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Įvadas
Geografinių informacinių sistemų (GIS), kaip mokslo ir technologijos, reikšmė šalies
ūkyje nuolatos didėja. Geoinformacinės technologijos bei jų plėtros poreikis ir perspek
tyvos šiuo metu nusileidžia tik nano- bei biotechnologijoms. Dabar GIS jau nėra tokia
naujovė, kokia buvo apie praėjusio amžiaus šeštą dešimtmetį. Šiuo metu sunkiai galima įsivaizduoti miško sklypų ar žemėtvarkos kadastrinių vietovių atributų informacijos
saugojimą, atsietą nuo sklypų ribų, rankiniais metodais atliekamą kartografavimą ar pan.
Pasinaudojant GIS ir GPS technologijų atvertomis galimybėmis, atrankiniais metodais sukurta ir įdiegta nacionalinė miškų inventorizacija, sukurtos gamtos išteklių duomenų bazės,
pradedamos kurti potvynių zonavimo schemos, optimizuotas atliekų surinkimo išdėstymas
ir t. t. Šiuolaikinė GIS programinė ir techninė įranga bei duomenų bazės tampa prieinamos
eiliniam vartotojui, šalyje kuriama bendra geografinės informacijos infrastruktūra. Tad
GIS technologijų aktualumas yra neginčijamas.
Geografinės informacinės sistemos, kaip savarankiškas dalykas, LŽŪU pirmiausia
pradėtas dėstyti Miškų fakulteto magistrantams (nuo 1996 metų), vėliau Vandens ūkio ir
žemėtvarkos fakulteto žemėtvarkos studijų programoje, vandens apsaugos inžinerijos ir
valdymo studijų programoje. 2004–2005 metais „GIS pagrindai“ tampa privalomu moduliu daugelyje studijų programų įvairiuose fakultetuose, parengiamas bendras dalyko modulis „GIS pagrindai“ pirmos pakopos studijoms.
Iki 2006 metų dėstant GIS dalyką buvo jaučiamas didelis literatūros lietuvių kalba
trūkumas, o literatūra užsienio kalba buvo prieinama tik internete, tačiau ji nebuvo ir nėra
tokia sisteminga, kad pirmos pakopos studijų studentai galėtų ja naudotis be dėstytojo pagalbos. 2006 metais pasirodęs R. Tumo vadovėlis „Aplinkos GIS“ problemos neišsprendė, mat
jame bandyta aprėpti labai plačią GIS sritį ir padaryti tinkamą abiem studijų pakopoms,
todėl koncentruotos literatūros, apimančios tik GIS pradmenis, stoka išliko.
Galimybes užpildyti šią spragą sudarė Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultete
prasidėjęs projektas „Mokymosi visą gyvenimą gebėjimų ugdymas aplinkos inžinerijoje
ir kraštotvarkoje“, pagal kurį buvo numatyta parengti „Aplinkos GIS“ mokomąją knygą
bakalauro studijoms. Pasikeitus studijų programai, dalykas pavadintas „GIS pagrindai“,
tad ir ši mokomoji knyga leidžiama tuo pačiu pavadinimu.
Nors daug pavyzdžių knygoje pateikta iš miškų ūkio srities (Lietuvoje GIS technologijos pirmiausia paplito šioje srityje), medžiaga nėra griežtai susieta su kokia nors
konkrečia specialybe, tad gali būti naudojama ir kituose fakultetuose kaip mokymo
priemonė dėstant GIS pagrindus. Išstudijavęs šią knygą, studentas turėtų: suprasti GIS
kaip geoinformatikos mokslo esmę ir paskirtį, suvokti realaus pasaulio objektų bei jame
vykstančių procesų struktūrizavimo ir atvaizdavimo skaitmeniniuose tikrovės modeliuose
principus; žinoti pagrindinius GIS komponentus, tokius kaip programinė bei techninė
įranga, kompiuterinių tinklų reikšmė, geografinių duomenų bazių kūrimas bei administravimas, geografinių duomenų analizė, GIS vartotojų vieta sistemoje; žinoti pagrindinius
reikalavimus, keliamus GIS projektų valdymui.
Vienintelė problema yra ta, kad kai kurie paveikslai bus nelabai aiškūs atspausdinus
juos nespalvotus, deja turimos lėšos neleidžia to padaryti. Tačiau tuos pačius paveikslus
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galėsite rasti nuotolinio mokymo interneto svetainėje šios knygos elektroninėje versijoje
www.giscentras.lt.
Jei tekste pastebėjote netikslumų arba jūsų nuomonė nesutampa su autorių nuomone,
prašytume apie tai pranešti knygos autoriams.
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1. Įvadas į geografines informacines
sistemas
1.1. Geografinių informacinių sistemų samprata
Bet koks įvykis įvyksta tam tikroje vietoje. Žinojimas „kur tai įvyksta“ turi didelę
reikšmę – pavyzdžiui, negalėtume efektyviai valdyti miškų, neturėdami kiekybiškai
bei kokybiškai miškų išteklius aprašančios informacijos, parodančios jų geografinį
pasiskirstymą. Tokią informaciją paprastai sudaro aprašomieji miškų inventorizacijos,
miško ūkinės veiklos apskaitos duomenys, žemėlapiai ir planai, nusakantys medynų, kitų
kategorijų plotų, administracinių vienetų, kelių bei hidrografinio tinklo ir pan. fizines charakteristikas bei erdvinę padėtį. Efektyviam integruotam tokios informacijos panaudojimui
užtikrinti šiuolaikinis mokslas ir technologijos pateikia kompiuterine technika pagrįstą
sprendimą – geografines informacines sistemas (GIS).
Plačiąja prasme geografinė informacinė sistema – tai visuma rankinių ar kompiuterine technika pagrįstų operacijų, skirtų kaupti ir naudoti geografinius duomenis. Termine „geografinė informacinė sistema“ jo dalis „geo-“ žymi sąsają su Žemės paviršiaus
fiziniais (klimatas, dirvožemis, augalija), socialiniais ir demografiniais (gyventojai, ekonomika) bei žmogaus sukurtais (pastatai, komunikacijos) aspektais. „Grafinė“ reiškia
„aprašymą“ – Žemė, joje vykstantys procesai yra aprašomi skaitiniais tikrovės modeliais,
kurie kaupiami GIS ir „suprantami“ kompiuterinės technikos, t. y. išreiškiami, tarkim,
taškais, linijomis ar tam tikru plotu, turinčiu daugiau ar mažiau fiksuotą padėtį, kuri gali
būti nusakyta X, Y ir Z koordinatėmis. Pastaruoju metu GIS taikymai neapsiriboja vien
tik Žemės paviršiaus objektais – toliau aptariami metodai sėkmingai panaudojami kosmoso tyrimuose ar genų inžinerijoje. Taigi žodis „geografinė“ turėtų būti suprantamas
šiek tiek platesne prasme, tinkančia apibūdinti bet kokiems objektams ar reiškiniams,
užimantiems tam tikrą padėtį erdvėje.
„Informacinė sistema“ turėtų būti suprantama kaip operacijų, atliekamų su informacija nuo jos surinkimo, sutvarkymo iki pateikimo vartotojui konkrečių sprendimų pavidalu, visuma.
Geografinių informacinių sistemų santrumpa – „GIS“ – pastaruoju metu vis dažniau
interpretuojama kaip „geoinformatikos mokslas“ (nuo angliško žodžio „science“), kur padidintas dėmesys skiriamas fundamentiniams klausimams, kylantiems naudojant GIS ir
susijusias technologijas, pavyzdžiui, erdvinei analizei, žemėlapių projekcijoms, erdvinio
tikslumo įvertinimui, moksliniam geografinės informacijos atvaizdavimui, ar „geoinformatikos studijos“ (nuo angliško žodžio „studies“), kur koncentruojamasi į sistemingas
geografines informacijos panaudojimo studijas. Čia yra laikomasi klasikinės „S“ interpretacijos – „Sistema“ – kai akcentuojama technologija ir priemonės.
Geografinei informacinei sistemai apibrėžti naudojame tokią formuluotę: geografinė
informacinė sistema – tai kompiuterinė techninių ir programinių priemonių bei geoduomenų
visuma, skirta geoduomenims įvesti, saugoti, analizuoti bei sisteminti ir geoinformacijai
pateikti vartotojui1. GIS apibrėžimas nuo jos pirmųjų diegimų labai evoliucionavo, todėl
1

Integruotos geoinformacinės sistemos (InGIS) geoduomenų specifikacija, 2000
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literatūroje, taip pat ir lietuvių kalba, galima surasti įvairių jo variantų, kartais iškreipiančių
dalyko esmę. Platus GIS taikymas natūraliai verčia įvairių sričių specialistus pritaikyti
bendruosius principus jų specifinėms problemoms spręsti, kartu modifikuojant tradicines sampratas. Pavyzdžiui, LŽŪU Miškų fakultete jau kelerius metų dėstomas dalykas
„Miško geoinformacinės sistemos“. Savaime suprantama, kad miško išteklių informacija
bei miškininkų sprendžiami uždaviniai specifiniai, tačiau negalima sukurti bei studijuoti
atskirus miško GIS teorinius pagrindus. Taigi šiame leidinyje stengiamasi perteikti bendruosius GIS teorinius pagrindus, juos iliustruojant pavyzdžiais, susijusiais su GIS panaudojimu miško, vandens ar žemės ūkio, valdymo, aplinkosaugos ir kitose srityse.
Geografinės informacinės sistemos yra grindžiamos įvairių akademinių disciplinų
žiniomis, todėl tampa nauju tarpdisciplininiu mokslu. GIS glaudžiai siejasi su geografija, kartografija, kompiuterika (duomenų modeliai, duomenų bazės, kompiuterinė grafika, sąsaja),
matematika (topologija, grafų teorija, geometrija), statistika (tradicinė matematinė statistika, geostatistika), informatikos mokslu (kaupimo ir atgaminimo metodai, metaduomenų
paruošimas). Tuo pat metu GIS yra sėkmingai taikomos praktiškai visose sferose, kur susiduriama su informacijos, vienaip ar kitaip susijusios su padėtimi erdvėje, panaudojimu:
žemės, vandens ir miško ūkyje, tvarkant įvairius kadastrus ir registrus, vykdant nacionalines,
regionines bei vietines kartografavimo programas, archeologijoje, geologijoje, išgaunant
naudingus Žemės išteklius, sprendžiant įvairius municipalinius uždavinius, gatvių, elektros,
dujų tinklų, kitų komunikacijų, įrangos valdyme, aplinkosaugoje, vietos savivaldos administravime, mobiliosiose komunikacijose, televizijoje, karyboje ir pan. Taigi toks platus
taikymas daro GIS universalia priemone bet kurios srities specialistui.

1.2. Trumpa GIS istorija
1.2.1. Ištakos
Kada buvo nubraižytas pirmas žemėlapis, nėra žinoma. Manoma, kad pirmieji
žemėlapiai buvo sudaryti Babilone prieš 4300 metų. Tai buvo molinės lentelės su žemės
matavimų duomenimis, naudotais mokesčiams apskaičiuoti (1.1 pav.). Pirmas ant pergamento išbraižytas žemėlapis vaizduoja Koptų aukso kasyklas Egipto faraono Ramzio II
valdymo metais (1292–1225 m. pr. m. e.).
Gausesni ant šilko išbraižyti žemėlapiai, perteikiantys atskirus regionus, sudaryti apie
II amžių pr. m. e., rasti Kinijoje (1.2 pav.). Vienas iš jų gali būti laikomas topografiniu
žemėlapiu, naudotu kariniams tikslams – čia vaizduojamos upės, keliai, kalnų virtinės,
vietovardžiai, masteliai ir trimatės perspektyvos. Kinai pirmieji sukūrė kompasą (apie
423–221 m. pr. m. e.), tačiau iki Šiaurės Songų dinastijos (960–1126 m.), kai buvo atrastas
dirbtinis magnetizmas, jis plačiau nenaudotas. Išradus popierių Kinijoje (105 m.), pirmasis
popierinis žemėlapis buvo atspausdintas 1155 m., t. y. 300 metų anksčiau nei Europoje.
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1.1 pav. Seniausiu žinomu žemėlapiu yra laikoma molinė lentelė, rasta Irake. Ji pagaminta apie 2500 m. pr. m.
e. ir tikriausiai vaizduoja gyvenvietę slėnyje

1.2 pav. Kinų žemėlapis, sudarytas II amžiuje pr. m. e.

Yra manoma, kad pirmas žemėlapis, vaizduojantis žinomą pasaulį, buvo sudarytas
graikų filosofo Anaksimanderio VI amžiuje pr. m. e. Jis buvo apskritos formos ir vaizdavo žinomas pasaulio žemes, išdėstytas aplink centre esančią Egėjo jūrą bei apsuptas
vandenyno.
Vienas iš žinomiausių klasikinių laikų žemėlapių, sudarytų graikų geografo Eratosteno apie 200 m. pr. m. e., paklojo pamatus mokslinei kartografijai. Jame vaizduojamas tuo
metu žinomas pasaulis nuo Britanijos šiaurės vakaruose iki Gango upės žiočių rytuose bei
Libijos pietuose. Šiame žemėlapyje pirmą kartą panaudotos skersinės lygiagrečios linijos,
vaizduojančios vienodas platumas. Žemėlapyje taip pat naudoti ilgumos meridianai, tačiau
jie išdėstyti netaisyklingai.
Egipto mokslininkas Ptolemėjus apie 150 metus savo veikale „Geografija“ pateikė
pasaulio žemėlapius. Tai buvo pirmieji žemėlapiai, kuriuose buvo naudojama matematiškai
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tiksli kūginė Žemės projekcija, nors ir neišvengta daugybės klaidų, kaip, pavyzdžiui,
perdėta Eurazijos apimtis.
Žemės matavimai ir kartografavimas buvo viena iš senovės Romos valstybės funkcijų.
Imperijai žlugus, sustojo ir Europos kartografijos vystymasis – žemėlapius braižė tik vienuoliai, kurie dėmesį kreipė į teologinį (Jeruzalė buvo vaizduojama kaip pasaulio centras), bet ne geografinį tikslumą. Viduramžiais pirmaujančiais kartografais tampa arabai.
1154 metais pasaulio žemėlapį sukūrė arabų geografas al Idrisi2. Pradedant maždaug XIII
amžiumi, Viduržemio jūros šturmanai paruošė tikslias šios jūros schemas, paprastai be
meridianų ir paralelių, tačiau su linijomis, parodančiomis kryptis tarp svarbiausių uostų.
XV amžiuje Ptolemėjaus žemėlapiai buvo atspausdinti Europoje – keletą šimtmečių jie
turėjo didelės įtakos Europos kartografams.
XV amžiuje Europos kartografijoje pastebima esminė pažanga, kuri inspiruota: pirma,
Ptolemėjaus darbų vertimų į lotynų kalbą – tai leido iš naujo atrasti žemėlapių projekcijų
bei sistemingo vietovių vaizdavimo metodus; antra, spaudos išradimo – tai leido nesunkiai
pagaminti daug identiškų žemėlapių kopijų, kas buvo neįmanoma žemėlapius braižant
ranka; trečia, prasidėjusi didžiųjų atradimų epocha išplėtė žinias apie pasaulį bei kartografijos poreikį.

