w jakiś sposób zostało usprawnione czy
ulepszone; praktycznie każda innowacja może zostać nazwana inteligentnym rozwiąza-
niem. Kopalnię, która używa tych rozwiązań można określić mianem „SmartMine”.

W świecie podejmowane są również działania zmierzające do budowy zauto-
matyzowanych robotów górniczych, mających przynajmniej częściowo zastąpić pra-
cujących górników w wyrobiskach podziemnych kopalni [217]. Tymczasem zarówno
w Polsce, jak i na świecie brak ogólnego modelu oraz definicji pojęcia inteligent-
nej kopalni. W związku z tym należy sformułować podstawowe założenie, w jaki spo-
sób reprezentowana ma być inteligencja w kopalni oraz jakie obszary może ona objąć
swoim działaniem.

Z naukowego punktu widzenia przejawem inteligencji człowieka w trakcie wyko-
nywania pracy jest zbieranie informacji, analizowanie i podejmowanie działań. W celu
ułatwienia i podniesienia skuteczności podejmowania działań w środowisku natural-
nym przez człowieka stworzono przede wszystkim systemy informacyjne ułatwiające
gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ich analizę, a następnie wprowadzono syste-
my baz wiedzy na podstawie których zbudowano systemy eksperckie (diagnozujące)
i systemy wspomagania decyzji DDS (Decision Support Systems). Jednak nie mają one
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możliwości pracy bez udziału człowieka. Dopiero systemy sztucznej inteligencji – AI
(Artificial Inteligence) pozwalają na autonomiczną pracę systemu komputerowego,
który może być zainstalowany w maszynie czy urządzeniu i sterować jej ruchem.
Nie ma przeszkód, aby planować i projektować eksploatację mogła sztuczna inteligen-
cja, która również będzie kierować pracą autonomicznych maszyn i urządzeń wypo-
sażonych również w sztuczną inteligencję. Pojawia się tylko problem, w jaki sposób
należy to zorganizować. W tym celu należy wprowadzić rozróżnienie stosowania syste-
mów AI w kopalni:

– inteligencja zarządzania zakładem górniczym z autonomicznym rozpoznaniem gó-
rotworu, planowaniem i projektowaniem eksploatacji górniczej,

– autonomizacja ruchu zakładu górniczego, gdzie autonomiczne maszyny samo-
dzielnie realizują zadania urabiana i odstawy urobku.

Autonomizacja ruchu zakładu górniczego zostanie osiągnięta za pomocą techno-
logii „Industry 4.0”, czyli czwartej rewolucji przemysłowej, umownie zwanej „Przemy-
słem 4.0”. Zaistnienie „Industry 4.0” rozpoznano w Niemczech w 2011 roku, gdzie
zdefiniowano jej dwie kluczowe cechy – mobilność i komunikację. Jest to odejście
od automatyzacji przemysłowej na rzecz autonomizacji środków produkcji. Zarówno
roboty stacjonarne, jak i praca ludzi zostanie zastąpiona przez maszyny i urządzenia
autonomiczne, wyposażone w cybernetyczno-fizyczne systemy CPS (Cyber-Physical
Systems); są to mobilne systemy rozpoznawania fizycznego otoczenia w czasie rze-
czywistym, które umożliwiają przemieszczanie się systemu i wykonywanie różnych
zadań [218]. System CPS to mechanizm lub urządzanie mobilne wyposażone w sensory
otaczającej go rzeczywistości, zarządzane przez zaawansowane algorytmy komputero-
we w czasie rzeczywistym, które pozwalają mu zmieniać swoje położenie i komuni-
kować się a z innymi systemami CPS w celu wykonywania zleconych lub zaprogramo-
wanych zadań.

