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Tworzenie warstw wektorowych na podstawie obrazów rastrowych

Obrazy rastrowe wykorzystywane do tworzenia warstw 
wektorowych to zeskanowane mapy papierowe, zdjęcia lotnicze 
lub zdjęcia satelitarne.
Oprogramowanie GIS posiada narzędzia do digitalizacji 
ekranowej. UŜytkownik interpretuje treść obrazu wyświetlanego 
na ekranie i na podkładzie rastrowym „rysuje” nowe obiekty 
punktowe, liniowe lub powierzchniowe.
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punktowe, liniowe lub powierzchniowe.
W trakcie digitalizacji obraz rastrowy powinien znajdować się w 
prawidłowym połoŜeniu względem wybranego geograficznego 
układu odniesienia.
Jeśli współrzędne przestrzenne obrazu nie są określone, to 
wprowadza się je metodą georeferencji. Metoda ta polega na 
określeniu prawiadłowych współrzędnych kilku punktów obrazu 
w wybranym układzie odniesienia.  



Warstwy rastrowe – odniesienie przestrzenne

PołoŜenie piksela w regularnej strukturze rastrowej określa 
numer linii llll i numer kolumny k.
PołoŜenie piksela w przestrzeni geograficznej jest 
określone przez kątowe współrzędne geograficzne (φ, λ) 
lub przez współrzędne (x,y) w układzie kartezjańskim dla 
wybranego odwzorowania.
Dla regularnej struktury rastrowej wystarczy podanie 
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Dla regularnej struktury rastrowej wystarczy podanie 
współrzędnych w przestrzeni geograficznej dla jednego 
piksela, np. lewego górnego piksela obrazu. Jeśli znany jest 
rozmiar piksela p, to połoŜenie dowolnego innego piksela w 
przestrzeni geograficznej moŜna wyznaczyć na podstawie 
następujących związków:
x(llll,k) = x(1,1) + (k-1)·p;  y(llll,k) = y(1,1) – (llll-1)·p



Warstwy rastrowe – odniesienie przestrzenne

1 2  3  4   5  6  .......nr kolumny:
1
2
3
4
.
.
.

nr wiersza

X1 = 619857.7430 m
Y1 = 3354465.4570 m X6 = 619857.7430 m + 5 * 2,5 m

Y4 = 3354465.4570 m – 3 * 2,5 m

X

Y
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Georeferencja zdjęć - punkty kontrolne

wyznaczane transformacji współrzędnych

Mapa Obraz

XM, YM XO, YO

XO = fX(XM, YM )

YO= fY(XM, YM )

wyznaczane transformacji współrzędnych
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Wskazanie par punktów na mapie i na 
obrazie, które reprezentują te same obiekty

Na podstawie co najmniej 4 par punktów 
wyznaczana jest funkcja wiąŜąca 
współrzędne piksela w obrazie (nr kolumny 
i wiersza) ze współrzędnymi mapy



Digitalizacja ekranowa

Granice działek na Granice działek na 
podstawie zdjęcia z 
satelity IKONOS
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Kodowanie obiektów:

Po narysowaniu obiektów powierzchniowych trzeba wprowadzić dane 
opisowe do tabeli tworzonej automatycznie przez system dla danej klasy 
obiektów.
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Model rzeźby terenu – numeryczny model terenu NMT
Digital Elevation Model DEM, Digital Terrain Model DTM

Sposób zapisu danych o wysokości:

• regularna siatka punktów (x,y) z atrybutem z

Źródła:

pomiar bezpośredni, zdjęcia lotnicze, skaning 
laserowy, interferometria, wektoryzacja map

• regularna siatka punktów (x,y) z atrybutem z

• poziomice (contours);

• TIN

• raster
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TIIN – struktura danych do reprezentacji powierzchni o urozmaiconej rzeźbie
reprezentacja wektorowa oparta na rozłoŜonych nieregularnie węzłach o 
współrzędnych (x,y,z) tworzących sieć trójkątów. 
Rozkład węzłów jest dopasowany do ukształtowania powierzchni - im mniej 
urozmaicona rzeźba, tym mniej węzłów potrzeba do jej reprezentacji.
Węzły muszą uwzględniać specyficzne cechy rzeźby, takie jak linie 
grzbietowe, załamania stoków, dna dolin, wcięcia wąwozów.
Węzły połączone są krawędziami, które tworzą trójkąty wypełniające 
przestrzeń. 