1.3 pav. Antrame mūsų eros amžiuje gyvenusio geografo Ptolemėjaus veikale „Geografija“ pateiktas pasaulio žemėlapis tapo prieinamas daugeliui specialistų, kai 1482 metais buvo publikuotas lotyniškame šio
leidinio leidime

XV amžiaus pabaigoje išsilavinę europiečiai priima apskrito pasaulio koncepciją.
1492-aisiais, kai K. Kolumbas atrado Naująjį pasaulį, vokiečių pirklys ir šturmanas Martinas Behaimas pagamino gaublį, kuriame buvo atvaizduotas pasaulis, žinomas europiečių
iki Kolumbo kelionės. Savaime suprantama, Behaimo gaublyje nebuvo Amerikos žemyno,
o Atlanto vandenynas buvo vaizduojamas daug mažesnis, nei jis iš tikrųjų yra. Jau nuo XVI
amžiaus pradžios kartografai pradeda savo žemėlapiuose vaizduoti ir Naująjį pasaulį. 1507
metais vokiečių kartografo Martino Valdsėmiulerio sudarytas žemėlapis naujai atrastas
Užatlantės žemes įvardija Amerika. Šiame ant 12 atskirų lapų atspausdintame žemėlapyje
2

Al Idrisi garbei pavadintas vienas iš populiariausių universitetinių GIS paketų IDRISI
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pirmą kartą Šiaurės bei Pietų Amerikos atskiriamos nuo Azijos. 1570 m. flamandų kartografas Abrahamas Ortelius išleidžia pirmą modernų atlasą Theatrum Orbis Terranum, kurį
sudaro 70 žemėlapių. XVI amžiuje buvo daug kartografų, perteikusių nuolatos gausėjančią
informaciją, parvežamą šturmanų bei atradėjų, tarp kurių žinomiausias, ko gero, yra Gerardus Merkatorius. Jo sukurta projekcija, naudota pasaulio žemėlapiui sudaryti, turėjo
neįkainojamos reikšmės visam ateities kartografijos mokslui.
Tobulėjant geografinės ilgumos ir platumos nustatymo metodams bei vis tiksliau
nusakant Žemės dydį ir formą, žemėlapių tikslumas nuolatos didėjo. 1686 metais anglų
astronomas Edmondas Halley paskelbia vėjų žemėlapį, kuris laikomas pirmu meteorologiniu (orų) žemėlapiu. XVII amžiaus pirmoje pusėje Halley paskelbia kompaso magnetinės
rodyklės nukrypimų žemėlapį, o apie 1665 m. sudaryta pirmoji vandenyno srovių schema.
Iki XVIII amžiaus galutinai susiformavo moksliniai kartografijos metodai, o žemėlapių
netikslumai daugiausia buvo susiję su nepakankamu atskirų pasaulio dalių ištyrinėjimu.
Europos šalims bei naujai atrastiems kraštams evoliucionuojant į labiau organizuotas
visuomenes, geografinės informacijos poreikis nuolatos didėjo. Žemėlapiai svarbią reikšmę
įgauna karyboje, ypač atsiradus artilerijai, todėl pagrindine kartografijos varomąja jėga tampa karinės institucijos. Daugelyje šalių karo kartografai tampa atsakingi už visus žemėlapius:
civilinius bei karinius, topografinius žemės planus bei jūrų navigacines schemas.

1.4 pav. XVIII amžiuje dideli žemės plotai buvo kartografuoti naudojant palyginti tikslius metodus. Dažniausiai
tai atlikdavo karo kartografai

Iki XIX amžiaus geografinė informacija dažniausia buvo naudojama prekyboje bei
tyrinėjant naujas žemes ir jūras, taip pat renkant mokesčius bei karinėse operacijose. Tačiau
plėtojantis infrastruktūrai – keliams, geležinkeliams, telegrafo ir telefono linijoms, dujų bei
vandentiekio vamzdynams – iškyla nauji reikalavimai geografinei informacijai. Miestų,
ežerų, upių, kalnų ir slėnių padėties tikslumui pradedami kelti ypatingi reikalavimai, o tai
nulėmė atitinkamų kartografijos metodų (topografinės nuotraukos, vėliau fotogrametrijos,
kosminio distancinio zondavimo ir kt.) atsiradimą bei praktinį diegimą. Pradėjus spręsti
išteklių valdymo uždavinius, iškilo būtinybė įvairių geologinių ir geomorfologinių objektų,
dirvožemių, augalijos erdvinį išsidėstymą pavaizduoti teminiuose žemėlapiuose.
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XX amžiuje mokslo ir technologijos vystymasis dar labiau spartėja, todėl išauga
geografinės informacijos, pateikiamos žemėlapiuose, poreikis, kyla tikslumo bei pateikimo spartumo reikalavimai. Išsivysčius aero- bei kosminio distancinio zondavimo technologijoms, geografinė informacija yra generuojama sparčiau, nei ji gali būti apdorota.
Tačiau šiuolaikinis mokslas ir technologija pateikia ir efektyvų šios problemos sprendimą
– kompiuterine technika pagrįstas geografines informacines sistemas, skirtas geografinei
informacijai kaupti ir apdoroti.
1.2.2. Kompiuterinės geografinės informacinės sistemos
GIS analizės tikslais jungiamos įvairios geografinės informacijos rūšys. Tai galima atlikti panaudojant iš pirmo žvilgsnio pačius primityviausius metodus, pavyzdžiui,
permatomą popierių, iš apačios apšviečiamą stalą skaidriu paviršiumi ir pan. Tai gana
dažnas, jau XIX amžiuje architektų, planuotojų naudotas sprendimas. Tačiau tikroji GIS
era prasidėjo tada, kai kartografai įsitikino, jog kompiuteriai gali būti efektyvūs braižant,
kaupiant ir analizuojant žemėlapius, ypač rengiant ir publikuojant įvairius nacionalinius
bei tarptautinius atlasus.
Vienas iš pirmųjų automatizuotos žemėlapių gamybos bandymų buvo Britanijos floros atlasas (Atlas of British Flora), kai augalų radimviečių koordinatės buvo įvedamos
į kompiuterį panaudojant perfokortas, o informacija spausdinama ant anksčiau paruošto
kontūrinio žemėlapio (1957 m.). Tuo pat metu automatizuotos kartografijos sprendimus
bandė ir švedų meteorologai. Šiaurės Amerikoje GIS protėviais galima laikyti Vašingtono
universiteto geografus bei transporto inžinierius, kurie dar praeito amžiaus penkto
dešimtmečio pradžioje sukūrė kiekybinius transporto tyrimų duomenų analizės metodus.
Nors būtų galima paminėti dar daugiau bandymų kompiuterizuotai apdoroti
geografinę informaciją, tačiau tikruoju GIS „gimtadieniu“ yra laikomi 1963-ieji metai, kai
pradėta kurti Kanados geografinė informacinė sistema (Canadian Geographic Information
System – CGIS). Kanados federalinė bei provincijų administracija tuo metu vykdė žemių
inventorizacijos projektą, kuriuo buvo siekiama identifikuoti šalies žemių išteklius bei jų
esamą ir potencialų naudojimą. CGIS buvo kuriama kaip priemonė automatizuotam plotų
apskaičiavimui ir apibendrintai statistinei informacijai pateikti, tačiau ne kaip kartografavimo priemonė. Rogeris Tomlinsonas, kuris įtikino Kanados vyriausybę, kad verta kurti
CGIS, yra pelnytai laikomas GIS pradininku.
Kitą didelį žingsnį plėtojantis GIS atliko JAV gyventojų surašymo biuras 7-o
dešimtmečio pabaigoje, ruošiantis 1970-ųjų JAV gyventojų surašymui. Tada sukurta
DIME (Dual Independent Map Encoding) programa skaitmenino visų JAV gatvių įrašus,
kad gyventojų surašymo duomenis būtų galima susieti su geografine padėtimi bei juos agreguoti. Pastaroji technologija netrukus buvo sujungta su CGIS sprendimais, ir Harvardo
universiteto Kompiuterinės grafikos bei erdvinės analizės laboratorija sukūrė pirmąją bendros paskirties GIS.
GIS vystymasis praeito amžiaus septintame dešimtmetyje iš principo gali būti nusakomas kaip atskiros pastangos sprendžiant konkrečius uždavinius, tačiau jau greitai
įvairių valstybių kartografai bei kartografijos agentūros suprato, kad kompiuterį galima
pritaikyti savo reikmėms ir taip sumažinti žemėlapių sudarymo sąnaudas bei terminus.
Didžiosios Britanijos eksperimentinis kartografijos padalinys (Experimental Cartography
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Unit – ECU) yra laikomas aukštos kokybės kompiuterizuotos kartografijos pradininku
– jie, kartu su Britanijos geologijos tarnyba, pirmieji pasaulyje pradėjo reguliariai publikuoti šalies geologinius žemėlapius. Netrukus ir kitų šalių atitinkamos institucijos pradėjo
diegti kompiuterizuotus žemėlapių redagavimo metodus, siekdamos išvengti brangaus
ir lėto žemėlapių koregavimo bei perbraižymo ranka. Jau 8-ame dešimtmetyje daugelis
svarbiausių pasaulio kartografavimo agentūrų buvo daugiau ar mažiau kompiuterizuotos,
tačiau tik 1995 metais Didžioji Britanija tampa pirmąja šalimi, kuri visą savo teritoriją
padengė skaitmeniniais standartinių mastelių žemėlapiais.
GIS vystymuisi didelę reikšmę turėjo distancinio zondavimo progresas – ir kaip technologijos, ir kaip duomenų šaltinio. Pirmieji kariniai palydovai buvo kuriami tik žvalgybos
tikslais, tačiau šiuo metu yra viešai pripažįstama teigiama kariškių bei žvalgybos įtaka GIS
vystymuisi. Palydovai-šnipai pirmiausia naudojo analogines kameras, kurios vėliau buvo
keičiamos skaitmeniniais jutikliais, kol 1972 metais buvo paleista pirma civilinė distancinio zondavimo sistema Landsat. Tai tapo neišsenkamu informacijos apie Žemės paviršių
iš kosmoso šaltiniu, o šios informacijos apdorojimui – vaizdų klasifikavimui ir objektų
atpažinimui – pasitelkti metodai, anksčiau sukurti kariniais tikslais. 6-ame dešimtmetyje
kariškiai sukūrė pirmą bendrą pasaulinę sistemą padėčiai matuoti, kuri buvo reikalinga
tiksliam tarpkontinentinių balistinių raketų nutaikymui – tai tiesiogiai vedė prie dabar
GIS naudojamų padėties nusakymo metodų. Karo reikmėms pirmiausia buvo sukurtos ir
Pasaulinės padėties nustatymo sistemos (Global Positioning Systems – GPS).
Iš principo GIS bumas pasaulyje prasidėjo 9-ame XX a. dešimtmetyje, kai
kompiuterinės technikos kaina nukrito tiek, kad apsimokėtų kurti komercines programines
priemones, o jų taikymai būtų rentabilūs. 1.1 lentelėje pabandyta apibendrinti pagrindinius
pastarųjų keturių dešimtmečių pasaulinės GIS istorijos faktus (pagal „Geographic Information Systems and Science“, 2nd Edition, Paul A. Longley, Michael F. Goodchild, David
J. Maguire, David W. Rhind, 2005).
Metai Įvykis
Naujovės era
1957
Pirmieji švedų meteorologų bei britų biologų automatizuotos žemėlapių gamybos bandymai.
1963
Siekiant palengvinti Kanados žemių inventorizaciją, inicijuojama Kanados GIS. Šiame projekte
pateikiama daug naujų sprendimų bei pats terminas – „Geografinė informacinė sistema“.
1963
JAV įsteigiama Miestų ir regionų informacinių sistemų asociacija (Urban and Regional Information Systems Association – URISA), subūrusi GIS novatorius.
1964
Harvardo universitete įkuriama Kompiuterinės grafikos ir erdvinės analizės laboratorija. Joje 1966 metais sukuriama pirma rastrinė GIS SYMAP.
1967
JAV Gyventojų surašymo biuras sukuria DIME-GDF (Dual Independent Map Encoding – Geographic Database Files) – duomenų struktūrą
1970 metų surašymo gatvių-adresų duomenims kaupti.
1967
Įkuriamas Didžiosios Britanijos eksperimentinis kartografijos padalinys (Experimental Cartography Unit – ECU) – daugelio kompiuterinės kartografijos ir GIS inovacijų autorius.
1969
Įkuriama ESRI Inc., šiuo metu pirmaujanti pasaulyje GIS programinės įrangos gamintoja.
1969
Įkuriama Intergraph Corp., viena iš pagrindinių skaitmeninės kartografijos ir GIS programinės įrangos kūrėjų.
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1969