Zastosowanie technologii CPS do maszyn i urządzeń w zakładach górniczych
ograniczy zatrudnienie pracowników fizycznych. Jednak z drugiej strony radykalnie
wzrosną potrzeby informatyczne. Należy przypuszczać, że dane zbierane z sensorów
CPS systemów urobku i transportu gromadzone będą bowiem w takiej ilości, że tylko
technologie BigData w chmurach obliczeniowych (Cloud Computing) będą zdolne do
analiz tych danych w skali całej spółki lub koncernu. Drugim czynnikiem jest zastoso-
wanie technik AI do zarządzania zakładem górniczym. Obecnie badania w tym kierun-
ku są na początkowym etapie. Należy wskazać jednak, że powstają już specjalizowa-
ne obszary badawcze takie jak GeoAI – Artificial Intelligence and Deep Learning
for Geographic Knowledge Discovery, co można przetłumaczyć jako zastosowanie
sztucznej inteligencji oraz głębokiego uczenia maszynowego w celu odkrywania wiedzy
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o Ziemi [219]. Tego typu metodyka mogłaby zostać wykorzystana do pozyskiwania wie-
dzy również o górotworze. Na bazie dotychczasowych analiz oraz niniejszych rozważań
inteligentną kopalnię należy zdefiniować następująco:

Inteligentna kopalnia to zastosowanie technologii sztucznej inteligencji AI
do sterowania autonomicznymi maszynami i urządzeniami oraz zastosowania
GeoAI do procesów rozpoznania złoża i planowania produkcji górniczej.

Powyższa definicja opisuje inteligentną kopalnię w sposób dość odległy od możli-
wości dzisiejszych technologii w zakresie planowania i projektowania eksploatacji.
Jednocześnie uwzględnia już zrealizowane procesy zastosowań autonomizowanych
maszyn i urządzeń w górnictwie odkrywkowym. W pełni zautonomizowany system roz-
poznania eksploatacji złoża i likwidacji wyrobisk, który eliminuje udział fizycznej pracy
ludzi jest obecnie technologicznie już możliwy do osiągnięcia. System taki może samo-
dzielnie określić geometrię złoża i wyrobisk, lokalizację maszyn i urządzeń, które
wyposażone w systemy sztucznej inteligencji komunikują się wzajemnie i realizują eks-
ploatację pod kontrolą systemu zarządzania eksploatacją. Automatyzacja produkcji
w przyszłości umożliwi wprowadzenie sztucznej inteligencji do systemu zarządzania za-
kładem górniczym. Podejmie ona samodzielne sterowanie procesem rozpoznania złoża
i projektowaniem eksploatacji górniczej za pomocą technik eksploracji danych i eks-
trakcji wiedzy zawartej w wielowymiarowym modelu informacyjnym kopalni, zbierają-
cym dane z wszystkich sensorów, baz danych i innych źródeł danych planistycznych
i projektowych.

Bez względu jednak na rozliczne uwarunkowania budowy podziemnej inteligent-
nej kopalni, jedna jej cecha nie ulega wątpliwości – lokalizacja złoża, wyrobisk, maszyn
i urządzeń musi zostać odwzorowana w trójwymiarowej przestrzeni górotworu, która
będzie zapisana, przetworzona i udostępniania za pomocą systemu informatycznego.
Podobnie techniki AR (rozszerzonej rzeczywistości) nie będą mogły szerzej zaistnieć
w górnictwie, jeśli wcześniej nie zostanie utworzony trójwymiarowy model kopalni.

Z tego powodu istnieje potrzeba podjęcia budowy infrastruktury trójwymiarowych
danych przestrzennych zakładu górniczego, której efektem będzie częściowa lub pełna
wirtualizacja górotworu poddanego eksploatacji górniczej.