Model rzeźby terenu – TIN (Triangulated Irregular Network)

przestrzeń. 
Triangulacja w TIN przebiega z wykorzystaniem trójkątów Delaunaya o 
najmniejszym zróŜnicowaniu długości boków (warunek: okrąg opisany na 
trójkącie nie zawiera Ŝadnych innych węzłów)
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Wielkości pochodne NMT: nachylenie stoków

nachylenie wyraŜane jest w stopniach (arctg s) lub % 

NMT

TIN: dla kaŜdego trójkąta stały kąt 
nachylenia

z

x
s

10

nachylenie
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Wielkości pochodne NMT: ekspozycja stoku

kąt odliczany od kierunku północnego

NMT

TIN: dla kaŜdego trójkąta stała 
ekspozycja

ekspozycja to kąt, który określa kierunek nachylenia stoku

11

ekspozycja
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Cieniowanie i drapowanie 
warstw tematycznych na modelu 
terenu

Oświetlenie określone przez kąt 
padania promieni słonecznych
(kąt azymutalny  i kąt zenitalny 
słońca)
MoŜliwość oglądania powierzchni 
z róŜnych pozycji obserwatora

Wizualizacja NMT

12
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Zmiana stylu wyświetlania warstwy w oknie mapy jest realizowana poprzez 
wybór właściwości stylu dla odpowiedniej pozycji legendy
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Atrybuty jakościowe:
• nominalne (np. „dąb”, „olcha”, „brzoza”.....)
• uporządkowane („wysoki”, „średni”, „niski”....)
Atrybuty ilościowe (w skali przedziałowej - np. wartości temperatury lub 

proporcjonalnej - np. wartości wysokości):
• ciągłe 
• dyskretne
W zaleŜności od rodzaju atrybutu jego warto ści mog ą słu Ŝyć do 

sterowania sposobem wy świetlania elementów warstwy

Wizualizacja danych wektorowych według warto ści 
atrybutów opisowych (klasyfikacja)

sterowania sposobem wy świetlania elementów warstwy
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1. Styl wyświetlania zaleŜny od wartości atrybutu nominalnego
Atrybuty nominalne są najczęściej przedstawiane na mapach 
tematycznych z zastosowaniem unikalnych stylów: wszystkie obiekty o 
danej wartości atrybutu nominalnego mają swój odrębny styl 
wyświetlania. 
Np. kaŜdy obiekt powierzchniowy w warstwie w zaleŜności od wartości 
atrybutu nominalnego ma przypisany inny kolor wypełnienia przy 
zachowaniu wszystkich innych cech stylu wspólnych dla wszystkich 
obiektow w warstwie.



Okno danych
Okno mapy

Przykład mapy tematycznej sporządzonej na podstawie atrybutu 
nominalnego  Nazwa dla warstwy POWIATY

� KaŜdej nazwie powiatu odpowiada unikalny kolor wypełnienia 
powierzchni
� Liczba klas jest równa liczbie powiatów
� W kaŜdej klasie jest jeden element
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GEOMEDIA
Właściwo ści wpisu legendy :

Typ : Tematyczny unikalnych
Atrybut klasyfikacji : Nazwa



2. Styl wyświetlania zaleŜny od wartości atrybutu uporządkowanego
Przykład mapy tematycznej sporządzonej na podstawie atrybutu 
uporządkowanego  Pow_typ dla warstwy POWIATY
� KaŜdej wartości Pow_typ odpowiada unikalny kolor wypełnienia 
powierzchni
� Liczba klas jest równa 3 – jest to liczba róŜnych wartości Pow_typ (mały, 
średni, duŜy)
� W kaŜdej klasie jest inna liczba elementów: 4 powiaty są duŜe, 10 jest 
średnich, 8 jest małych
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Liczba obiektów 
w klasie



Agregacja wartości atrybutu moŜe ułatwić wizualizację zmienności 

przestrzennej wybranej cechy. Dobór liczby klas i zakresu wartości dla 

kaŜdej klasy decyduje o jakości wizualizacji.   

