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1 Introduction

Wspóªczesne komputerowe narz¦dzia dostarczaj¡c dane o Ziemi w postaci cyfrowej
pozwalaj¡ na gromadzenie, przetwarzanie informacji oraz globaln¡ wymian¦ infor-
macji dzi¦ki sieciom komputerowym.

Sytuacja powstaªa dzi¦ki rozwojowi z pocz¡tkiem lat dziewi¦¢dziesi¡tych sys-
temów informacji geogra�cznej (ang. Geographical Information Systems - GIS).

Zde�niowanie takiego systemu wymaga szerszego kontekstu tego poj¦cia. Nale»y
zwróci¢ szczególn¡ uwag¦ na okre±lenie:

1. ±ystem informacji"(lub ±ystem informacyjny")

2. oraz sprecyzowanie terminu "geogra�czny".

Okre±lenie geogra�czny jest u»ywane w odniesieniu do danych, które s¡ okre±lone
pod wzgl¦dem geogra�cznym, czyli wzgl¦dem Ziemi.

Przestrze« w której dane te s¡ identy�kowane, mo»e by¢ trójwymiarowa lub
dwu wymiarowa, np. sprowadzona do pªaszczyzny lub powierzchni elipsoidy ziem-
skiej, gdy trzeci wymiar - wysoko±¢ - jest pomijalny. Dodatkowy wymiar stanowi
czas, niezb¦dny dla przedstawienia zmienno±ci danych (Ga¹dzicki J., 1990. Sys-
temy informacji przestrzennej).

System informacyjny mo»na okre±li¢ jako ªa«cuch operacji, na który skªadaj¡
si¦:

1. planowanie obserwacji i gromadzenie danych,

2. magazynowanie i operowanie danymi

3. ich analiza

4. ko«cowe wykorzystanie posiadanych danych w procesach podejmowania decyzji
(Calkins H.W., 1992. Institutions sharing spatial information).

System informacyjny jako zbiór danych i narz¦dzi do ich przetwarzania mo»e
mie¢ posta¢ analogow¡ (np. r¦kopis, slajdy fotogra�czne), jak te» cyfrow¡ (np.
binarny zapis komputerowy). Systemy informacji geogra�cznej w praktyce opier-
aj¡ si¦ zasadniczo na technice informatycznej, bez której trudno jest wyobrazi¢ ich
wykorzystanie i dalszy rozwój.

1.1 De�nicje Systemu Informacji Geogra�cznej

Poj¦cie (DEFINICJA) systemów informacji geogra�cznej rozumiane jest jako:

• GIS jest to system informatyczny zaprojektowany do pracy z danymi, które
s¡ odniesione do przestrzennych lub geogra�cznych wspóªrz¦dnych. Innymi
sªowy GIS jest zarówno systemem bazodanowym z mo»liwo±ci¡ przechowywa-
nia przestrzennie odniesionych danych, jak i zbiorem funkcji przeznaczonych
do przetwarzania tych danych (Star, Estes, 1990).

• GIS jest systemem przeznaczonym do zbierania, przechowywania, wery�kacji,
integrowania, manipulowania, analizy i wizualizacji danych przestrzennie odnie-
sionych do powierzchni Ziemi (Handling Geographic Information, 1987).



SYSTEMY INFORMACJI PRZESTZRENNEJ GIS 3

• GIS jest zautomatyzowanym systemem do gromadzenia, przechowywania, wyszuki-
wania, analizowania i wy±wietlania danych przestrzennych (Clarke K., 1990.
Analytical and Computer Cartography

GIS � Geographic Information System
SIP � Systemy Informacji Przestrzennej
SIT - System Informacji Terenowej
SIP: kontynenty, regiony, pa«stwa, obszary administracyjne obszary reprezen-

towane na mapach w ró»nych skalach, np. na ekranie monitora: mapa ±wiata w
skali 1 : 100 000 000 ( 1 cm - 1000 km) Europa w skali 1: 25 000 000 (1 cm - 250
km) Polska w skali 1 : 2 500 000 (1 cm - 25 km) Warszawa w skali 1 : 80 000 (1
cm - 0,8 km) plan miasta w skali 1: 20 000 (1 cm - 200 m)

SIT: dziaªki geodezyjne, cz¦±ci miast, oddziaªy le±ne dane geodezyjne oraz
mapy katastralne w skali 1:500 - 1:5000 (w skali 1: 500 1 cm - 5 m)

1.2 Cechy systemów GIS

1. GIS udost¦pnia mechanizmy wprowadzania, gromadzenia i przechowywania
danych przestrzennych oraz zarz¡dzania nimi, zapewnia ich integralno±¢ i spójno±¢
oraz pozwala na ich wst¦pn¡ wery�kacj¦.