Publikuojama Ian McHarg knyga „Design With Nature“, kur pirmą
kartą aprašomi daugelis šiuolaikinės GIS analizės metodų.
1969
Nordbeck ir Rystedt paskelbia pirmąjį GIS vadovėlį, kur pateikiami jų sukurti erdvinės analizės algoritmai bei programos.
1972
Paleidžiamas Landsat 1 – pirmasis civilinės paskirties distancinio zondavimo palydovas.
1973
Didžiosios Britanijos nacionalinė kartografavimo agentūra
paleidžia pirmąją skaitmeninę gamybos liniją.
1974
Restone (JAV, Virdžinijos valstija) įvyksta pirmoji mokslinė konferencija GIS tematika – AutoCarto 1. Joje suformuojamos pagrindinės GIS mokslinių tyrimų kryptys.
1976
Sukuriama GIMMS, vektorinė kartografavimo ir analizės sistema, instaliuota apie 300 darbo vietų visame pasaulyje.
1977
Harvardo laboratorija organizuoja Topologinių duomenų
struktūrų konferenciją bei sukuria ODYSSEY GIS.
Komercializacijos era
1981
Sukuriamas pirmasis komercinis GIS paketas ArcInfo, nustatantis naujus standartus GIS industrijai. Jis yra skirtas minikompiuteriams ir
grindžiamas vektoriniu bei reliacinių duomenų bazių modeliais.
1984
Publikuojamas D. Marble, H. Calkins ir D. Peuquet „Basic Readings in Geographic Information Systems“ – vienas iš pirmųjų GIS elementorių.
1985
Startuoja GPS.
1986
Publikuojama P. Burrough knyga „Principles of Geographical Information Systems for Land
Resources Assessment“ – vienas iš populiariausių GIS vadovėlių universitetų studentams.
1986
Įsteigiama MapInfo Corp., vienas iš pagrindinių šiuo metu GIS programinės įrangos gamintojų.
1987
Pradedamas publikuoti mokslinis žurnalas „International Journal of Geographical Information Systems“, šiuo metu „IJGI Science“.
1988
Pradedamas publikuoti žurnalas „GISWorld“, šiuo metu „GeoWorld“.
1988
Paskelbiama apie TIGER (Topologically Integrated Geographic Encoding and Referencing) duomenų struktūrą, kaip ir DIME, sukurtą JAV gyventojų surašymo biuro.
Pigūs TIGER duomenys stimuliavo spartesnį GIS vystymąsi ir JAV, ir už jos ribų.
1988
JAV ir Didžiojoje Britanijoje sukuriami nacionaliniai geoinformatikos tyrimų centrai, rodantys akademinės visuomenės susidomėjimo GIS didėjimą.
1991
Publikuojamas David J. Maguire, Michael F. Goodchild ir David W. Rhind redaguotas dviejų tomų „Geographic Information Systems; principles and applications“ pirmasis leidimas, dar vadinamas tiesiog „Big Book 1“ arba GIS biblija.
1992
Išleidžiama DCW (Digital Chart of the World) – pirmoji skaitmeninė
GIS duomenų bazė, dengianti visą pasaulį 1:1000000 masteliu.
1994
Sudaromas OpenGIS® konsorciumas, į kurį įėjo pagrindiniai GIS kūrėjai, vyriausybinės
agentūros ir vartotojai, siekiantys sprendimų GIS srityje suderinamumo.
1995
Didžiosios Britanijos Ordnansų tarnyba pirmoji pasaulyje padengia visą šalies teritoriją skaitmeniniais žemėlapiais – automatizuota apie
230000 žemėlapio lapų masteliu 1:1250, 1:2500 ir 1:10000.
1996
Pasirodo pirmieji interneto GIS produktai. Keletas kompanijų – Autodesk,
ESRI, Intergraph ir MapInfo – vienu metu išleidžia naują internetui skirtų GIS
produktų grupę. Žemėlapių duomenys internete prieinami nuo 1993 m.
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1996

Startuoja MapQuest – pirmoji internetinė žemėlapių bei geografinės paieškos
paslauga. Jau 1999 m. ji generavo apie 130 milijonų žemėlapių per metus; vėliau nupirkta AOL už 1,1 milijardą JAV dolerių.
1999
Pirmoji pasaulinė GIS diena. Kasmet lapkričio mėnesį rengiamas renginys visame pasaulyje pritraukia milijonus besidominčių GIS dalyvių.
Eksploatacijos era
1999
Paleidžiami naujos laidos distancinio zondavimo palydovai: IKONOS, kurio jutikliai gali fiksuoti Žemės paviršiaus vaizdus iki 90 cm skiriamąja
geba, bei Quickbird (2001), kurio skiriamoji geba siekia 62 cm.

1.3. Geografinių informacinių sistemų komponentai
Geografines informacines sistemas sudaro šeši pagrindiniai komponentai (1.5 pav.):
1. Duomenys. Geografinę informaciją sudaro duomenys apie Žemės paviršių, jos
gelmes ir atmosferą, šių duomenų suvokimas bei interpretavimas, taip pat tam tikra
infrastruktūra, reikalinga duomenims paversti informacija, faktais bei žiniomis, kad
galėtume priimti sprendimus. Dažniausia yra manoma, kad geografinę informaciją
gauname iš žemėlapių, tačiau ji apima bet kokią informacijos rūšį, kuri gali būti
susiejama su padėtimi erdvėje. Ji gali būti gaunama atliekant tiesioginius matavimus, naudojant distancinio zondavimo metodus, generuojama vykdant duomenų
analizę bei modeliavimą ir pan. Geografinę informaciją sudaro erdvinis (padėtis)
bei neerdvinis (aprašomasis) duomenų komponentai, t. y. „kur“ ir „kas“. Duomenų
bazė gali būti sudaroma kokiam nors konkrečiam projektui, arba duomenų bazės
sudarymas bei nuolatinis atnaujinimas gali būti pagrindinis projekto tikslas. Pastaruoju atveju duomenų bazė gali būti naudojama vykdant kitus taikomuosius projektus. Duomenų bazių dydžiai gali būti labai įvairūs – nuo keleto megabaitų
(pavyzdžiui, šalies miškų urėdijų bei girininkijų ribos) iki terabaitų (pavyzdžiui,
visos Lietuvos teritorijos skaitmeniniai ortofotografiniai žemėlapiai). Duomenų
bazės sudarymas yra laikomas brangiausiu GIS diegimo etapu; tačiau skaitmeniniai geografiniai duomenys savo aktualumą išsaugo ilgiausiai (kompiuteris pasensta
po 2–3 metų, programinė įranga iš esmės keičiasi maždaug kas 5 metai).
2. Techninė įranga. Tai įrenginiai, su kuriais vartotojas tiesiogiai susiduria atlikdamas GIS operacijas spaudydamas klavišus, dirbdamas kompiuterio pele ir kurie
jam pateikia informaciją kompiuterio ekrane, atspausdindami popieriuje ir pan.
Tradiciškai techninės įrangos šerdimi suprantamas stacionarus kompiuteris, tačiau
šiuo metu vartotojui suteikta didesnė laisvė – jis gali naudotis nešiojamaisiais ar
delniniais kompiuteriais, tam tikros su GIS susijusios operacijos gali būti atliekamos ir mobiliuose telefonuose. Geografinei informacijai paversti į kompiuteriui
suprantamą pavidalą bei atvirkščiai taip pat naudojama įvairi techninė įranga: skeneris, grafinė planšetė, spausdintuvas ir pan.
3. Programinė įranga. Tai gali būti paprasčiausia interneto naršyklė, jei vartotojas naudojasi GIS paslaugomis, teikiamomis nutolusių specializuotų sistemų.
Dažniausia GIS programinė įranga bus programų paketas, įsigytas iš kurio nors
GIS įrangos gamintojų – ESRI, Intergraph, MapInfo ar pan. Vartotojas taip pat gali
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kurti programines priemones, kurios jam suteiks galimybę atlikti ar palengvins
nestandartines ar dažnai pasikartojančias operacijas. GIS programinės įrangos kaina gali kisti nuo nulio iki šimtų tūkstančių litų.
4. Procedūros. Tai visuma metodų, skirtų geografinei informacijai automatizuoti, jai
organizuoti duomenų bazėse, apdoroti ir analizuoti bei pateikti priimtus sprendimus vartotojui suprantamu pavidalu.
5. Žmonės. GIS būtų bevertė be žmonių, kurie ją projektuoja, programuoja, aprūpina
duomenimis, juos administruoja bei vienaip ar kitaip interpretuoja gaunamus rezultatus. Skiriasi dirbančių su GIS žmonių gebėjimai ir patirtis, jie atlieka skirtingus vaidmenis. Skiriami 3 žmonių, susijusių su GIS, lygmenys: aukščiausias –
GIS kūrėjai, kurie kuria specifinę programinę įrangą, projektuoja ir administruoja
duomenų bazes, apmoko vartotojus ir pan. Antrasis – GIS vartotojai, kurie yra tam
tikrų sričių specialistai, vieniems ar kitiems uždaviniams spręsti pasitelkiantys GIS;
ir trečiasis lygmuo – GIS stebėtojai. Tai žmonės, kurie galbūt nieko nesuprasdami
apie GIS, naudojasi jos pagrindu gauta informacija, priima sprendimus ir pan.
6. Tinklas. Pastaruoju metu tai tampa svarbiausiu GIS komponentu, be kurio
neįmanomas operatyvus bendravimas ir apsikeitimas duomenimis, žinoma, jei
GIS nesuprantama kaip grupelė žmonių, susispietusių apie vieną kompiuterį ir
sprendžiančių labai konkretų uždavinį. GIS vis didesnė reikšmė tenka internetui bei
intranetui, ir visi kiti minėti komponentai neprivalo fiziškai būti vienoje vietoje.

1.5 pav. Pagrindiniai GIS komponentai

Kituose šio leidinio skyriuose geografinių informacinių sistemų komponentai aptariami detaliau.
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2. Geografiniai duomenys
ir jų atvaizdavimas GIS
2.1. Geografinių duomenų ypatybės
Realus pasaulis yra per daug sudėtingas, kad informacinėje sistemoje būtų atvaizduotas visas jo modelis, todėl turi būti atrenkami atskiri jo aspektai, kurie naudojami konkretiems GIS taikomiesiems uždaviniams spręsti. Pasirinkus konkrečią taikymų sritį, kitas
uždavinys yra išskirti reikiamus elementus ir surinkti informaciją apie jų padėtį bei savybes.
Šie elementai skirsis savo dydžiu, spalva bei piešinio elementais, matavimų lygmeniu ir
reikšmingumu. Jie galės būti tiesiogiai išmatuojami naudojant atitinkamus prietaisus tiesiogiai, nufotografuojami iš dirbtinių Žemės palydovų, skriejančių šimtus kilometrų atstumu
nuo dėmesio objektų, surenkami lauko darbų metu ar skaitmeninami iš žemėlapių ar kitų
dokumentų, sukurtų prieš daugelį metų. Surenkamų duomenų ypatumai nulemia ne tik tai,
kaip jie vėliau atvaizduos Žemę GIS duomenų bazėje, bet ir kiek efektyvi bus analizė bei
analizės rezultatų interpretavimas.
Žemėlapis (ir popierinis, ir skaitmeninis) yra lengviausiai suprantama grafinė realaus
pasaulio reprezentacija. Žemėlapyje atvaizduoti objektai, nesvarbu, ar jie yra natūralūs,
ar dirbtiniai, yra vadinami žemėlapio elementais arba tiesiog elementais. Kiekvienam
žemėlapio elementui būdinga padėtis, geometrinė forma ir simbolika, perteikianti vieną ar
kelias jo aprašomąsias charakteristikas.
Žemėlapio elementų padėtis daugiau ar mažiau atspindi jų tikrąją padėtį Žemės
paviršiuje. Žemės forma yra sutapatinama su sfera, o dauguma žemėlapių yra plokšti,
visada bus tam tikrų elementų padėties žemėlapyje iškraipymų (tai aptariama kituose šio
leidinio skyriuose).
Realaus pasaulio objektai žemėlapyje yra perteikiami naudojant tris pagrindines geometrines formas: taškus, linijas bei plotus. Kai kuriems objektams atvaizduoti gali būti
pasitelkiama erdvinė apimtis (2.1 pav.). Visos geometrinės formos gali būti panaudotos
perteikti objektų padėtį arba apibendrinti jų išsidėstymą erdvėje.
Taškas neturi nei ilgio, nei pločio, nei gylio, todėl dažnai sakoma, kad jis yra 0 matmens. Taškas parodo geografinio reiškinio ar objekto, kuris per mažas, kad būtų atvaizduotas linija ar plotu, padėtį, pavyzdžiui, kaimai ar miestai smulkaus mastelio žemėlapyje,
aukščio taškai topografiniame žemėlapyje ir pan. Taškais gali būti perteikti linijinių ar
plotinių objektų svorio centrai. Linijos turi ilgį, tačiau neturi pločio ar gylio; taigi linijoms būdingas 1 matmuo. Linijos naudojamos vaizduoti objektus, kurie per siauri, kad
būtų vaizduojami plotu, arba teoriškai neturi ploto, pavyzdžiui, miško sklypų ribos, reljefo
horizontalės ir pan. Jos taip pat tinka atvaizduoti linijinius elementus (kelius, komunikacijas), kurie gali jungtis į tinklą. GIS linijos dažniausia kaupiamos generalizuotos. Plotiniams objektams būdingi 2 matmenys – ilgis ir plotis, tačiau ne gylis. Plotas naudojamas ir
natūraliems objektams (žemės dangai), ir dirbtiniams dariniams (administraciniams vienetams, balsavimo apylinkėms) atvaizduoti.
Paprastai plotai yra atribojami linijomis, o juose gali būti taškų. Tūriniai objektai turi
visus 3 matmenis. Erdvine apimtimi gali būti perteikti natūralūs objektai, tokie kaip upių
baseinas bei dirbtiniai reiškiniai, tokie kaip potencialių prekybos centrų klientų tankumas
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ir pan. Laikas yra dažnai suprantamas ketvirtuoju erdvinių objektų matmeniu, tačiau GIS
kol kas sunkiai susidoroja su modeliavimo laike uždaviniais.