Przykład: wybrana cecha przyjmuje wartości w zakresie od 0 do 10. 

Przedziały definiujące klasy mogą być jednakowej szerokości, np.: 
Szerokość przedziału delta = 2 wyznaczy przedziały 

[0;2],  (2; 4]*,  (4; 6],  (6; 8],  (8; 10]

3. Styl wyświetlania zaleŜny od wartości atrybutu ilościowego
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[0;2],  (2; 4]*,  (4; 6],  (6; 8],  (8; 10]
* (2;4]     – przedział lewostronnie otwarty zawiera wszystkie 

wartości x spełniające nierówność   2 < x
<= 4

Cały zakres wartości atrybutu moŜe być podzielony najwyŜej na 11 klas 
(delta = 1).
MoŜna stosować róŜne arbitralne podziały na klasy, np. podział na 3 klasy o 
róŜnej szerokości:



obiekt nie sklasyfikowany 
(nieznana wartość cechy)

Wartości klasyfikowanego 
atrybutu jako etykiety

Histogram wartości wybranego atrybutu opisowego moŜe być podstawą 
konstruowania podziału na klasy
np. moŜna zastosować kryterium równoliczności klas, co oznacza, Ŝe w 
róŜnych klasach będzie zawarta podobna liczba obiektów 18
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atrybutu jako etykiety



Przykład: gęstość zaludnienia w powiatach
4 klasy o jednakowej szerokości
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Przykład: gęstość zaludnienia w powiatach
4 klasy o zrównowaŜonej liczbie elementów
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klasyfikacja jest wykonywana w celu tworzenia map 
tematycznych

np. mapy gęstości zaludnienia, róŜnych wskaźników 
demograficznych, mapy parametrów określających stan 
środowiska, stęŜenie zanieczyszczeń gleby, atmosfery, wód

mapa gęstości zaludnienia mapa hipsometryczna
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Cele przetworzeń stosowanych w GIS:
• wybór obiektów
• ocena własności obiektów
• przekształcanie obiektów

Typowe zadania analizy przestrzennej potrzebują danych 
dotyczących obiektów zawartych w jednej lub kilku róŜnych 
warstwach tematycznych.

Podstawowe analizy przestrzenne

warstwach tematycznych.
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• Selekcja danych przez zapytanie atrybutowe

• Zapytania przestrzenne i indeksowanie przestrzenne 

• Suma przestrzenna, iloczyn przestrzenny oraz maskowanie

• Złączenie przestrzenne

• Buforowanie (analiza bliskości);

Analizy przestrzenne na podstawie danych wektorowyc h 

• Buforowanie (analiza bliskości);

• Analizy w trzech wymiarach;

• Klasyfikacja  - mapy tematyczne;

• Analizy sieciowe;

• Generalizacja (zmiana skali).
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Sposoby analizy danych – zapytania atrybutowe

Kwerenda : zapytanie o określoną informację, 
Ŝądanie wskazania obiektów posiadających określone cechy

Metody specyfikacji warunków
W zapytaniach filtrowanych atrybutem formułuje się warunek 
gdzie (WHERE)
Wybierz z warstwy takie obiekty, gdzie atrybut (atrybuty) Wybierz z warstwy takie obiekty, gdzie atrybut (atrybuty) 
spełniają warunek (warunki) typu:

(nazwa atrybutu) operator wartość

Operatory słuŜące do porównania wartości atrybutu z 
warunkiem wyboru:

=, <>, <=, >=, >, <
(), and, or – słuŜą do łączenia warunków
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Lista atrybutów klasy POWIATY Lista wartości wybranego atrybutu

SQL:   Select * From POWIATY where Nazwa = ‘krakowski’
Wybierz te obiekty z warstwy POWIATY, dla których 
atrybut Nazwa przyjmuje wartość „krakowski”
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klasa obiektów: POWIATY; 
atrybut: Nazwa; 
wartość atrybutu: „krakowski”



Warstwa POWIATY
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Zapytanie atrybutowe: 
wybierz z warstwy POWIATY obiekty o powierzchni większej niŜ 960 km2

Wynik zapytania jest podzbiorem klasy 

POWIATY, ale traktowany jest przez 

system jak warstwa tematyczna. 