2. Na podstawie zgromadzonych w systemie danych mo»liwe jest przeprowadzenie
specy�cznych analiz opieraj¡cych si¦ m.in. na relacjach przestrzennych mi¦dzy
obiektami.

3. Wyniki analiz przestrzennych i operacji charakterystycznych dla programów
obsªuguj¡cych bazy danych mog¡ by¢ przedstawione w postaci opisowej tabelarycznej
lub gra�cznej (mapa, diagramy, wykresy, rysunki), st¡d cech¡ GIS jest wizual-
izacja i udost¦pnianie informacji przestrzennych w »¡danej postaci.

1.3 Terminy systemów GIS

Automatyczne Tworzenie Map (Automated Mapping - AM). • Wspomagane Kom-
puterowo Tworzenie Map (Computer-Assisted Mapping - CAM). • Komputerowo
Wspomagane Kre±lenie (Computer-Aided Drafting - CAD). •KomputerowoWspo-
magane Kre±lenie i Projektowanie (Computer-Aided Drafting and Design - CADD).
• System Informacji o Terenie (Land Information System - LIS). • Automaty-
czne Tworzenie Map i Zarz¡dzanie Infrastruktur¡ Techniczn¡ (Automated Map-
ping/Facilities Management - AM/FM). • Geoprzetwarzanie i Analizy Sieciowe
(Geoprocessing and Network Analysis

1.4 Zadania systemów GIS

Modele trójwymiarowe 3D-GISW najnowocze±niejszych serwisach, trójwymiarowe
modele miast powstaj¡ w celu zapewniania obrazowej informacji o danym obszarze
miasta lub obszarów przylegªych. W miar¦ rozpowszechniania tego typu tech-
nologii, dotychczasowa informacja przestrzenna zostanie wzbogacona elementami
o niezwykle obrazowym charakterze. W nast¦pnym etapie, informacja trójwymi-
arowa zostanie wkomponowana w istniej¡c¡ infrastruktur¦ danych przestrzennych.
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Rysunek 2: Ogólny schemat skªadowych systemów GIS

Informacja trójwymiarowa wymaga du»ej poprawno±ci oraz dokªadno±ci usªug 3D-
Web-GIS;

Temporal-GIS Pod poj¦ciem temporal-GIS rozumie si¦ doª¡czenie informacji
o czasie, w jakim opisywane obiekty posiadaªy zapisane wªa±ciwo±ci. Przykªadem
mog¡ by¢ tutaj mapy tras przejazdów, mapy historyczne, oraz wszelkiego rodzaju
opis zmieniaj¡cych si¦ wªa±ciwo±ci umiejscowionych przestrzennie obiektów. Pod-
stawowym problemem spotykanym w tego typu zastosowaniach jest wersjonowanie
bazy danych przestrzennych;

Real-Time-GIS W tego typu zastosowaniach, wymagane jest prezentowanie
informacji przestrzennej w czasie rzeczywistym Najbardziej wa»nym przypadkiem
jest zarz¡dzanie sytuacjami kryzysowymi, gdzie wa»ny jest wgl¡d w aktualn¡ sytu-
acj¦ na danym obszarze, z wykorzystaniem najbardziej aktualnych danych. Wa»na
jest przy tym integracja danych z wielu ¹ródeª i GIS jako platforma wymiany in-
formacji pomi¦dzy wieloma instytucjami. Rozpoznawanie i wykrywanie obiektów
Podstawowy problem w przetwarzaniu danych rastrowych. Gªównym zagadnie-
niem pozostaje tutaj podziaª danego obszaru, reprezentowanego przez dane ras-
trowe, na przykªad zdj¦cie lotnicze lub satelitarne na odr¦bne segmenty, którym
nast¦pnie zostaj¡ przypisane etykiety w procesie klasy�kacji.

Lokalizacja informacji W przypadku profesjonalnych analiz jak i prywatnych
zastosowa«, konieczne staje si¦ wyszukanie informacji poprze od�ltrowanie i ogranicze-
nie wyników do interesuj¡cego obszaru, np. miejsca zamieszkania. W tym przy-
padku pomocna staje si¦ nowa technologia tzw. semantic-web pozwalaj¡ca ser-
wisom wyszukiwawczym, lepiej dopasowa¢ wyniki wyszukiwania, mi¦dzy innymi
dzi¦ki ulepszonym technikom geokodowania.
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Rysunek 3: Funkcje systemów GIS

1.5 Funkcje oprogramowania w systemach GIS

Oprogramowanie peªni rol¦ integratora podsystemów GIS. Musi umo»liwia¢ real-
izacj¦ pi¦ciu podstawowych funkcji GIS:

• wprowadzania danych przestrzennych i opisowych,

• wst¦pnego ich przetwarzania,

• przechowywania danych,

• analizy

• prezentacji wyników (tworzenia produktu ko«cowego).