2.1 pav. Realaus pasaulio reiškiniai ir jų atvaizdavimas žemėlapyje

Geografinė informacija sujungia padėtį ir laiką su tam tikra šios padėties (laiko)
ypatybe. Pavyzdžiui, teiginiu „Oro temperatūra 2006–04–12, vidurdienį, vietos laiku, 24°
rytų ilgumos ir 55° šiaurės platumos buvo 18° C“ atsakome į klausimus „kur?“, „kada?“,
„kas/koks?“. Tokių ypatybių gali būti labai daug, GIS terminologijoje jos vadinamos „atributais“ arba „aprašomosiomis charakteristikomis“. Atributai gali būti fiziniai, socialiniai,
ekonominiai, demografiniai, aplinkosauginiai ir pan. Skiriami tokie atributų tipai:
• Nominalūs atributai. Jie tik identifikuoja, atskiria objektus, pavyzdžiui: medžių
rūšis, žemės dangos tipas, namo numeris ir pan. Nors nominalas gali įgauti skaitinę
išraišką, tačiau aritmetinės operacijos su jais neturi prasmės (nesudėsite dviejų asmens kodų).
• Eilės atributai. Jie išreiškia tam tikrą reikšmių eilę ar seką, tačiau tiesiogiai nenusako skaitinių skirtumų tarp pozicijų, pavyzdžiui: didelis, vidutinis, mažas dirvos
erozijos pavojus. Aritmetinės operacijos su tokiais atributais mažai prasmingos,
vidurkio skaičiavimas neturi prasmės, tačiau mediana prasminga.
• Intervalai, pavyzdžiui: temperatūra laipsniais C. Skirtumai prasmingi: 30 skiriasi
nuo 20 tiek, kiek 10 nuo 20, tačiau santykis neturi prasmės – 20 tai nėra dvigubai
šilčiau nei 10.
• Santykio arba diskretūs (ratio) atributai. Jų tarpusavio santykis prasmingas,
pavyzdžiui, svoris – 100 kg yra dvigubai sunkiau nei 50 kg.
• Cikliniai atributai, pavyzdžiui: vėjo kryptis, šlaito ekspozicija, optimali vandens
tėkmės kryptis. Tokiems atributams valdyti ir analizuoti yra taikomi specialūs
metodai, nes bendruoju atveju 359 ir 1 laipsnių aritmetinis vidurkis gautųsi 180, o
tai yra visiškai neteisinga.
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Dar viena geografinių duomenų charakteristika – geografinių objektų erdviniai ryšiai.
Jie paprastai būna įvairiapusiai, sudėtiniai ir labai svarbūs. Pavyzdžiui, norint įvertinti
kiekvieno miško taksacinio sklypo vandens apsauginę funkciją, nepakanka žinoti vien tik
sklypų bei vandens telkinių padėtį. Būtina nusakyti kiekvieno sklypo padėtį vandens telkinio atžvilgiu, t. y. turi jie bendrą ribą ar ne, kiek toli kiekvienas sklypas yra nuo upės
ar ežero ir pan. Popieriniuose žemėlapiuose šie ryšiai dažniausiai nustatomi intuityviai,
tačiau kompiuterinėse GIS jie nusakomi matematine išraiška. Duomenų bazėse nėra būtina
kaupti visą informaciją apie visus galimus erdvinius ryšius – GIS nustatomi tik kai kurie
esminiai ryšiai, o visi kiti apskaičiuojami analizės metu.

2.2. Geografinių objektų padėties nusakymas
Geografinės informacinės sistemos bus veiksmingos, jei geografinių elementų
savybėms – jų padėčiai, atributams bei egzistavimo laikui – suteiksime konkrečias reikšmes,
kurios bus vienodai suprastos visų su GIS komunikuojančių žmonių. Beveik visas pasaulis
naudoja vienodą kalendorių bei laiko sistemą, todėl praktiškai nekyla problemų, susijusių
su šia geografinių elementų savybe (neesminių keblumų gali sudaryti tik skirtingos laiko
zonos, skirtingi mėnesių pavadinimai pasaulio kalbomis, perėjimas prie žiemos/vasaros
laiko, ar tokios metų skaičiavimo sistemos, kaip, pavyzdžiui, klasikinė japonų, kai metai
skaičiuojami nuo imperatoriaus valdymo pradžios ir pan.). Iš principo laikas yra neprivalomas komponentas GIS, o nenusakius geografinių objektų padėties GIS neegzistuotų.
Geografinių objektų padėties nusakymas privalo būti:
• Unikalus, t. y. informacija siejama tik su viena padėtimi. Pavyzdžiui, Studentų
g. 13, LT-53362 Akademija, Kauno rajonas, Lietuva – visame pasaulyje yra tik
vienas toks pastatas. Geografinių objektų padėties unikalumas neprivalo būti globalus. Pavyzdžiui, Savanorių prospektas yra ir Vilniuje, ir Kaune, bet tik vienas
konkrečiame mieste, o pavadinimas „Šveicarija“ priklausys nuo konteksto – tai
gali būti ir valstybė Europos centre, ir kaimas Jonavos rajone.
• Standartizuotas, t. y. skirtingi vartotojai turi vienodai suprasti padėties nusakymą.
Todėl anksčiau pateikiamame pavyzdyje nuosekliai išdėstome gatvės pavadinimą,
namo numerį, pašto indeksą, gyvenvietės, administracinio rajono ir šalies pavadinimus.
• Stabilus laike, t. y. padėtis šiandien turi būti prasminga rytoj. Pavyzdžiui, gatvių
pavadinimai gali kisti, nuo 2004 metų Lietuvoje įvesta nauja pašto kodų sistema,
keičiasi net miestų ar valstybių pavadinimai ir pan., o tai gali ne tik klaidinti,
bet ir pareikalauti papildomų išlaidų, sakykime, atnaujinant atitinkamas GIS
duomenų bazes.
Geografinių objektų padėtis gali būti nusakoma naudojant metrinius matus, pavyzdžiui,
išreiškiama atstumu nuo konkrečių vietų: atstumas nuo pusiaujo ar Grinvičo meridiano.
Kitų objektų padėtis gali būti apibūdinama tam tikra išdėstymo tvarka, pavyzdžiui, namų
numeriai gatvėje. Dar kitų objektų padėtis yra tik nominali: „Kaunas“, „Centriniai rūmai“
ir pan. GIS naudojami tokie geografinių objektų padėties nusakymo būdai:
• Vietovardžiai;
• Pašto adresas ir kodas;
• Linijinis padėties nusakymas;
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• Kadastriniai ID;
• Geografinės koordinatės;
• Plokštuminės koordinatės.
2.2.1. Vietovardžiai
Vietovardžiai – seniausia geografinių objektų padėties nusakymo forma, tikėtina,
naudota dar pirmykščių bendruomenių medžiotojų ar rinkėjų bei dažniausia vartojama
kasdieniame gyvenime. Daugelis vietovardžių visų vienodai suprantami, nors kai kurie
gali būti suprantami tik vietinių gyventojų. Kartais ta pati vietovė gali turėti skirtingus pavadinimus, pavyzdžiui, stengiantis išsaugoti originalius ar vietinių gyventojų vartojamus
pavadinimus (sakykime, Everesto kalnas ir Džomolungma Tibeto kalba). Kalba padidina
vietovardžių reikšmę, kadangi vartodami prielinksnius „netoli“, „tarp“, „už“ padidiname
padėties nusakymo konkretumą. Pavyzdžiui, sakydami „ten, kur Žemaičių pl. kertasi su
Baltų pr.“, padėtį galime nusakyti dešimčių metrų tikslumu. Kita vertus, GIS vietovardžiai
vartojami tik labai konkretiems uždaviniams spręsti, pavyzdžiui, vykdyti objektų paieškai
pagal vietovardį, kaip realizuota sistemoje www.maps.lt, žemėlapių anotavimui. Vartojant
vietovardžius geografinei padėčiai nusakyti, mastelis yra reikšmingas. Pavyzdžiui, sakydami „gyvenu Kaune“, gyvenamąją vietovę nusakysime, jei tai pasakysime Vilniuje. Bet
jei tai pasakysime Kaune, vargu ar būsime pakankamai tikslūs. Laikui bėgant vietovardžiai
praranda prasmę: kas gali atsakyti – buvo ar nebuvo ir jei buvo, tai kur tiksliai buvo tokia
legendinė vietovė, kaip Kamelotas.
2.2.2. Pašto adresas ir kodas
Samprata „pašto adresas“ atsirado kartu su sistemingomis pašto siuntų paslaugomis
XIX amžiuje. Vadovaujamasi tokiomis prielaidomis:
• Kiekvienas pastatas, butas ar kontora – potencialus adresatas;
• Pastatai yra išdėstyti palei gatves ir atitinkamai sunumeruoti;
• Gatvių pavadinimai unikalūs vietiniu lygmeniu (mieste, gyvenvietėje);
• Miestų, gyvenviečių pavadinimai unikalūs didesniuose regionuose;
• Regionų pavadinimai unikalūs šalyje.
Jei šios prielaidos teisingos, tai pašto adresas tinka geografinei padėčiai nusakyti.
Tačiau kaimo vietovėse gana problematiška nusakyti objektų padėtį pagal pašto adresą.
Taip pat pašto adresas tinka gyvenamųjų pastatų, kontorų ir pan. padėčiai nusakyti, tačiau
netinka gamtiniams objektams. Pritaikymo GIS požiūriu, pašto adresas mažai reikšmingas,
jei namai numeruojami ne iš eilės palei gatvę (pavyzdžiui, Japonijoje numeracija atitinka
pastatymo datą).
Siekiant supaprastinti pašto rūšiavimą, XX amžiaus antroje pusėje daugelis pasaulio
šalių įdiegė pašto indeksų sistemą. Nauji pašto kodai Lietuvoje įsigaliojo nuo 2004–01–01.
Pašto kodų sistema susideda iš 4 dalių:
• Gyvenamųjų vietų pašto kodai – tai adresui suteikti pašto kodai (2.2 a pav.);
• Pašto dėžučių pašto kodai – pašto dėžutėms, esančioms pašte, suteikti pašto kodai;
• Stambiųjų pašto klientų pašto kodai – įmonėms, įstaigoms, organizacijoms,
gaunančioms daug pašto siuntų, suteikti pašto kodai (2.2 b pav.);
• Lietuvos paštų pašto kodai – tai paštams suteikti pašto kodai.
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Žinodami geografinio objekto pašto adresą ir/arba pašto kodą ir naudodami vadinamąją
geokodavimo funkciją, galime jį įtraukti į GIS duomenų bazę. 2.3 pav. pateiktas pavyzdys,
kuriame susirgimų viena ar kita liga atvejai fiksuojami įprastinėje aprašomojoje duomenų
bazėje, nurodant tik asmeninius ligonio duomenis ir jo gyvenamosios vietos adresą, atvaizduojami žemėlapyje panaudojant adresų geokodavimą. Naudojantis miesto adresų
GIS duomenų baze, adresas susiejamas su realiomis koordinatėmis.
a)
Kauno apskritis
Vietovės, gatvės Namo Nr.
pavadinimas
K. Spargausko g.
B.Sruogos g.
1-5, 9, 11,
11a, 17,
21, 25
Stalūpėnų g.
48179

Kodas Pašto pavadinimas
46492 Kauno 18-tasis

Kauno miestas
Vietovės, gatvės
pavadinimas
Studentų g.

Namo Kodas
Nr.
48, 48a 51367

50250 Kauno 9-tasis

Studentų g.

50

51368

48179 Kauno 40-tasis

A.Stulginskio g.

28-40

48315

b)
Stambiojo pašto kliento pavadinimas
Alytaus miesto ir rajono
policijos komisariatas
Alytaus miesto savivaldybė

Miesto ar rajono
pavadinimas
Alytaus m.

Vietovės, gatvės
pavad.
Jotvingių g.

Namo
Nr.
8

62500

Alytaus m.

Rotušės a.

4

62504

Alytaus raj. apylinkės teismas

Alytaus m.

S.Dariaus ir Girėno

17

62503

Kodas

Pašto pavadinimas
Kauno
31-asis
Kauno
31-asis
Kauno
26-asis
Pašto pavadinimas
Alytaus
ACP
Alytaus
ACP
Alytaus
ACP

2.2 pav. Lietuvoje naudojamų pašto kodų pavyzdžiai: a) gyvenamųjų vietų pašto kodai; b) stambiųjų pašto
klientų pašto kodai

2.2.3. Linijinis padėties nusakymas
Tai sistema nusakyti padėčiai kelyje, gatvėje, komunikacijų tinkle, upių tinkle ir pan.
Padėtis nusakoma atstumu nuo konkretaus taško tinkle. Šis būdas dažniausiai naudojamas
transporto administracijos, policijos nusakant kelio dangos būklę, ženklus, remonto darbus, eismo įvykių padėtį (2.4 pav.).
Tačiau taip nusakant padėtį kartais kyla problemų, pavyzdžiui: už miesto ribų gali
būti problematiška arti surasti tašką, nuo kurio nurodysime atstumą, arba tos pačios gatvės
gali kirstis kelis kartus. Be to, atstumas atstumui nelygus – kalvotose vietovėse realusis
atstumas neatitinka to, kas išmatuojama žemėlapyje ir t. t.
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2.3 pav. Adresų panaudojimas geografinių objektų (čia – žmogaus gyvenamoji vieta) padėčiai nusakyti

ë

g-v

rþø

Be

pø

Lie

ë

g-v

ðø

Pu
vë

g-

2.4 pav. Linijinis padėties nusakymas – eismo įvykio padėtis nusakoma atstumu nuo Pušų ir Liepų gatvių
sankryžos

2.2.4. Kadastrinis identifikavimas
Tam tikri geografiniai objektai, pavyzdžiui, žemės sklypai ar miško masyvai, atitinkamuose kadastruose gali būti žymimi unikaliu standartizuotu kodu, kuris laikui bėgant
išlieka pastovus ir tenkina reikalavimus, keliamus geografinių objektų padėties nusaky-
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mui. Tačiau labai nedaug eilinių žmonių žino savo žemės ar miško sklypo identifikacijos
kodą, todėl šis padėties nusakymo būdas naudotinas tik sprendžiant oficialius uždavinius.
Lietuvoje tokios geografinių objektų padėties nusakymo sistemos pavyzdžiai gali
būti miškų kadastre naudojamas miško masyvų ar žemės sklypų identifikavimo sistemoje
– pasėlių laukų blokų identifikavimas. Plačiau šios sistemos aptariamos kituose skyriuose,
čia tik trumpai apibūdinami objektų identifikaciniai kodai, kaip geografinės padėties nusakymo priemonė. Miškų kadastre yra pasirinkta hierarchinė miško masyvų registracijos
sistema (2.5 pav.).
Pavyzdžiui, miško masyvas iki 10 ha yra identifikuojamas kodu 21 42 01 02 0001,
kuriame pirmieji du skaitmenys reiškia pirmo lygio miško masyvo (daugiau kaip 10000
ha) numerį, kiti du – pastarojo „įtakos zonoje“ esančio antro lygio miško masyvo (1000–
10000 ha) numerį, penktas ir šeštas skaitmuo – trečio lygio miško masyvo (100–1000 ha)
numerį, kiti du – ketvirto lygio (10–100 ha) masyvo numerį ir paskutiniai – penkto lygio
masyvo (mažiau nei 10 ha) numerį.
Žemės sklypų identifikavimo sistemoje išskiriami pasėlių laukų blokai identifikuojami kodu, kuris suformuojamas pagal bloko, kaip poligono, svorio centro stačiakampes
koordinates LKS94 koordinačių sistemoje (apie tai – kituose šios metodinės priemonės
skyriuose) – 2.6 pav.