Zawartość tej nowej warstwy jest 

dynamicznie powiązana z klasą 
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dynamicznie powiązana z klasą 

POWIATY.  MoŜna jej uŜyć do tworzenia 

kolejnych zapytań.



Zapytania przestrzenne – selekcja

Selekcja na podstawie relacji połoŜenia obiektu względem 
obiektów znajdujących się w innej warstwie tematycznej.
MoŜna wybierać obiekty na podstawie:

•odległości
•przecinania się
•zawierania się

w obiektach z innej warstwy.
Np. wybór lasów w odległości mniejszej niŜ 5 km od rzeki Skawica:
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Filtry przestrzenne

Ograniczają obszar poddawany analizie

Filtry przestrzenne w GeoMedia:
wg widoku (aktualny zasięg aktywnego okna mapy)
wg konturu (np. wg prostokąta zakreślonego przez uŜytkownika)
wg powierzchni (wybrany obiekt powierzchniowy)wg powierzchni (wybrany obiekt powierzchniowy)

Trzy operatory przestrzenne do wyboru:
nachodzi
wewnątrz
gruba nakładka (nachodzi w przybliŜeniu)
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Klauzula Nachodzi wyróŜnia wszystkich obiekty znajdujące się 
choćby w części na obszarze wyznaczonym przez filtr, z 
wyjątkiem obiektów przylegających zewnętrznie do obszaru 
filtru.

Klauzula Wewnątrz wyróŜnia wszystkich obiekty znajdujące 
się wewnątrz obszaru zdefiniowanego przez filtr:

7 listopada 2009 r. 30WSEiZ         Wydział Ekologii



teselacja (mozaikowanie) przestrzeni: rozkład przestrzeni na 
regularne elementy o strukturze hierarchicznej

� przestrzeń traktowana jak prostokąt 

� na pierwszym etapie prostokąt dzielony na 4 równe prostokąty 

� kaŜdy element podziału, który ma część wspólną z obiektem    

poszukiwanym jest dalej dzielony w podobny sposób

Indeksowanie przestrzenne

poszukiwanym jest dalej dzielony w podobny sposób

� podział jest kontynuowany, póki nie zostanie osiągnięte 

kryterium zakończenia procesu (liczba lub rozmiar 

elementów mozaiki)

� indeksy oznaczające elementy mozaiki identyfikujące obiekt są 

przechowywane w tabeli
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Realizacja filtracji lub zapytania przestrzennego 

okno 
zapytania
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Zapytanie z filtrem przestrzennym

Operator przestrzenny określa warunek typu który
np.
Znajdź wszystkie drogi krajowe, które stykają się z drogami 
międzynarodowymi

Zapytania mieszane z zastosowaniem filtrów atrybutowych 
i przestrzennych: np.
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i przestrzennych: np.
Znajdź wszystkie dwupasmowe drogi krajowe, które 
stykają się z drogami międzynarodowymi

33



Operatory przestrzenne :

nachodzi, 

zawiera, 

zawiera całkowicie, 

jest zawarty, 
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jest zawarty całkowicie, 

przylega, 

dotyka



Zapytanie przestrzenne: 
Wybierz osiedla, które są całkowicie 
zawarte w gminie Iwanowice

Nie wszystkie osiedla zostały wybrane 
z powodu błędów w rysunku - niektóre 
osiedla „wystają” poza gminę.

7 listopada 2009 r. WSEiZ         Wydział Ekologii 35



Wybierz osiedla, które nachodzą
na gminę Iwanowice

To zapytanie powoduje dodatkowo 
wybranie obiektów, które znajdują 
się na zewnątrz  gminy i dotykają 

7 listopada 2009 r. WSEiZ         Wydział Ekologii 36

się na zewnątrz  gminy i dotykają 
jej granicy



Dopiero po przecięciu 
warstwy OSIEDLA granicami 
gminy zapytanie:
Wybierz osiedla, które są 
całkowicie zawarte w gminie 
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całkowicie zawarte w gminie 
Iwanowice
daje oczekiwany rezultat



Nakładanie warstw tematycznych jako metoda integracji danych

Sposoby realizacji nakładania warstw:

suma (or)

+ =

WARSTWA1 WARSTWA2

+ =

WYNIK

przecięcie (and)

przycinanie (bez zmiany 
atrybutów opisowych)