194

7. Podsumowanie

Specjalizowane oprogramowanie geoinformacyjne dla górnictwa sukcesywnie jest
wdrażane i rozwijane w polskich przedsiębiorstwach górniczych. Jest to oprogramowa-
nie do tworzenia map górniczych, modelowania złoża harmonogramowania i wielu
innych zastosowań takich jak odbiory robót górniczych, rejestrowanie danych o po-
miarach deformacji terenu i szybów górniczych itp. W trakcie realizacji inwestycji
informatycznych w działach technicznych kopalń dochodziło do wielu problemów,
a wdrożenia nie zawsze kończyły się pełnym sukcesem. Niestety proces inwestycyjny
w oprogramowanie nie jest transparentny. Najczęściej strony realizujące projekty in-
formatyczne dla górnictwa, publicznie prezentują sukces wdrożenia, często jeszcze na
etapie jego realizacji. Dopiero po zakończeniu wdrożenia, najczęściej nieoficjalnie,
pracownicy zakładów górniczych przyznają, że nie wszystkie cele wdrożenia zostały
osiągnięte. Drugim procesem obserwowanym w zakładach górniczych jest proces zmia-
ny postrzegania zakupów oprogramowania. Początkowo inwestycje w informatykę
traktowane były jako zakup kolejnych narzędzi informatycznych usprawniających prze-
twarzanie danych na stanowiskach pracy. Obecnie coraz częściej traktowane są one
jako element wieloletnich inwestycji w systemy informatyczne.

Przedmiotem rozważań zaprezentowanych w niniejszej monografii jest zagad-
nienie oceny zagrożeń procesu wdrożeniowego oprogramowania geoinformacyjnego
w zakładach górniczych. Obecnie problematyka analizy tych procesów nie doczekała
się identyfikacji tego zagadnienia jako problemu badań naukowych. Zakłady górnicze
realizują wdrożenia w oderwaniu od krajowego zaplecza naukowo-badawczego, zdając
się na jedynie na dostawców oprogramowania. Tymczasem w innych branżach przemy-
słu, takich jak np. budownictwo, istnieje dość bogata literatura naukowa związana
z wdrażaniem oprogramowania klasy BIM w przemyśle i administracji. Ułatwia ona
proces planowania i przygotowania inwestycji w informatyczne systemy modelowania
budynków. W Polsce i na świecie brakuje natomiast literatury dotyczącej analiz proce-
sów wdrożeniowych w rozwiązania GSG w górnictwie.

Badania zrealizowane przez autora składały się z dwóch faz rozłożonych na trzy
etapy. Pierwsza faza badań polegała na identyfikacji uwarunkowań historycznych i bie-
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żących inwestycji polskiego górnictwa w krajowe i zagraniczne rozwiązania infor-
matyczne. Na pierwszym etapie zinwentaryzowano działania i oprogramowanie, które
w całości powstało w kraju lub zostało wytworzone na bazie zagranicznych platform
graficznych lub baz danych. Określono technologie zastosowane do jego wytworzenia
oraz scharakteryzowano jego zastosowania. Na drugim etapie zidentyfikowano i scha-
rakteryzowano cechy niefunkcjonalne oprogramowania GSG pochodzącego z zagrani-
cy. Szczegółowo opisano 11 systemów, a dalsze trzy opisano w skróconej formie. Były
to rozwiązania najczęściej monolityczne, kompleksowe, które jednak nie dostarczały
wszystkich potrzebnych w polskich zakładach górniczych funkcjonalności. Na podsta-
wie tej analizy powstał obraz zasobów informatycznych, który polskie zakłady górnicze
miały do dyspozycji, przystępując do realizacji wdrożeń.

Drugą fazą badań była analiza wdrożeń oprogramowania geoinformacyjnego
w zakładach górniczych. W tej fazie badań analizowano szczegółowe przypadki reali-
zacji przez konkretny zakład górniczy, wybranych przez niego, gotowych lub zleco-
nych do wykonania narzędzi informatycznych. Zakłady górnicze prowadziły w tym
względzie własną politykę zakupów i osiągnęły przy tym dość zróżnicowane poziomy
wdrożeń oprogramowania. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu
oprogramowania GSG zostały zidentyfikowane, zdefiniowane i opisane pewne cechy
wspólne zrealizowanych projektów geoinformatycznych. W trakcie realizacji wdrożeń
działy techniczne zakładów górniczych natknęły się na wiele rożnych problemów, wy-
nikłych z nierozpoznanych wcześniej przeszkód w realizacji wdrożenia. Łącznie prze-
analizowano 17 wdrożeń, z czego 16 w górnictwie podziemnym, a jedno w górnic-
twie odkrywkowym.