2.5 pav. Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre naudojama miško masyvų identifikavimo sistema
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1) Nustatoma bloko poligono svorio centro
koordinatơ

Y=6123456

X=598765

2) Atmetamas pirmas Y koordinatơs skaitmuo

123456

598765

3) Atmetami paskutiniai X ir Y koordinaþiǐ
skaitmenys

12345

59876

4) Trys pirmieji X ir Y koordinaþiǐ kaitmenys
suduriami formuojant pirmąją kodo dalƳ

123598

5) Du paskutiniai X ir Y koordinaþiǐ
skaitmenys suduriami formuojant antrąją
kodo dalƳ

4576

6) Bloko identifikacinis kodas sudaromas
sujungiant pirmąją ir antrąją dalis, jas
atskiriant brǌkšniu

123598-4576

2.6 pav. Pasėlių laukų bloko identifikacinio kodo suformavimas pagal poligono svorio centro koordinatę

2.2.5. Geografinės koordinatės
Geriausia geografinių objektų padėties nusakymo sistema (panaudojimo GIS prasme)
yra tokia, kuri leidžia:
• Preciziškai nusakyti geografinių objektų padėtį net ir naudojant labai stambų
mastelį;
• Nustatyti atstumą tarp dviejų padėčių;
• Atlikti kitas erdvinės analizės funkcijas.
Viena iš tokių sistemų – geografinių koordinačių (arba ilgumos-platumos) sistema, pagrįsta Žemės sukimusi apie savo svorio centrą. Norėdami apibrėžti ilgumą ir
platumą, pirmiausia turime nusakyti Žemės sukimosi ašį. Žemės svorio centras yra
ant jos sukimosi ašies. Plokštuma, išvesta per svorio centrą statmenai sukimosi ašiai,
nusako pusiaują. Jei Žemės rutulį (čia dėl patogumo Žemę laikykime rutulio formos)
suraikytume plokštumomis, lygiagrečiomis sukimosi ašiai ir statmenomis pusiaujo
plokštumai, gautume vienodos ilgumos linijas. Žemės paviršiaus pjūvio linija, einanti per Karališkąją observatoriją Grinviče, Anglijoje, nusako nulinę ilgumą (2.7 pav.).
Kampas tarp pastarojo ir bet kurio kito pjūvių plokštumų nusako geografinę ilgumą.
Kiekvienas iš 360 ilgumos laipsnių yra padalijamas į 60 minučių, o kiekviena minutė
– į 60 sekundžių. Dėl patogumo laipsniai skaičiuojami į Rytus bei Vakarus nuo nulinės
ilgumos, jie kinta nuo 0 iki 180. Kompiuterinėse duomenų bazėse Rytų ir Vakarų ilguma yra nurodoma neigiamus skaitmenis naudojant Vakarų ilgumai bei teigiamus
– Rytų. Sudėtinga kaupti laipsnius, minutes bei sekundes, todėl koordinatė dažniausia
užrašoma laipsniais ir laipsnio dešimtainėmis dalimis. Vienodą geografinę ilgumą perteikianti linija dar yra vadinama meridianu.
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2.7 pav. Geografinės ilgumos nusakymas. Žemę stebime virš Šiaurės ašigalio išilgai sukimosi ašies, o pusiaujas formuoja išorinį apskritimą. Grinvičo padėtis nusako nulinį meridianą. Taško, pažymėto juodu kryžiumi,
ilguma yra nusakoma kertant plokštumą per šį tašką ir Žemės sukimosi ašį bei išmatuojant kampą tarp pastarosios bei nuliniu meridianu suformuojamos plokštumos

Ilguma tokiu būdu gali būti nusakoma bet kokios formos sukiniui, kadangi svorio centras
bei sukimosi ašis visada yra nusakyti. Tačiau norint apibrėžti antrąjį geografinių koordinačių
komponentą – geografinę platumą, būtina žinoti, kokia yra sukinio forma. Žemės formą geriausiai atitinka elipsoidas, kuris gaunamas apie trumpąją ašį sukant elipsę (2.8 pav.)

2.8 pav. Elipsoidas, gaunamas sukant elipsę aplink jos trumpąją ašį (atitinkančią Žemės sukimosi ašį)

Atstumas tarp Žemės Šiaurės ir Pietų ašigalių yra maždaug 1/300 mažesnis nei
pusiaujo skersmuo. Per pastaruosius 200 metų buvo įdėta daug pastangų, siekiant sukurti kuo tikslesnį Žemės formos matematinį modelį. Kiekviena šalis stengdavosi surasti tokią elipsoido išraišką, kuri geriau aprašytų Žemės formą jos teritorijoje. Pirmieji
Žemės formą išreiškiantys elipsoidai labai skyrėsi savo parametrais, o Žemės svorio
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centras nebuvo naudojamas kaip atskaitos taškas. Tačiau XX a. antroje pusėje atsiradus
tarpkontinentinėms balistinėms raketoms ir norint jas tiksliai nutaikyti, valdant tarptautinius aviacijos skrydžius ir pan., iškilo būtinybė standartizuoti Žemės formos matematinę
išraišką. Šiuo metu kaip tarptautinis Žemės formos standartas visuotinai yra priimtas
elipsoidas, žinomas kaip WGS84 (World Geodetic System of 1984). Šiame elipsoide
naudojami tokie parametrai: atstumas nuo Žemės svorio centro iki pusiaujo – 6378137
m, atstumas nuo Žemės svorio centro iki ašigalio – 6356752,3141403561 m, tai atitinka
1/298,25722210100002 suplokštėjimą.
Dabar galime apibrėžti geografinę platumą. 2.9 pav. pavaizduota linija, išvesta per mus
dominantį tašką statmenai elipsoidui šioje padėtyje. Kampas tarp šios linijos ir pusiaujo
plokštumos yra suprantamas kaip taško geografinė platuma, kuri gali kisti nuo 90 laipsnių
pietų platumos iki 90 laipsnių šiaurės platumos. GIS pietinės platumos vėl išreiškiamos
neigiamais skaitmenimis, o šiaurinės – teigiamais. Dažnai platuma yra žymima graikiška
raide „phi“ (φ), o ilguma – graikiška raide „lambda“ (λ). Taigi galimos tokios geografinės
ilgumos ir platumos reikšmės: -180<=λ<=180; -90<=φ<=90. Vienodą geografinę platumą
perteikianti linija dar yra vadinama paralele.

2.9 pav. Geografinės platumos nusakymas. Platuma (kryžiumi pažymėto taško) yra kampas tarp statmens į
Žemės paviršių ir pusiaujo plokštumos

Ką reiškia ilgumos ir platumos vienetai įprastiniais atstumo matavimo matais? Jei
ignoruosime Žemės suplokštėjimą, tai du taškai, esantys ant to paties meridiano, kurių
platuma skiriasi vienu laipsniu, bus nutolę vienas nuo kito per 1/360 Žemės spindulio, arba
apie 111 km. Viena platumos minutė atitinka 1,86 km, o tai sudaro vieną jūrmylę, viena
platumos sekundė – apie 30 metrų. Atstumas rytų-vakarų kryptimi priklausys nuo to, kiek
esame nutolę nuo pusiaujo. Atstumo trumpėjimas išreiškiamas platumos kampo kosinusu
(cos φ), kuris, pavyzdžiui, esant 30 laipsnių Šiaurės ar Pietų platumos yra 0,866, 0,5 esant 60 laipsnių Šiaurės ar Pietų platumos. Lietuvoje, kurios platuma yra apie 55 laipsnius,
viena ilgumos minutė atitinka 63,7 km, viena platumos minutė 1,06 km, o viena platumos
sekundė – apie 18 m.
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Žinodami geografinę ilgumą ir platumą galime nustatyti atstumą tarp bet kokių dviejų
taškų. Jei Žemę dėl paprastumo laikysime taisyklingai apskrita, tai trumpiausias atstumas
tarp dviejų taškų yra didysis apskritimas, arba lankas, kuris būtų suformuojamas Žemę
perveriant linijomis, einančiomis per šiuos taškus ir jos svorio centrą (2.10 pav.). Šio lanko
ilgis, kurio spindulys R, apskaičiuojamas taip:
R arccos[sinφ1 sinφ2+cosφ1 cosφ2 cos(λ1- λ2)]

2.10 pav. Trumpiausias atstumas tarp dviejų taškų sferoje yra didysis apskritimas. Visos ilgumos linijos ir
pusiaujas yra didieji apskritimai. Visos platumos linijos (išskyrus pusiaują) yra mažieji apskritimai, nes jie
nekerta sferos centro

2.2.6. Projekcijos ir plokštuminės koordinatės
Geografinės koordinatės – patogus geografinių objektų padėties nusakymo būdas,
tačiau yra priežasčių, skatinančių Žemės paviršių suprojektuoti į plokštumą:
• Popieriaus lapas, kuriame spausdinami GIS rezultatai, yra plokščias;
• GIS duomenų bazės dažnai kuriamos plokščių žemėlapių pagrindu;
• Rastriniame modelyje gardelė plokščia, fotofilmas plokščias ir pan.
• Fotografuojant Žemę iš kosmoso, centrinėje vaizdo dalyje detalumas yra aukštesnis,
o vaizdo pakraščių link – mažėja. Be to, kita Žemės pusė nematoma... Jei norime
visą Žemę stebėti vienu metu, būtina ją projektuoti į plokštumą.
• Plokštumoje paprasčiau atlikti matavimus bei spręsti kitus erdvinės analizės
uždavinius.
Stačiakampėse (arba plokštuminėse) koordinačių sistemose bet kurio taško padėtis
nusakoma kaip X,Y koordinatė pasirinktame tinklelyje. Koordinačių sistemos pradžia yra
tinklelio centras (2.11 pav.). GIS ordinačių ašis dažniausia nukreipta į šiaurę, o abscisių
– į rytus.
Bet kuri plokštuminių stačiakampių koordinačių sistema yra grindžiama geografinių
koordinačių sistema, pritaikyta konkrečiam elipsoidui, t. y. ilguma ir platuma (λ ir φ) transformuojamos į X ir Y. Bendruoju atveju tai gali būti išreiškiama dviem matematinėmis
funkcijomis:
X=f(φ,λ),
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Y=g(φ,λ).
Kiekvienai konkrečiai projekcijai, kurių yra labai daug, būdingi skirtingi šių funkcijų
parametrai. Pavyzdžiui, viena iš populiariausių Merkatoriaus projekcija naudoja tokias
funkcijas geografinėms koordinatėms transformuoti į stačiakampes:
X=λ,
Y=ln tan[φ/2+π/4].
Ir atgal iš stačiakampių koordinačių į geografines:
λ=X,

X koordinatơ

Y koordinatơ

Y ašis

φ=2arctan ey- π/2.

Koordinaþiǐ sistemos pradžia

X ašis

2.11 pav. Stačiakampių koordinačių sistema, nusakanti kryžiumi pažymėto taško padėtį dviem atstumais nuo
koordinačių sistemos pradžios, lygiagrečiai atitinkamoms ašims

Bet kuri projekcija iškraipo Žemės objektus – jų formą, plotą, atstumus tarp objektų.
Projekcijos gali išsaugoti kai kurias savybes, tačiau nėra tokios projekcijos, kuri išsaugotų
visas savybes. GIS yra svarbūs 2 projekcijų tipai:
• Lygiakampės (konforminės) – išsaugoma objektų forma, nes iškraipymai visomis
kryptimis yra vienodi – dažniausiai naudojamos navigacijoje, kur nubrėžta tiesi
linija žemėlapyje visada perteikia pastovią kryptį;
• Lygiaplotės (ekvivalentinės) – forma iškreipiama, tačiau plotas išlieka teisingas –
tinka naudoti sprendžiant uždavinius, kuriuose svarbus objektų plotas, pavyzdžiui,
kadastro vedimas.
Abi projekcijos iškraipo atstumus.
Projekcijos dar klasifikuojamos pagal tai, kaip Žemės paviršius fiziškai suprojektuojamas į plokštumą (2.12 pav.):
• Cilindrinės;
• Azimutinės;
• Kūginės.
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2.12 pav. Projekcijų tipai pagal tai, kaip Žemės paviršius fiziškai projektuojamas į plokštumą: a) cilindrinės;
b) azimutinės ir c) kūginės

Nuo 1996 m. sausio 1 d. Lietuvos teritorijoje naudojama Lietuvos koordinačių sistema LKS-94. Daugiau informacijos šiuo klausimu galite rasti: Miško kartografija: paskaitų
konspektas / J. Daniulis; Lietuvos žemės ūkio universitetas. Miškotvarkos katedra. Akademija: LŽŪU Leidybos centras, 2002.
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3. GIS naudojami geografinių duomenų
modeliai
3.1. Duomenų modelis ir realaus pasaulio modeliavimas GIS
Bet kokios GIS pagrindas yra duomenų modelis – tai visuma taisyklių, aprašančių ir
atvaizduojančių pasirinktus realaus pasaulio aspektus skaitmeninėje kompiuterio aplinkoje
(3.1 pav.). GIS vartotojai, pasinaudodami darbine GIS, sprendžia savo uždavinius: gamina
žemėlapius, vykdo duomenų bazių užklausas, atlieka erdvinę analizę ir pan. Šios sistemos
funkcionavimas tiesiogiai priklauso nuo to, kaip realusis pasaulis yra atvaizduotas naudojant skaitmeninius tikrovės modelius.