WARSTWA1

+ =

MASKA WYNIK

WARSTWA1 WARSTWA2

+ =

WYNIK
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Przecięcie (intersection)

Znajduje obszary wspólne, wynikiem jest wspólna geometria oraz 
atrybuty obu klas obiektów (złączenie przestrzenne)

A∩∩∩∩B

Atrybuty A: a1, a2, a3

Atrybuty B: b1, b2Atrybuty B: b1, b2

Atrybuty cz ęści wspólnej:
a1, a2, a3, b1, b2

7 listopada 2009 r. 39WSEiZ         Wydział Ekologii



Scalanie

Dodaje obszary, wynikiem jest wspólna geometria oraz 
atrybuty wspólne dla dodawanych obiektów

Atrybuty A: a1, a2, a3
Wartość a3=zielony

Atrybuty B: b1, b2Atrybuty B: b1, b2
Wartość b1 = zielony

Atrybut sumy: X
Wartość X = zielony
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RóŜnica przestrzenna

Maskowanie, przycinanie obiektów

Zapis A NOT B  Zapis A NOT B  

oznacza wybór tej części obiektu A, która nie naleŜy do obiektu B

A NOT B  =  A - A ∩∩∩∩B

od obiekt A nale Ŝy odj ąć część wspóln ą A i B

atrybuty nie ulegają zmianie
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Dwa warianty po zastosowaniu operacji przecięcia:

Iloczyn : zachowuje tylko część wspólną
Dane wejściowe: 2 obiekty o róŜnych zestawach atrybutów
Wynik: 1 obiekt o atrybutach odziedziczonych po obu obiektach wejściowych

Suma : zachowuje wszystkie elementy
Dane wejściowe: 2 obiekty o róŜnych zestawach atrybutów
Wynik: 3 obiekty o atrybutach odziedziczonych po obu obiektach 
wejściowych, ale dla niektórych obiektów wartości pewnych atrybutów są 
nieznane
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Warstwa zawierająca A to TERENY ZIELONE – atrybuty: Nazwa, Właściciel  
Warstwa zawierająca B to OBIEKTY SPORTOWE - atrybuty: Typ
Warstwa zawierająca C to TERENY SPORNE - atrybuty: Nazwa, Właściciel, 
Typ

A

B C

Iloczyn – część wspólna

OBIEKTY SPORTOWE
Typ

Nazwa Właściciel

Park Bródnowski Gmina

Typ

boisko

Nazwa Właściciel Typ

Park Bródnowski Gmina boisko
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TERENY ZIELONE
OBIEKTY SPORTOWE

TERENY SPORNE



A
B C

D

E

Warstwa TERENY ZIELONE – atrybuty: Nazwa, Właściciel  
Warstwa OBIEKTY SPORTOWE: atrybuty: Typ
Warstwa TERENY REKREACYJNE zawiera obiekty C, D, E - atrybuty: Nazwa, 
Właściciel, Typ

Suma

Nazwa Właściciel

Park Bródnowski Gmina

Typ

boisko

Nazwa Właściciel Typ

Park Bródnowski Gmina Boisko

Park Bródnowski Gmina

Boisko

C
D
E
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Nakładanie warstw tematycznych jako metoda integracji danych

Nakładanie warstw punktowych na warstwę elementów 
powierzchniowych
Wymagana spójność geometryczna - wspólny układ 
odniesienia
punkty przejmują atrybuty odpowiadających im elementów 
powierzchniowych
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Wynik iloczynu 
przestrzennego



Nakładanie warstw tematycznych jako metoda integracji danych

Nakładanie warstwy elementów liniowych na warstwę 
powierzchniową - podział na segmenty wyznaczone 
przez granice wieloboków

1. nowe węzły na przecięciach linii z obu warstw
2. nowe powiązania między węzłami i liniami

3. aktualizacja tabel atrybutów - linie 
posiadają atrybuty z pierwotnej posiadają atrybuty z pierwotnej 
warstwy oraz atrybuty 
odpowiednich obiektów 
powierzchniowych
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Nakładanie warstw tematycznych jako metoda integracji danych

Nakładanie dwóch warstw 
powierzchniowych:

1. nowe węzły na przecięciach linii z obu 
warstw

2. przypisanie węzłów i linii do nowych 
elementów powierzchniowych

3. stworzenie nowego rekordu w tablicy 3. stworzenie nowego rekordu w tablicy 
atrybutów dla kaŜdego nowego elementu

4. wyznaczenie nowych atrybutów

w reprezentacji wektorowej operacja 
czasochłonna
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Agregacja :
Warstwa A (agregująca) 
Warstwa B (agregowana)
Obiekt z warstwy A moŜe 
zawierać wiele obiektów z 
warstwy B
Podsumowania, np. zliczanie 
obiektów z B w kaŜdym z 

Liczba
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obiektów z B w kaŜdym z 
obiektów z A 
A: POWIATY
B: OBIEKTY POJEDYNCZE
Wynik agregacji: liczba 
obiektów pojedynczych w 
kaŜdym powiecie



Buforowanie

Wyznaczanie obszarów znajdujących się w określonej 
odległości od elementów danej warstwy: punktów, linii, 
wieloboków.

MoŜliwość scalania buforów tego samego typu.

Dla punktów obszary koncentryczne: 
•o określonym promieniu; •o określonym promieniu; 
•o promieniu zaleŜnym od wartości wybranego atrybutu; 
•o kilku zakresach. 
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RóŜne sposoby buforowania obiektów punktowych

7 listopada 2009 r. 51WSEiZ         Wydział Ekologii



Buforowanie linii

bez scalania ze scalaniem

Wyznaczenie strefy buforowej pozwala 
wybrać obiekty znajdujące się w pewnej 
odległości od obiektów innej warstwy
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Dla wieloboków obszar buforowy moŜe znajdować się na 
zewnątrz lub/i wewnątrz wieloboku – ujemna wartość 
szerokości strefy buforowej daje bufor wewnętrzny

Buforowanie wieloboków

strefa sięga 20 km na 
zewnątrz woj. 
mazowieckiego

strefa wewnętrzna  
kończy się 20 km od 
granicy woj. 
mazowieckiego
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Analizy sieciowe
Sieci składaj ą się z elementów 
dwu rodzajów: z kraw ędzi 
(linie) i z ł ączników (w ęzłów). 
Elementy te s ą powi ązane 
topologicznie.

Wzdłu Ŝ kraw ędzi odbywa si ę 
przepływ ró Ŝnych substancji, 

wierzchołek
łącznik
węzełprzepływ ró Ŝnych substancji, 

towarów, ludzi itp.

Łączniki wyst ępuj ą na 
przeci ęciu dwu lub wi ęcej 
kraw ędzi i pozwalaj ą na 
przepływ pomi ędzy ró Ŝnymi 
kraw ędziami.

węzeł
przepływ dwukierunkowy
przepływ jednokierunkowy

Model:
obci ąŜony graf zorientowany
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Analizy sieciowe
Tworzenie sieci polega na zdefiniowaniu własności 

poszczególnych jej elementów. Np. droga dzielona jest na 

szereg krótszych odcinków, w zaleŜności od zmienności 

przypisanych do niej atrybutów.

Określane są:Określane są:

• utrudnienia ruchu lub przepływu (opory – spowolnienie ruchu w 

godzinach szczytu)

• warunki w węzłach (zakazy skrętów na skrzyŜowaniach)

• bariery ( jednokierunkowość i przejezdność ulic) 
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Typowe zadania na przykładzie sieci drogowej:

• znalezienie optymalnego połączenia pod względem 
postawionych warunków, np. najkrótszej lub najszybszej 
drogi pomiędzy określonymi punktami;

• analiza lokalizacji czyli znalezienie najbliŜej połoŜonego 
obiektu (bank, szpital) od wskazanego miejsca;

Analizy sieciowe

• analiza alokacji czyli znalezienie wszystkich elementów 
sieci oddalonych (W CZASIE LUB PRZESTRZENI) od 
punktu początkowego o zadaną wartość;

• analiza trasowania czyli wyznaczania optymalnej trasy 
przebiegającej przez n zadanych punktów.
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Analizy 3D
Analiza widoczności

Zastosowania analiz 3D:
• hydrologia (modele spływu wody, erozja);
• telekomunikacja;
• planowanie dróg i zabudowy;
• architektura krajobrazu;
• turystyka ....
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