Na podstawie zebranych danych opracowano metodykę udoskonalenia procesu
wdrażania oprogramowania geoinformacyjnego w górnictwie polskim. Metodyka ba-
zuje na trzech podstawowych pojęciach: bariera wdrożeniowa oraz podmiot i przed-
miot wdrożenia. Najpierw opracowano autorską klasyfikację polegającą na wyróżnie-
niu czterech uwarunkowań podmiotu wdrożenia (związanych z miejscem wdrożenia).
Każde uwarunkowanie zostało zdefiniowane i omówione. Uwarunkowania dotyczą za-
kładu górniczego, w którym będzie realizowane wdrożenie. Drugim pojęciem zapro-
ponowanym przez autora jest przedmiot wdrożenia łączący przygotowany projekt
wdrożeniowy z zespołem pracowników firmy wdrożeniowej. Przedmiot wdrożenia
charakteryzowany jest przez cztery parametry. Trzecim najistotniejszym elementem
metodyki jest pojęcie bariery wdrożeniowej, które zostało zdefiniowane przez autora.
Na bazie zgromadzonego materiału badawczego zidentyfikowano siedem barier wdro-
żeniowych. Następnie zdefiniowano te bariery i opisano przykłady ich występowania
w praktyce wdrażania oprogramowania polskiego górnictwa. Bariery składają się wielu
elementów składowych, które opisują szczegółowe okoliczności wystąpienia danej ba-
riery wdrożeniowej. Kluczowym pojęciem metodyki udoskonalania procesu wdrożenia



196

oprogramowania jest macierz barier wdrożeniowych (MBW) pomiędzy parametrami
podmiotu wdrożenia oraz uwarunkowaniami przedmiotu wdrożenia. Kolejnym eta-
pem analizy jest siedem macierzy elementów barier wdrożeniowych (MEBW). Pozwa-
lają one przeanalizować oceniane  wdrożenie w aspekcie możliwości zaistnienia pro-
blemów wdrożeniowych na bazie listy szczegółowych  elementów składowych danej
bariery. Na tej podstawie waloryzowane jest sumaryczne zagrożenie występowania ba-
riery na wynikające z wartości siły oporu określonej dla jej elementów składowych.

Wyniki przeprowadzonych badań nie ograniczają się jedynie do metodyki, ale
również dotyczą stosowania pojęć i terminologii systemów informacji przestrzennej
w górnictwie. W ramach badań opracowano nową autorską propozycję definicji pojęć
geomatyka i geoinformatyka. Zidentyfikowano obszary badań tych dyscyplin oraz róż-
nice w ich stosowaniu. Przyjęte definicje uwzględniają współistnienie tych dwóch pojęć,
nie tylko wzajemnie ze sobą, ale również z innymi dziedzinami nauki, takimi jak górnic-
two, geologia czy geodezja, których nie obejmują ani nie eliminują.

Na bazie nowych definicji geomatyki i geoinformatyki możliwe było ponowne
sformułowanie definicji geomatyki górniczej. Szczególny nacisk w opracowaniu nowej
definicji został położony na jej uniwersalność w zakresie zastosowań do badań nauko-
wych i w praktyce przemysłu górniczego. Nowo opracowany termin pozwoli również na
identyfikację wiedzy i umiejętności w celu wykonywania nowego zawodu. Na zakończe-
nie monografii przedstawiono kilka rozwiązań ograniczających w sposób systemowy
niektóre bariery wdrożeniowe. W przypadku zidentyfikowanej bariery umiejętności
i komunikatywności opracowano autorską propozycję projektu wdrożenia do dydaktyki
nowego profilu kształcenia „geomatyka górniczego”. W celu ograniczenia bariery inte-
roperacyjności danych górniczych zaproponowano zastosowanie koncepcji infrastruk-
tury informacji przestrzennej zakładu górniczego polegającej na budowie systemu inte-
grującego dane przestrzenne wykorzystywane w różnych narzędziach informatycznych.