3.1 pav. Duomenų modelio vaidmuo GIS

Geografinė realybė yra labai sudėtinga ir įvairiapusė, tačiau kompiuteris – baigtinis, santykinai paprastas ir gali dirbti tik su skaitmeniniais duomenimis, todėl labai
svarbu pasirinkti tinkamus sprendimus, kas turi būti modeliuojama ir kaip tai perteikiama GIS. GIS naudoja įvairūs žmonės įvairiais tikslais, o reiškiniai, kuriuos šie žmonės
studijuoja, taip pat pasižymi įvairiomis savybėmis, todėl negalima pritaikyti vieno
unikalaus GIS duomenų modelio visiems galimiems atvejams. Atvaizduojant realųjį
pasaulį kompiuteryje, galime išskirti keturis skirtingus abstrakcijos (arba generalizavimo, supaprastinimo) lygmenis – žr. 3.2 pav. Pirmiausia – tikrovė yra sudaryta iš realaus pasaulio reiškinių (namai, gatvės, keliai, miškai, žmonės ir pan.) ir apima visus jo
aspektus, kurie atskiro individo gali būti nepastebėti ar manomi esantys reikšmingi tik
konkretiems taikomiesiems uždaviniams spręsti. Antra, koncepcinis modelis yra orientuotas į žmogų, dažnai tik iš dalies struktūrizuotas, pasirinktų objektų ir procesų, kurie,
manoma, yra susiję su tam tikra problema, modelis. Trečia, loginis modelis yra į problemos praktinį sprendimą orientuotas tikrovės atvaizdavimas. Ketvirta, fizinis modelis
susijęs su tikrovės praktine realizacija GIS, dažnai yra ir lentelės, sukauptos kaip bylos
ar duomenų bazės (3.3 pav.).
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3.2 pav. Atvaizduojant realų pasaulį kompiuteryje, tikslinga išskirti 4 jo abstrakcijos lygmenis

3.3 pav. Realaus pasaulio modeliavimo procesas

3.2. GIS duomenų modeliai
Per pastarąjį pusšimtį metų buvo sukurta ir sėkmingai GIS programinės įrangos sistemose įdiegta daug duomenų modelių:
• CAD (Computer-Aided Design) – daugiausia orientuoti į kompiuterizuotą
inžineriją, braižybą;
• Grafiniai (netopologiniai) – nesudėtinga kartografija;
• Vaizdai – vaizdų apdorojimas ir nesudėtinga erdvinė analizė;
• Rastras/geografinė matrica – pagrindinė paskirtis yra erdvinė analizė ir modeliavimas;
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• Vektorinis/georeliacinis-topologinis – operacijos su vektoriniais geometriniais elementais, juos analizuojant, modeliuojant, sprendžiant kartografavimo uždavinius;
• Tinklas – tinklų analizė, sprendžiant komunikacijų, transporto, hidrologinius
uždavinius;
• Netaisyklingų trikampių tinklo (TIN – Triangulated Irregular Network) – paviršių
vizualizavimas, analizė bei modeliavimas;
• Objektų – įvairios operacijos su visais geografinių elementų (rastras, vektorius,
TIN ir pan.) tipais, sprendžiant bet kokius uždavinius.
3.2.1. CAD, grafiniai ir vaizdų duomenų modeliai
Pirmosios GIS buvo grindžiamos labai paprastais duomenų modeliais, paveldėtais iš
CAD, skaitmeninės kartografijos bei vaizdų apdorojimo sistemų. CAD sistemose realaus
pasaulio elementai atvaizduojami kaip paprasti taškai, linijos ar poligonai. Šis duomenų
modelis niekada nesulaukė didesnio populiarumo GIS dėl tokių priežasčių:
• Tradiciškai CAD sprendimuose objektams atvaizduoti naudojamos popieriaus
lapo, bet ne realaus pasaulio koordinatės;
• Atskiri elementai neturi unikalių identifikatorių, todėl juos sunku susieti su atributų
informacija, o tai yra vienas iš esminių reikalavimų GIS;
• CAD duomenų modeliai nepalaiko erdvinių ryšių tarp objektų (topologinės) informacijos, būtinos daugumai erdvinės analizės funkcijų atlikti.
Grafiniai (netopologiniai) duomenų modeliai kilę iš skaitmeninės kartografijos
sistemų, kur pagrindinis reikalavimas buvo automatizuotas žemėlapių reprodukavimas bei teminių žemėlapių gamyba. Buvo sukurtos ištisos technologinės linijos, skirtos
žemėlapiams skaitmeninti, saugoti kompiuterinėse duomenų bazėse bei spausdinti. Visi
žemėlapio elementai yra saugomi kaip taškai, linijos ar poligonai, ar vietovardžių užrašai
kartu su instrukcijomis, kaip juos nubraižyti. Tačiau, kaip ir CAD sistemose, netenkinami
ryšio su atributų informacija, topologinės informacijos palaikymo reikalavimai.
Maždaug tuo pačiu metu, kartu su CAD ir skaitmeninės kartografijos sistemomis, atsirado trečias duomenų modelio tipas, naudotas vaizdų apdorojimo uždaviniams spręsti.
Pagrindinis informacijos šaltinis šiuo atveju skenuotos aerofotonuotraukos ar skaitmeniniai
kosminiai vaizdai, todėl natūralu, kad vaizdų apdorojimo sistemos realaus pasaulio objektams Žemės paviršiuje pavaizduoti pasirinko rastrinį (geografinių matricų) duomenų modelį.
Tik žemas tikrovės abstrakcijos lygmuo (pasaulio objektai nuotraukose pateikiami taip, kaip
juos matytų žmogus) leidžia skirti šiuos duomenų modelių tipus. Naudojant vaizdų duomenų
modelį galimos kai kurios, paprastai GIS priskiriamos, analizės funkcijos – 3.4 pav.
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3.4 pav. Skirtingos kilmės ir skiriamosios gebos vaizdų – skaitmeninės panchromatinės aerofotonuotraukos,
skiriamoji geba 0,5 m natūroje, ir multispektrinio Spot Xi vaizdo, skiriamoji geba 20 m natūroje – perdengimas. Rastrinėse GIS dviejų sluoksnių perdengimas yra viena iš dažniausių funkcijų

3.2.2. Rastrinis duomenų modelis
Rastriniame duomenų modelyje pasaulis yra vaizduojamas kaip paviršius, kuris yra
sudalytas į taisyklingas, dažniausia kvadrato formos, gardeles – elementarius vaizdo elementus (3.5 pav.). Kiekvienam rastrinio vaizdo elementui (gardelei) yra suteikiama
konkreti aprašomo geografinio objekto atributo reikšmė.

3.5 pav. Realaus pasaulio objektų atvaizdavimas rastriniame duomenų modelyje

Paprastai rastriniai duomenys yra kaupiami kaip matrica skaitinių reikšmių su tam
tikrais metaduomenimis apie šią matricą bylos antraštėje. Tradiciškai metaduomenis
sudaro informacija apie kraštinės matricos gardelės geografines (ar stačiakampes) koordinates, gardelės dydį, jų skaičių stulpelyje ir eilutėje, naudotą projekciją ir pan. Gardelės
geografinė padėtis nusakoma nurodant vieno iš jos kampų (pavyzdžiui, kairiojo žemutinio)
ar centro koordinates (3.6 pav.).
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3.6 pav. Gardelės geografinės padėties nusakymas rastriniame duomenų modelyje

Rastrinis duomenų modelis yra patogus kaupti ir analizuoti duomenis, kurie tolydžiai
kinta nagrinėjamame plote. Kiekvienos gardelės reikšmė gali nurodyti jos priklausomybę
kokiai nors klasei ar kategorijai, išreikšti matavimo ar sumodeliuotą rezultatą tame plote
(3.7 ir 3.8 pav.).

3.7 pav. Rastrinis duomenų modelis tinka kaupti tolydžiai kintančias reikšmes, tokias kaip reljefo paviršius

3.8 pav. Rastrinis duomenų modelis gali būti naudojamas nominaliai informacijai, pavyzdžiui, dirvožemio
tipui gardelėje, kaupti
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Pagrindinės rastrinio duomenų modelio charakteristikos:
• Tikslumas, kuriuo nagrinėjamas plotas aprašomas rastriniame duomenų modelyje,
yra atvirkščiai proporcingas gardelės dydžiui. Esant stambesnėms gardelėms, kai
kurie smulkesni geografiniai objektai bei objektų detalės gali būti visai neatvaizduojami.
• Didindami rastrinio duomenų modelio skiriamąją gebą, gardelės dydį sumažinę,
pavyzdžiui, 10 kartų, jų skaičių padidinsime 102 kartų.
• Rastrinio duomenų modelio gardelių ribos negali būti atpažintos natūroje, t. y. rastriniai elementai nereikšmingi semantine3 prasme.
• Rastrinis duomenų modelis tiesiogiai nenusako erdvinių ryšių tarp geografinių
objektų.
3.2.3. Vektorinis duomenų modelis
Vektoriniame duomenų modelyje kiekvienas realaus pasaulio objektas pirmiausia yra
klasifikuojamas pagal geometrinės formos tipą – paprasčiausiu atveju – taškas, linija ir
poligonas (3.9 pav.).

3.9 pav. Realaus pasaulio objektų atvaizdavimas vektoriniame duomenų modelyje

Taško (pavyzdžiui: lizdavietė, girininkijos kontora, šaltinis ir pan.) padėtis užrašoma
panaudojant koordinačių porą, linijos (pavyzdžiui: kelias, upelis, reljefo izolinija ir pan.)
– panaudojant seriją tvarkingai išdėstytų koordinačių porų (GIS literatūroje sutinkamas
pavadinimas – polilinija), o poligonas (pavyzdžiui, taksacinis sklypas, girininkija, balsavimo apylinkė ir pan.) yra formuojamas panaudojant linijų segmentus, kur pradžios taško
koordinatės sutampa su galutinio taško koordinate (3.10 pav). Kiekvieno geografinio objekto geometrinę formą nusakančios koordinatės gali būti 2, 3 ar 4 matmenų:
• 2 – x ir y stačiakampė koordinatė, geografinė ilguma ir platuma;
• 3 – x, y ir z koordinatės, z parodo aukštį;
3

Duomenų reikšmė arba semantika – tai, ką jie atstovauja realiame pasaulyje
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• 4 – x, y, z ir m koordinatės, m yra papildoma reikšmė, parodantį laiką ar kitą
savybę, pavyzdžiui, kelio ženklo atitraukimą nuo kelio ašinės linijos.

3.10 pav. Taškų, linijų ir poligonų atvaizdavimas vektoriniame duomenų modelyje

Kai kuriuose duomenų modeliuose linijiniai elementai gali būti atvaizduoti ne tik
panaudojant tvarkingai išdėstytų koordinačių serijas, tačiau ir matematinėmis funkcijomis
išreiškiamas kreives (pavyzdžiui, Bézier kreivė).
3.2.3.1. „Spageti“ vektorinio duomenų modelio variantas
Taškas yra atvaizduojamas kaip x ir y koordinačių pora, linija –kaip serija tvarkingai
išdėstytų koordinačių porų, o poligonas – kaip uždara x ir y koordinačių porų grandinė
(3.11 pav.). Bendros gretimų poligonų ribos užrašomos du kartus – kiekvienam poligonui
atskirai. Geografinių duomenų rinkinys, suformuotas šiuo būdu, yra panašus į koordinačių
grandinių rinkinį – iš čia kilęs ir pavadinimas „spageti“.
Žemơlapis, išreikštas x, y
koordinatơmis

Žemơlapis

3

3

4

1

2

Elementas
Taškas
Linija
Poligonas
Poligonas

4

1

2

Numeris
1
2
3
4

Padơtis
X,Y
X1,Y1; X2,Y2; …; Xn,Yn
X1,Y1; X2,Y2; X3,Y3; ...; X1;Y1
X1,Y1; X2,Y2; X11,Y11; ...;
X1;Y1

3.11 pav. Geografinių objektų atvaizdavimas „spageti“ vektoriniame duomenų modelyje
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Šio duomenų modelio struktūra labai paprasta, tačiau erdviniai aprašomų objektų
ryšiai nėra nusakomi. Dėl tos priežasties „spageti“ nėra efektyvus atliekant erdvinę analizę,
kadangi minėti ryšiai turi būti apskaičiuojami pačios analizės metu. Kita vertus, „spageti“
vektorinis duomenų modelis efektyvus skaitmeninėje kartografijoje, kur objektų erdviniai
ryšiai nėra labai svarbūs.
3.2.3.2. Vektorinis topologinis duomenų modelis
Topologiniu laikomas toks vektorinio duomenų modelio variantas, kuriame paprasti elementai (taškai, linijos ir poligonai) organizuoti naudojant topologines taisykles. Topologija yra matematikos mokslo šaka, nagrinėjanti geometrines priklausomybes. Topologiniai
ryšiai yra kokybinės geografinių objektų charakteristikos, kurios išlieka stabilios keičiant
objektų geografinę erdvę. Keisdami žemėlapio projekciją pastebėsime, kad objektų ilgis bei
kampai kinta, tačiau topologinė charakteristika, pavyzdžiui, gretimybės – ne.
Yra naudojamos įvairios vektorinio topologinio duomenų modelio formos. Toliau
aptariama viena iš jų – modelis „Atkarpa – mazgas“ (3.12 pav.). „Atkarpa“ – tai serija
taškų (GIS dar vadinamų viršūnėmis), prasidedanti ir besibaigianti „mazgu“. „Mazgas“
yra dviejų ar daugiau atkarpų susikirtimo taškas, jis bus ir „kabančiame“ atkarpos gale.
Izoliuotas mazgas, nesurištas su atkarpa, atvaizduojamas tašku. Poligonas yra sudarytas iš
uždaros atkarpų grandinės, nusakančių ploto ribas.

3.12 pav. „Atkarpa – mazgas“ vektorinis topologinis duomenų modelis
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Naudojant šį duomenų modelio variantą, geografinių objektų padėtis ir jų erdviniai
ryšiai yra užrašomi topologinėse lentelėse. Poligonų topologijos lentelėje nurodomos atkarpos, formuojančios kiekvieno poligono ribas. Pavyzdžiui, poligonas A yra sudarytas iš
atkarpų a1, a3 ir a5. Poligonas C yra sala poligono B viduje. Tai yra nurodyta poligono B
atkarpų sąraše – 0 prieš kurią nors atkarpą rodo ją esant vidine konkretaus poligono atkarpa.
Poligone C yra tik viena atkarpa a7. Taškas poligone B yra traktuojamas kaip atskiras poligonas D, sudarytas iš vienos atkarpos, kurios ilgis lygus 0. Taškas yra poligonas be ploto. Plotas
už žemėlapio ribos – poligonas E – pažymimas nenurodant nė vienos jį sudarančių atkarpų.
Mazgų topologijos lentelėje išvardijami visi mazgai ir nurodoma, kokioms atkarpoms jie priklauso. Pavyzdžiui, mazge M1 susiduria trys atkarpos: a1, a3 ir a4. Atkarpų
topologijos lentelės skirtos ryšiams tarp mazgų, poligonų ir atkarpų nusakyti. Vienas iš atkarpos galų yra suprantamas kaip pradinis mazgas, o kitas – kaip galinis atkarpos mazgas.
Pavyzdžiui, atkarpa a5 prasideda mazgu M3 ir baigiasi mazgu M2. Judant nuo mazgo M3
prie mazgo M2, kairysis poligonas yra A, o dešinysis – B.
Topologinėse lentelėse aprašyti elementai susiejami su realiuoju pasauliu naudojant
atkarpų koordinačių lentelę. Kiekviena atkarpa yra sudaryta iš vieno ar daugiau tiesių
linijų segmentų, nusakomų koordinačių porų serijomis. Kuo sudėtingesnė linijų forma, tuo
daugiau reikia koordinačių jų atvaizdavimui. Atkarpoje a1 yra vienas posūkis (viršūnė), ji
atvaizduojama nurodant abu galinius taškus bei vieną tarpinį. Linijos a5 atvaizdavimui naudojama keletas tarpinių viršūnių. Visos šios lentelės gali būti susiejamos viena su kita.
Topologijos reikšmė GIS didžiulė:
• Topologija naudojama duomenų rinkinio integralumo testavimui. Sudarant
duomenų bazes gali būti atliekami tokie testai:
o Poligonai persidengia/yra tarpai (3.13 a ir b pav.). Pavyzdžiui, du skirtingi taksaciniai sklypai negali persidengti (bet kuriame miško taške gali būti tik vienas
taksacinis sklypas). Taip pat tarp dviejų sklypų dažniausia negali būti tarpų.
o Ar tinklas susijungia ? (3.13 c pav.). Pavyzdžiui, vandentiekio tinklo trasos turi
jungtis viena su kita movose ir negali būti tarpų tarp dviejų elementų.