Dane stanowi¡ najwa»niejszy i najbardziej warto±ciowy element systemów in-
formacji geogra�cznej. Konieczno±¢ integracji danych przestrzennych i atrybu-
towych (opisowych), ma zasadnicze znaczenie przy realizacji funkcji analitycznych
i prezentacji wyników.

1.6 Klasy�kacja systemów GIS

Systemy informacji geogra�cznej mog¡ by¢ klasy�kowane wedªug ró»nych kryter-
iów, np. wedªug kryterium:

• obszaru (systemy obiektowe, lokalne, regionalne, krajowe, o zasi¦gu mi¦dzy-
narodowym),

• ¹ródªowo±ci informacji (informacja pierwotna, wtórna - zagregowana, przetwor-
zona),
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• zakresu u»ytkowania (jeden konkretny u»ytkownik, wielu u»ytkowników),

• struktury funkcjonalnej (scentralizowane, rozproszone),

• przeznaczenia (ewidencyjne, planowania przestrzennego, monitorowania ±rodowiska,
analiz marketingowych)

• pozostaªych.

2 Dane przestrzenne

Mog¡ one zawiera¢ informacje zarówno o ksztaªcie i lokalizacji bezwzgl¦dnej poszczegól-
nych obiektów w wybranym ukªadzie odniesienia, jak równie» o ich rozmieszcze-
niu wzajemnym wzgl¦dem innych obiektów (topologia), te z kolei dziel¡ si¦ na:
dyskretne ci¡gªe

Ze wzgl¦du na rodzaj danych, mo»emy równie» dokona¢ podziaªu: rastrowe
wektorowe: punkty linie poligony wektorowo-rastrowe

Rysunek 4: Wektorowa mapa ±wiata

2.1 Dane opisowe

Dane opisowe (zwane tak»e danymi nieprzestrzennymi lub atrybutowymi) - opisu-
j¡ce cechy ilo±ciowe lub jako±ciowe obiektów geogra�cznych, które nie s¡ zwi¡zane
z ich umiejscowieniem w przestrzeni. Uzupeªnieniem informacji o obiektach ±wiata
rzeczywistego reprezentowanych w bazie danych jest symbolika, tj. gra�czny
opis postaci, w jakiej obiekty te maj¡ by¢ przedstawiane u»ytkownikowi. Istot-
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nym skªadnikiem GIS jest cyfrowa geogra�czna baza danych. Zawiera ona opis
poszczególnych obiektów geogra�cznych

Rysunek 5: Mapa Polski - dane rastrowe

2.2 Warstwy danych

2.3 Software - podziaª pakietów oprogramowania

GIS podstawowy (klasyczny)� bazuj¡cy w gªównej mierze na bazach danych z
prezentacj¡ gra�czn¡ w formacie wektorowym � przykªady MapInfo, ArcView,
ArcInfo;

GIS �teledetekcyjny� � sªu»¡cy analizie danych w postaci rastrowej � zdj¦cia
lotnicze, satelitarne � klasy�kacja, interpretacja zobrazowa« � ERDAS, ERMap-
per;

GIS gridowy (rastrowy) � bazuj¡cy na analizie danych w formacie gridowym
(rodzaj formatu rastrowego) � Idrisi, nakªadki GIS podstawowego � Spatial Ana-
lyst, Vertical Mapper,

GIS geodezyjno � kartogra�czny i projektowy � bazuj¡cy zasadniczo na gra�ce
wektorowej, cz¦sto nie zwi¡zanej z baz¡ danych (informacj¡ o obiektach), umo»li-
wiaj¡cy tworzenie bardzo dokªadnych i szczegóªowych rysunków zawieraj¡cych
ustalone, umowne znaki kartogra�czne - CAD, Microstation, EWMapa
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Rysunek 6: Mapa Polski - dane rastrowe
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Rysunek 7: Mapa Polski - model wektorowo
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Rysunek 8: Mapa Polski - model wektorowo-rastrowy
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Rysunek 9: Warstwowy model danych
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3 Podstawowe poj¦cia

3.1 De�nicja mapy

Mapa (z ªac. mappa = 'obrus') - uogólniony obraz powierzchni Ziemi lub jej
cz¦±ci (tak»e nieba lub planety czy innego ciaªa niebieskiego), wykonywany na
pªaszczy¹nie, w skali, wedªug zasad odwzorowania kartogra�cznego, przy u»y-
ciu znaków gra�cznych. Mapa stanowi podstawowe narz¦dzie bada« i prezentacji
wyników m.in. w historii, geogra�i i geodezji. Przeniesienie powierzchni ze sfery
(Ziemia nie jest idealn¡ kul¡, ma nieregularny ksztaªt geoidy, ale przy sporz¡dza-
niu mapy przyjmuje si¦ zaªo»enie o jej kulisto±ci, lub »e jest elipsoid¡ obrotow¡)
na pªask¡ powierzchni¦ mapy wymaga: zastosowania odpowiedniego rzutu, czyli
odwzorowania kartogra�cznego, zmniejszenia obrazu do »¡danej skali, zastosowa-
nia przyj¦tych znaków umownych (legenda mapy), uogólnienia przedstawionego
obrazu. Nauka o mapach to kartogra�a.Znaki kartogra�czne to symboliczne oz-
naczenia, za pomoc¡ których wyra»a si¦ tre±¢ mapy - def.Wikipedia.