Na zakończenie monografii przedstawiono zarys roli jaką będzie pełniła geomaty-
ka górnicza w procesach tworzenia się przemysłu 4.0 oraz jej zastosowaniem do budo-
wy systemów rozszerzonej rzeczywistości w przemyśle górniczym. Autor odniósł się też
do problemu budowy inteligentnej kopalni.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że teza postawiona we wstępie, zo-
stała udowodniona.

Na zakończenie niniejszej monografii autor chciałby podkreślić, że dołożył wszel-
kich starań, aby dotrzeć do historycznych już teraz materiałów, opisujących dawne
wdrożenia oprogramowania w górnictwie i przedstawił je według stanu wiedzy, jaki
udało się z tych źródeł pozyskać.
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Słownik akronimów i pojęć użytych w tekście

Niniejszy minisłownik został przygotowany na podstawie informacji zawartych
w publikacjach naukowo-technicznych oraz dokumentacji producentów oprogra-
mowania. Hasła weryfikowane były zgodnie z wiedzą autora oraz inne publikacje
źródłowe.

ASCII – American Standard Code for Information Interchange, tłumaczenie:
„amerykański standard kodowania wymiany informacji”, jest to kod przyporządkowu-
jący liczby z zakresu 0–127 literom (alfabetu angielskiego), cyfrom, znakom przestan-
kowym i innym symbolom oraz poleceniom sterującym. Dodatkowy 8 bit pozwolił na
zwiększenie ilości kodowanych znaków do zakresu 0–255. Poszerzony standard został
wykorzystany do tworzenia wersji kodu dla innych języków niż angielski.

COM – Component Object Model, jest to standard definiowania i tworzenia
binarnych interfejsów programistycznych dla komponentów oprogramowania binarne-
go w systemie operacyjnym Windows. Został wprowadzony przez firmę Microsoft
w 1993 roku wraz z bibliotekami zapewniającymi podstawowe funkcje dla współdziała-
nia komponentów COM i aplikacji klienckich. Na bazie standardu COM została zdefi-
niowana znaczna część niskopoziomowego API (zwanego też ABI Application Binary
Interface) dla produktów firmy Microsoft m.in. dla takich technologii jak: DirectX,
SQL Server, MS Access, MSHTML, MSXML.

DLL – Dynamic-Link Libraries, tłumaczenie: „dynamiczne linkowane biblioteki”.
Biblioteka jest kolekcją procedur i klas, które składowane są poza plikiem wykonywal-
nym aplikacji i mogą być wykorzystane w innych aplikacjach.

DOS – Disk Operating System, tłumaczenie: „dyskowy system operacyjny”. Jest to
jednopotokowy system operacyjny w którym użytkownik pracuje w środowisku teksto-
wym (konsolowy interfejs użytkownika). Opracowany przez firmę IBM w 1966 roku
dla komputerów mainframe nosił wtedy nazwę DOS/360. Na komputery personalne
pierwszy system typu DOS został opracowany przez firmę Seattle Computer Products
w 1980 roku. W 1981 powstają dwie kolejne wersje DOS-u: MS-DOS firmy Microsoft
oraz PC-DOS firmy IBM.
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MOTIF jest biblioteką graficzną służącą do tworzenia graficznego interfejsu użyt-
kownika pod X Window System. Nazwa w tłumaczeniu oznacza „motyw” czyli wielo-
krotnie powtarzany wzór rysunkowy. Biblioteka ta pojawiła się w latach 80. XX wieku
na stacjach unixowych. API MOTIF jest zatwierdzone jako standard o nazwie IEEE 1295.
Jest on także używany jako podstawa środowiska Common Desktop Environment.
Od wersji 2.1 MOTIF obsługuje kodowanie Unicode. Cechuje się bardzo wysoką sta-
bilnością i stosowany jest w 200 systemach operacyjnych i aplikacyjnych. Dzięki tym
cechom często jest wykorzystywany w przemyśle oraz w technologiach kosmicznych
i wojskowych.