		

a) 			

b) 		

c)

3.13 pav. Topologinių klaidų pavyzdžiai: a) persidengia du poligonai; b) tarp poligonų yra tarpas; c) tinklas
nesusijungia

o Linijos kertasi/nesikerta. Pavyzdžiui, reljefo izolinijos negali kirstis. Kalvotose
vietovėse, kur didelis tokių linijų tankis, skaitmeninant galima padaryti klaidą
sukertant dvi skirtingai altitudei priklausančias izolinijas. Topologija leidžia tokias klaidas identifikuoti ir ištaisyti.
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o Dvigubi objektai – skaitmeninimo metu tas pats objektas gali būti įvestas kelis kartus.
• Topologija leidžia modeliuoti įvairių elementų tipų elgseną. Realiame pasaulyje yra daug objektų, kurie negali egzistuoti vienas be kito, turi bendras ribas ir
pan. Pavyzdžiui, miško kvartalo riba automatiškai yra taksacinio sklypo riba. Jei
duomenų bazė organizuota taip, kad taksacinių sklypų ribos ir kvartalinės linijos
saugomos kaip atskiros elementų klasės, tai topologija leidžia jas tarpusavyje susieti ir traktuoti kaip vieną elementų klasę, atliekant tam tikras analizės funkcijas,
kad, sakykime, įvedus/pakeitus miško kvartalo ribą automatiškai formuotųsi/kistų
taksacinio sklypo riba.
• Topologija padidina duomenų redagavimo produktyvumą:
o Palengvinamas bendrų elementų įvedimas, keitimas.
o Pritraukimas. Operatorius sunkiai sugebėtų išvengti tokių klaidų, kaip parodyta
3.13 c pav., nes nenaudojant automatinio pritraukimo praktiškai neįmanoma
tiksliai pataikyti vienos linijos galą ant kito elemento galo.
o Automatinis objekto (poligono) užbaigimas – poligonas uždaromas automatiškai
sujungiant paskutinę įvestą jo viršūnę su pirmąja.
o Automatinis esamų elementų kopijavimas.
o Automatinis tinklo integralumo tikrinimas: ar visi linijiniai tinklo elementai sujungti tarpusavyje.
• Topologija optimizuoja užklausas. Yra daug užklausų, kurios galima įvykdyti nenaudojant koordinačių duomenų. Taip išvengiama laiko sąnaudų geografinių objektų
tarpusavio ryšiams apskaičiuoti pagal koordinates.
3.2.4. Tinklo duomenų modelis
Iš principo tai – vektorinio topologinio duomenų modelio variantas, skirtas modeliuoti įvairiems srautams (prekių, išteklių, vandens, elektros ir pan.). Yra skiriami du
pirminiai tinklų tipai:
• Spindulinis (medžio pavidalo) – tėkmė juda aukštyn-žemyn (pavyzdžiui, hidrografinis tinklas).
• Kilpinis – tėkmės gali kirstis (pavyzdžiui, vandentiekio, gatvių tinklas).
GIS tinklas formuojamas iš taškų (pavyzdžiui, gatvių sankryžos, upių santakos, vandentiekio tinklo movos ir pan., paprastai tai, kas vektoriniame tipologiniame duomenų
modelyje buvo įvardinta kaip „Mazgas“) ir linijų (pavyzdžiui, gatvės, upės, vandentiekio
vamzdynų linijos ir pan.). Tinklo topologiniai ryšiai naudojami nusakyti, kaip linijos jungiasi mazguose. Norint vykdyti tinklo analizę vykdyti reikia, kad būtų nusakyta, kaip srautas
gali judėti tinklu. Sakykime, vandentiekio tinklo atveju turi būti nusakyta magistralių bei
atšakų pralaidumas, siurblinės parametrai, movų ypatumai ir pan. – 3.14 pav.
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3.14 pav. Vandentiekio tinklo modelis GIS

3.2.5. Netaisyklingų trikampių tinklo (TIN) duomenų modelis
Netaisyklingų trikampių tinklas (Triangulated Irregular Network arba tiesiog
TIN) – vektorinio topologinio duomenų modelio variantas, skirtas paviršiams vaizduoti
ir analizuoti. Dažnai paviršių (Žemės reljefas, upės vagos dugno paviršiaus modelis ir
pan.) atžvilgiu yra naudojamas terminas – 2,5-D. Tikroji 3-D (trimatė) struktūra yra tokia
struktūra, kai x, y toje pat padėtyje gali įgauti keletą z reikšmių (pavyzdžiui, struktūra,
atvaizduojanti Žemės paviršių kalnuose, kur neigiamas nuolydis; inžinerinėse struktūrose,
modeliuojant tunelius ir pan.). TIN, kaip teigia pats pavadinimas, paviršių atvaizduoja
naudodamas nepersidengiančius trikampius elementus (3.15 pav.).

3.15 pav. Nemuno vagos dugno bei apylinkių Žemės paviršiaus modelis, pavaizduotas naudojant netaisyklingų
trikampių tinklą

TIN yra sudarytas iš taškų, kuriems yra žinomos x, y ir z koordinatės. Didesnis kiekis
taškų paprastai sutelkiamas ten, kur sudėtingesnis modeliuojamų paviršių reljefas. TIN
konstruojamas vadovaujantis tokiais principais:
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• Kiekvienas taškas, turintis x, y ir z koordinates, naudojamas kaip mazgas.
• Jei per 3 trikampio viršūnes nubrėžtume apskritimą, šio apskritimo viduje negali
būti jokio kito trikampio viršūnės (mazgo) – Delaunay taisyklė. Pastaroji sąlyga
didina trikampių vidaus kampus ir minimizuoja ilgiausios trikampio kraštinės
ilgį – 3.16 a pav.
• Apie kiekvieną tašką, turintį x, y ir z koordinates, galima generuoti Thiessen’o poligonus, kurių mazgai nurodys minėtų apskritimų centrus – 3.16 b pav. Thiessen’o
poligonai kuriami apie taškus, vadovaujantis principu, kad poligono ribos vienodu
atstumu nutolusios nuo dviejų gretimų taškų.
TIN yra topologinė duomenų struktūra, palaikanti erdvinius trikampių plokštumų bei
taškų su x, y ir z koordinatėmis ryšių informaciją. Kiekvieną trikampį žymėkime didžiąja
raide, o jų viršūnes – skaitmenimis (3.17 pav.). Koordinatės ir topologinė informacija yra
kaupiama lentelėse. Mazgų lentelėje išvardyti visi trikampiai bei juos formuojantys mazgai
ir greta kiekvieno trikampio esantys kiti trikampiai. Jei trikampio viena kraštinė sutampa
su atvaizduojamo ploto riba, tai lentelėje nurodyti tik 2 gretimi trikampiai. Koordinačių
lentelėje nurodomos mazgų x, y ir z koordinačių reikšmės.
Kaip bet kuris 2,5-D ar 3-D modelis, TIN yra tikslus tiek, kiek geri pradiniai duomenys,
naudoti jam sukurti. Jie yra ypač jautrūs ekstremalioms (labai didelėms ir labai mažoms)
reikšmėms, kadangi pradiniai duomenys nėra filtruojami. Kitas TIN trūkumas yra tai, kad
trikampės plokštumos viduje paviršius suprantamas kaip nekintantis, t. y. plokščias, tačiau
šuoliškai kintantis ties briaunomis. Kartais tai gali tapti ir privalumu, pavyzdžiui, taikant
GIS inžinerijoje, kai svarbu tiksliai atvaizduoti pylimų padėtį ir aukštį ar hidrografinio
tinklo elemento krantus ir gylį. Konstruodami TIN, kaip lūžio linijas galime panaudoti
niveliuotus natūros objektus (pavyzdžiui, kelio, pylimo ar pan. paviršius), kurie paviršiaus
modelyje tampa trikampių briaunomis.

a)

b)

3.16 pav. Netaisyklingų trikampių tinklo generavimas: a) Delaunay taisyklė; b) Thiessen’o poligonai
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3.17 pav. Netaisyklingų trikampių tinklas yra vektorinio topologinio duomenų modelio variantas

3.2.6. Objektų duomenų modelis
Visi anksčiau aptarti GIS naudojami geografinių duomenų modeliai orientuoti
į elementų geometriją – jie pasaulį modeliuoja kaip taškų, linijų, poligonų, trikampių
plokštumų, vaizdo elementų rinkinį. Bet kokia operacija atliekama taikant atskirą
procedūrą (paleidžiant vykdyti programą, pusprogramę). Geografinio elemento būklė
(atributai ar ypatybės, nusakančios, kas jis yra) yra atskirta nuo jo elgsenos (ką jis
daro). Objektų duomenų modelyje kaupiami geografiniai objektai, ryšiai tarp objektų
bei geografinių objektų elgsena, t. y. kiekvienas elementas yra integruotas geometrijos,
ypatybių bei metodų (nusakančių jo elgseną) rinkinys. Elemento geometrija traktuojama
kaip eilinis atributas. Šalia bazinių elementų, kaip taškai, linijos ir poligonai, galima sukurti vartotojo elementus, tokius kaip transformatorinės, vamzdžiai, miško sklypai ir pan.
Taip pat galima nusakyti vartotojo sukurtų elementų specifinę elgseną (pavyzdžiui, jei
elementas yra miško sklypas, tai jis gali priklausyti tik vienai miškų urėdijai bei girininkijai iš baigtinio sąrašo, jis turės tokius privalomus atributus, kaip numeris, miško pogrupis, žemių kategorija, augavietė ir pan.). Tokia elgsena naudojama atliekant duomenų
įvedimo kontrolę, gali palengvinti patį įvedimo procesą bei supaprastinti GIS analizę ir
rezultatų pateikimą.
To paties tipo geografiniai objektai grupuojami į elementų klases. Visi geografiniai objektai yra vienaip ar kitaip susiję su tos pačios klasės objektais bei galbūt ir kitų
klasių objektais. Kai kurie iš šių ryšių paveldimi kartu su elementų klasės apibūdinimu
(pavyzdžiui, GIS automatiškai redaguoja persidengiančius poligonus), kitos tarp-klasinių
ryšių charakteristikos yra nustatomos vartotojo. Paprastai objektų duomenų modelyje naudojami trys tokių ryšių tipai: topologiniai, geografiniai ir bendrieji.
Topologiniai ryšiai įdiegti apibūdinant pačią klasę – pavyzdžiui, jei realaus pasaulio elementai yra atvaizduojami GIS naudojant topologines poligonų elementų klases,
tai automatiškai jie bus aprašyti naudojant 3.2.3.2 skyriuje pristatytų topologinių lentelių
vieną ar kitą variantą.
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Geografiniai ryšiai tarp klasių grindžiami „geografiniais operatoriais“ (pavyzdžiui,
„persidengia“, „yra šalia“, „yra viduje“, „liečia“ ir pan.), kurie nusako sąveiką tarp objektų.
Pavyzdžiui, visi vienam savininkui priklausantys pastatai privalo būti jo sklypo teritorijoje, arba, vartojant GIS terminus, pastatų elementų klasės objektai, identifikuoti kaip
priklausantys konkrečiam savininkui, turi būti atitinkamo žemės sklypų elementų klasės
poligono viduje.
Bendrieji ryšiai nusako kitus galimus ryšių tarp objektų atvejus, pavyzdžiui, galima
nustatyti ryšį tarp miško sklypų poligonų ir jų taksacinio aprašymo, kaupiamo atskiroje
duomenų bazės lentelėje.
Šalia ryšių tarp elementų klasių objektų duomenų modelyje galime nusakyti keletą
taisyklių, kurios ypač vertingos užtikrinant duomenų bazės integralumą redagavimo metu:
• Atributų taisyklės nusako galimas atributų reikšmes, pavyzdžiui, sudarant MelGIS
duomenų bazę, drenažo rinktuvų , sausintuvų ar vandens nuleistuvų kodai gali būti
pasirenkami iš anksčiau paruošto sąrašo, neįvedinėjant juos kiekvienu atskiru atveju. Automatiškai gali būti tikrinamas ir atributų tikslumas, pavyzdžiui, sausintuvų
nuolydis negali būti mažesnis nei 3 procentai ir pan.
• Sujungimo taisyklės nusako teisingas elementų kombinacijas, priklausomai nuo
geometrijos, atributų bei topologijos ypatumų, pavyzdžiui: 28,8 kV laidas su 14,4
kV laidu gali būti jungiamas tik per transformatorių, arba dujotiekio tinkle negali
būti vamzdžių atvirais galais.
• Geografinės taisyklės nusako, kas atsitinka, kai objektas padalijamas/sujungiamas. Pavyzdžiui, jei miško savininkas įsigijo greta jo valdos esantį miško sklypą,
valdų ribų elementų klasėje turi būti suliejami du poligonai, gautą rezultatą
pažymint naujojo savininko duomenimis, tačiau taksacinių sklypų elementų
klasėje objektai gali būti sujungiami ar nesujungiami, priklausomai nuo medyno
taksacinių charakteristikų.
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4. GIS duomenų rinkimas
GIS duomenų rinkimas yra vienas brangiausių ir didžiausių laiko sąnaudų
reikalaujančių GIS diegimo etapų. Kai kurie šaltiniai teigia, kad duomenų rinkimas
gali sudaryti iki 85% GIS projekto lėšų. GIS duomenys gali būti gaunami iš įvairiausių
šaltinių. Bendruoju atveju GIS duomenys gaunami juos tiesiogiai renkant arba perkeliant
iš kitų sistemų. Galima išskirti dvi geografinių duomenų šaltinių grupes, nors skirtumai
tarp jų nežymūs:
• Pirminių geografinių duomenų šaltiniai – surenkami skaitmeniniu pavidalu, siekiant panaudoti GIS (GPS matavimai, skaitmeninė aero- ir kosminė nuotrauka,
skaitmeninė topografinė nuotrauka).
• Antrinių geografinių duomenų šaltiniai – skaitmeniniai ir analogų pavidalo
duomenų rinkiniai, surinkti kitais tikslais ir paverčiami į GIS panaudoti tinkamą
pavidalą (skenuoti žemėlapiai, skaitmeniniai Žemės paviršiaus modeliai, generuoti
iš izolinijų, vietovardžių duomenų bazės).
Ir pirminiai, ir antriniai geografiniai duomenys gali būti gaunami skaitmeniniu bei
analogų (popierinis žemėlapis, aero- ar kosminė nuotrauka, atspausdinta fotopopieriuje
ir pan.) pavidalu. Analoginiai duomenys, prieš dedant juos į geografinių duomenų bazę,
privalo būti suskaitmeninti – skenuojami, vektorizuojami. Skaitmeninių duomenų formatas ar kitos charakteristikos taip pat gali netikti konkretiems GIS sprendimams. Šiame
skyriuje aptarsime duomenų šaltinius, priemones ir technologijas, naudojamas renkant
GIS duomenis.