Mapy topogra�czne - mapy szczegóªowe , przedstawiaj¡ce powierzchniowe ele-
menty krajobrazu.

Mapy ze wzgl¦du na tre±¢ dziel¡ si¦ na ogólnogeogra�czne i tematyczne (np.
klimatyczne, geologiczne).

Ogólnogeogra�czne dziel¡ si¦ na: topogra�czne (skala wi¦ksza od 1:200000),
przegl¡dowo-topogra�czne (od 1:200000 do 1:1000000), przegl¡dowe (od 1:1M).

Ze wzgl¦du na skale: wielkoskalowe (skala wi¦ksza od 1:10000), ±rednioskalowe
(od 1:10000 do 1:100000), maªoskalowe (skala mniejsza od 1:100000

Mapa tematyczna Mapa tematyczna - mapa eksponuj¡ca jeden lub kilka
wybranych elementów tre±ci mapy ogólnogeogra�cznej, b¡d¹ okre±lone zjawiska i
procesy (ª¡cznie z dynamik¡ zmian w czasie i przestrzeni) przyrodnicze, gospo-
darcze, spoªeczne. Niezale»nie od przedstawionego zagadnienia, mapa tematy-
czna prezentuje wybrane elementy tre±ci ogólnogeogra�cznej speªniaj¡ce funkcj¦
podkªadu (najcz¦±ciej hydrogra�a). Formalnie mapami tematycznymi s¡ równie»
mapy przeznaczone dla konkretnego u»ytkownika, np. mapy samochodowe, mapy
lotnicze, mapy geologiczne

Skala mapy ( tzn. podziaªka mapy) - stosunek wielko±ci modelu Ziemi,
dla jakiego opracowano odwzorowanie kartogra�czne danej mapy do rzeczywis-
tej wielko±ci Ziemi. Rodzaje zapisu skal na mapach: • skala liczbowa 1:700 000
lub (zapis ten przewa»nie poprzedza si¦ sªowem ±kala") • skala mianowana 1 cm
- 1 km lub 1 cm � 1 km (zapis ten przewa»nie poprzedza si¦ sªowem ±kala") •
skala polowa 1 mm2 - 1000000 m2 lub 1 mm2 � 1000000 m2 • podziaªka liniowa
jest gra�cznym przedstawieniem skali na mapie, cz¦sto umieszcza si¦ j¡ pod skal¡
liczbow¡ lub mianowan¡ (je»eli podana jest sama podziaªka nie u»ywa si¦ dla niej
sªowa ±kala") • podziaªka transwersalna • podziaªka zªo»ona - stosowana dla map
±wiata w odwzorowaniach niewiernoodlegªo±ciowych (tzn. np. na równiku 1 cm
na mapie odpowiada innej odlegªo±ci w rzeczywisto±ci ni» ten sam 1 cm na mapie
na równole»niku 60◦).

Ze wzgl¦du na tre±¢ mapy geogra�cznej dzielimy na: ogólnogeogra�czne:
topogra�czne wielkoskalowe topogra�czne ±rednioskalowe topogra�czne maªoskalowe

przegl¡dowe
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Ze wzgl¦du na skal¦ map dzielimy je na: mapy topogra�czne w skali
od 1:5000 do 1:200000, przedstawiaj¡ce szczegóªowo np. rze¹b¦ terenu lub sie¢
dróg mapy przegl¡dowo-topogra�czne w skali od 1:200000 do 1:1000000, zaw-
ieraj¡ce zgeneralizowane elementy bardziej szczegóªowych map topogra�cznych.
Przedstawiaj¡ np. pokrycie i rze¹b¦ terenu, sie¢ komunikacyjn¡ lub wodn¡ mapy
przegl¡dowe w skali mniejszej ni» 1:1000000, mocno zgeneralizowane, przedstaw-
iaj¡ ogólny obraz kontynentów lub ich wi¦kszych cz¦±ci.

4 Oprogramowanie w systemach GIS

Rysunek 10: Quantum GIS

4.1 System GRASS
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Rysunek 11: Quantum GIS