OAS – Orcale Application Server, tłumaczenie: „serwer aplikacji Oracle” jest pro-
duktem, na który składają się cztery elementy: serwer aplikacji (Middle Tier), serwer
zarządzania identyfikacją (Identity Management), repozytorium metadanych (Meta-
data Repository) oraz serwer buforujący połączenia sieciowe (WebCache). Jądrem OAS
jest serwer aplikacji, będący środowiskiem w którym wykonywane są programy pracu-
jące w środowisku wielowarstwowym, napisane za pomocą języków CGI, FastCGI,
J2EE, Oracle Forms, Oracle Reports, Oracle Portal, Oracle Discoverer. Serwer aplika-
cji ma budowę modułową i zawiera m.in. serwer HTTP (OHS, Oracle HTTP Server)
i serwer J2EE (OC4J – Oracle Containers for J2EE). Serwer zarządzania identyfikacją
służy do centralnego uwierzytelniania użytkowników oraz obsługi ich certyfikatów klu-
cza publicznego. Repozytorium metadanych jest bazą danych gromadzącą zarówno pa-
rametry konfiguracyjne serwerów aplikacji, parametry związane z bezpieczeństwem
(hasła, uprawnienia). Należy podkreślić, że możliwe jest występowanie konfiguracji
serwera OAS z działającym tylko jednym elementem bez pozostałych trzech.

OFM – Oracle Fusion Middleware to kompletny pakiet zintegrowanych, podłą-
czanych podczas pracy, modułów oprogramowania warstwy pośredniej, które rozsze-
rzają zakres możliwości projektowania oraz zmniejszają złożoność rozwiązań informa-
tycznych. Ułatwia projektowanie, wprowadzanie architektury SOA i przetwarzania sie-
ciowego danych, transformację procesów biznesowych, stosowanie zabezpieczeń
zorientowanych na usługi (Service-Oriented Security) oraz współpracę i zarządzanie
infrastrukturą informatyczną. OFM bazuje na Oracle SOA Suite, która łączy system,
procesy oraz architekturę opartą na zdarzeniach (EDA) z pełnym zestawem funkcji SOA,
od projektowania po zabezpieczenia i zarządzanie. OFM wykorzystuje także wcześniej
wprowadzone narzędzia programowania strategicznego, takie jak Oracle JDeveloper,
Oracle Application Development Framework i Oracle TopLink.

OC4J – Oracle Containers for J2EE, można to przetłumaczyć jako „Kontenery
Oracle dla środowiska programowania Java”. Kontener OC4J jest w pełni zgodny ze
środowiskiem J2EE i może być uruchamiany w standardowym środowisku Maszyny
Wirtualnej Java. Kontener dostarcza kompletnego środowiska dla Java Server Pages,
Serwletów, Enterprise JavaBeans (EJBs), Web services i wszystkich innych usług śro-
dowiska. Zobacz także hasło OAS
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Serwer aplikacji – to oprogramowanie jest platformą wykonywania komponentów
aplikacji wielowarstwowych. Serwer aplikacji oferuje wykonywanym programom sze-
reg usług m.in. obsługi komunikacji z komponentami klienta, komunikacji z bazami
danych, uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników, rozpraszania żądań i obciążenia
itp. Łączność komponentów klienta z serwerem aplikacji jest zwykle realizowana z uży-
ciem protokołu HTTP lub HTTPS. Zobacz także hasło OAS

X Windows System – został stworzony w czerwcu 1984 roku w laboratoriach
Massachusetts Institute of Technology (MIT), jest to graficzny system użytkownika
umożliwiający obsługę systemu operacyjnego za pośrednictwem okien dialogowych.
Wygląd okien jest uzależniony od zastosowanej biblioteki graficznej.
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