4.1. GIS duomenų rinkimo schema
Net pačiuose paprasčiausiuose projektuose duomenų rinkimas vyksta keliais etapais – 4.1 pav. Planavimo metu yra nustatomi vartotojo poreikiai, aptariami turimi bei
numatomi pritraukti ištekliai (personalas, techninė ir programinė įranga) bei sudaromas projekto planas. Pasiruošimą sudaro tokie darbai kaip duomenų gavimas, prastos
kokybės žemėlapių perbraižymas, skenuotų žemėlapių redagavimas ir pan. Jo metu gali
būti instaliuojama reikiama GIS programinė ir techninė įranga, kuri bus naudojama vykdant projektą. Daugiausia pastangų reikia informacijos skaitmeninimui/perkėlimui. Po
šio etapo visada reikia redaguoti pirminę GIS duomenų bazę, identifikuoti ir eliminuoti galimas klaidas. Bet koks
duomenų rinkinys nėra laikoPlanavimas
avimas
mas visiškai baigtu, jei nėra
įvertinta jo kokybė, dokumentuoti sudarymo sprendimai ir pan.
Pasiruošimas
Ʋvertinimas
Ʋ
Vykdant didelius GIS duomenų
bazių sudarymo projektus, visus
šiuos etapus yra tikslinga atlikti
Skaitmenizavimas/
Skaitmeninimas/
mažesne apimtimi – įvykdyti
Redagavimas
Perkơlimas
vadinamąjį bandomąjį projektą,
pagal kurį būtų galima optimizuoti pagrindinio projekto
4.1 pav. GIS duomenų rinkimo etapai
įgyvendinimą
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4.2. Pirminių geografinių duomenų rinkimas
4.2.1. Rastrinių duomenų rinkimas
Populiariausia pirminių rastrinių duomenų rinkimo forma yra distancinis zondavimas. Distanciniu zondavimu paprastai yra laikomas informacijos apie objektų fizines,
chemines ir biologines savybes gavimas be tiesioginio fizinio kontakto. Informacija yra
surenkama matuojant objektų atspindėtą, išspinduliuotą ar išsklaidytą elektromagnetinę
spinduliuotę, tam panaudojant įvairiausios konstrukcijos jutiklius, veikiančius spektro zonose nuo matomųjų spindulių iki mikrobangų. Distancinio zondavimo sistemos
yra grindžiamos: (1) pasyviais jutikliais, fiksuojančiais atspindėtą ar išspinduliuotą
elektromagnetinę spinduliuotę (tradicinė bei skaitmeninė aerofotonuotrauka, pagrindinės
kosminio distancinio zondavimo sistemos – Landsat, Spot, Ikonos ir pan.) bei (2) aktyviais jutikliais, kurie patys generuoja elektromagnetines bangas, siunčia jas į Žemės
paviršių bei fiksuoja atspindėjimo ypatumus (RaDAR – Radio Detection And Ranging, LiDAR – Light Detection And Ranging). Jutiklių nešikliais paprastai būna dirbtiniai Žemės palydovai bei lėktuvai, tačiau taip naudojami ir kiti skraidymo aparatai
– malūnsparniai, oro balionai, lengvi skraidymo aparatai, įskaitant ir nepilotuojamus.
Distancinio zondavimo jutikliai gali būti įmontuojami ryšių bokštuose, pavyzdžiui,
siekiant aptikti gaisrus, vaizdo kameros gali būti įmontuojamos priešgaisrinio stebėjimo
ar mobilių komunikacijų bokštuose.
Kalbant apie panaudojimą GIS, pagrindinė fizinė distancinio zondavimo sistemų
charakteristika yra skiriamoji geba, kuri nagrinėjama trimis aspektais – erdviniu, radiometriniu bei laiko. Erdvinė skiriamoji geba nusakoma objektų, kurie gali būti išskiriami
distancinio zondavimo vaizduose, minimaliu dydžiu. Dauguma vaizdų užrašomi naudojant rastrinį duomenų modelį, todėl erdvinei skiriamajai gebai nusakyti patogu naudoti
vaizdo elemento – gardelės – dydį. Kosminio distancinio zondavimo sistemų pateikiamų
vaizdų gardelių dydis gali kisti nuo 0,5 m iki 1 km, aerovaizdų – priklausomai nuo nuotraukos parametrų, nuo 10 cm iki 5 m.
Iš principo distanciniai zondavimo metodai yra grindžiami skirtingų Žemės paviršiaus
objektų nevienodu atspindėjimu įvairiose spektro zonose (4.2 pav.). Distancinio zondavimo sistemos gali fiksuoti elektromagnetinę spinduliuotę vienoje ar keliose ribotose spektro zonose – šių zonų ypatumai nulemia radiometrinę skiriamąją gebą. Pavyzdžiui, inventorizuojant šalies miškus naudojami ortofoto planai yra pagaminti spektrinės-zoninės
fotojuostos pagrindu, kuri nuo Žemės paviršiaus atspindėtą spinduliuotę fiksavo trijose
– žaliųjų ir raudonųjų matomųjų bei artimųjų infraraudonųjų spindulių – zonose. IKONOS kosminėje sistemoje jutikliai jautrūs keturioms spektro zonoms: jau minėtoms trims
bei mėlynųjų matomųjų spindulių zonoms.
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4.2 pav. Apibendrintos pagrindinių Žemės paviršiaus objektų elektromagnetinių bangų atspindėjimo charakteristikos įvairiose elektromagnetinio spektro zonose

Laiko charakteristika distancinio zondavimo sistemose yra labiausiai kintanti. Kai
kurios sistemos užtikrina informacijos gavimą praktiškai nenutrūkstamu režimu, kitos, paprastai kosminės distancinio zondavimo sistemos, tos pačios Žemės paviršiaus vietovės
vaizdus pateikia periodiškai, kas kelias valandas, dienas ar savaites. Aero-technologijomis grindžiamų sistemų gaunamos informacijos periodiškumas iš dalies priklauso nuo
vykdytojų valios (pavyzdžiui, miškų inventorizacijos tikslais aerofotonuotrauka vykdoma
vieneri metai prieš lauko darbus).
Pastaruoju metu pasaulyje yra sukaupta daug archyvinės distancinio zondavimo informacijos, todėl nebūtina visais atvejais planuoti bei vykdyti distancinio zondavimo misijas.
Tokios informacijos galima ieškoti atitinkamose valstybinėse (pavyzdžiui, Nacionalinėje
žemės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ar Valstybinėje
miškotvarkos tarnyboje) bei komercinėse institucijose. Ieškant informacijos, įvertinant jos
tinkamumą bei įsigyjant, svarbus internetas.
4.2.2. Vektorinių duomenų rinkimas
Pirminiai vektoriniai duomenys paprastai renkami dviem būdais: atliekant antžeminę
nuotrauką bei pasitelkiant pasaulines kosminės navigacijos sistemas (GNSS). Pastaruoju
metu skirtumai tarp antžeminės nuotraukos ir GNSS nyksta, kadangi pastaroji technologija
integruojama į pirmąją.
4.2.2.1. Antžeminė nuotrauka
Antžeminė nuotrauka yra grindžiama principu, kad bet kokio taško 3-D padėtis gali
būti nustatyta matuojant kampus ir atstumus iš taškų, kurių padėtis yra žinoma. Matavi-
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mai pradedami nuo atramos taško; jei šio taško koordinačių sistema yra žinoma, tai visi
kiti taškai nustatomi šioje koordinačių sistemoje. Jei koordinačių sistema – nežinoma,
matavimai vykdomi santykinėje vietinėje koordinačių sistemoje. Visų matuojamų taškų
padėtis susijusi su kitų taškų padėtimi, todėl matavimo paklaidos pasklinda tarp visų taškų.
Pavyzdžiui, matuojant poligono ribą, tarp pirmo ir paskutinio taško koordinačių, kurios
teoriškai turi būti identiškos, visada gaunamas nesąryšis, kuris turi būti išsklaidomas tarp
visų matuotų taškų padėčių.
Tradiciškai antžeminė nuotrauka būdavo daroma naudojant tokius prietaisus, kaip busolė
ar teodolitas kampams bei matavimo juosta atstumams matuoti. Šiuo metu jie yra pakeičiami
elektroniniais-optiniais instrumentais, vadinamais totalinėmis stotimis (4.3 pav.).

4.3 pav. Ant trikojo montuojama Leica TPS1100 totalinė stotis

Per pastaruosius 100 metų antžeminės nuotraukos pagrindiniai principai mažai
pakito, nors technologija iš esmės leido pagerinti matavimų tikslumą bei darbų atlikimo
produktyvumą. Paprastai matavimus atlieka du žmonės, kurių vienas dirba su totaline
stotimi, o antras nešioja atspindinčiąją prizmę, kuri statoma matuojamuose taškuose. Kai
kurios naujausios sistemos leidžia matavimus atlikti ir vienam žmogui.
Nors antžeminė nuotrauka yra brangus ir daug darbo sąnaudų reikalaujantis būdas,
ji vis dar yra geriausias sprendimas, siekiant gauti ypač aukšto tikslumo duomenis apie
taškų padėtį. Be šių matavimų taip pat negalima sudaryti aukšto tikslumo ortofotografinių
žemėlapių, jie svarbūs kontroliuojant bet kokių GIS duomenų bazių tikslumą.
4.2.2.2. GNSS
Pasaulinę kosminės navigacijos sistemą (GNSS – Global Navigation Satellite System) sudaro šiuo metu veikiančios bei artimiausiu metu numatomos paleisti sistemos:
• Jungtinių Amerikos Valstijų GPS (Global Positioning System) – pirmoji ir labiausiai paplitusi sistema.
• Rusijos GLONASS (ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая Система).
• Planuojama paleisti Europos sistema Galileo.
Iki atsirandant GPS, Žemės paviršiaus objektų koordinatės buvo nustatomos naudojant santykinių bei absoliutinių matavimų sistemas. Jei žinome kurio nors žemės paviršiaus
taško koordinates, tai jo atžvilgiu gali būti nustatytos kitų objektų koordinatės – tai yra
santykinių matavimų esmė, tačiau jei tokio atramos taško neturime, tada padėtį tenka nus-
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tatyti absoliutiniais matavimais. Geografinę platumą nesunkiai galime nustatyti matuodami
aukščiausią Saulės pakilimo kampą ar stebėdami Saulės, Mėnulio bei kai kurių žvaigždžių
padėtį, tačiau ilgumos nustatymui reikia preciziškų laiko matavimų – pavyzdžiui, dar
prieš keletą šimtmečių jūrininkams kildavo didžiulių problemų dėl to, kad nebuvo tikslaus laikrodžio. Kolumbas ir jo pasekėjai negalėjo tiksliai išmatuoti geografinės ilgumos
ir manė, kad Žemė daug mažesnė, nei iš tikrųjų yra, tai Amerikos žemynas kurį laiką buvo
laikomas Azija.
GPS, arba pasaulinė padėties nustatymo sistema, yra apibrėžiama kaip „radijo signalus skleidžiantys palydovai, naudojami padėčiai Žemėje nustatyti. Naudojantis GPS imtuvu įmanoma tiksliai nustatyti jo padėtį ant ar šalia Žemės paviršiaus“4 . GPS sudaro:
• 24 palydovai (kosminis segmentas). Papildomai orbitoje skrieja keletas atsarginių
palydovų.
• 5 Žemės stotys (kontrolinis segmentas).
• GPS imtuvai (vartotojų segmentas).
Kosminį segmentą sudaro 24 NAVSTAR palydovai, skriejantys orbitose 20200 km
aukštyje bei apsukantys Žemės rutulį per 12 val., tas pats taškas dengiamas kas 24 valandos, kasdien 4 valandomis anksčiau nei praeitą dieną (4.4 pav.). Palydovo svoris orbitoje – 862 kg, dydis – apie 5 m. Vienas palydovas funkcionuoja apie 7,5 metų, vėliau jis
keičiamas kitu. Palydovas siunčia koduotus signalus radijo bangomis preciziškai fiksuotais laiko intervalais.

4.4 pav. NAVSTAR palydovas, naudojamas GPS sistemoje

Kontrolės segmentą sudaro sekimo stočių sistema, išdėstyta visame pasaulyje. Šios
stotys stebi palydovus, registruoja jų padėtį ir prireikus koreguoja skriejimo orbitas.
Vartotojų segmentą sudaro GPS imtuvai, kurių konstrukcija, tikslumas, kaina bei
panaudojimo ypatumai gali iš esmės skirtis. GPS imtuvai grubiai gali būti skirstomi į: (1)
skirtus geodeziniams matavimams, kuriais pasiekiamas milimetrų bei centimetrų tikslumas, (2) skirtus GIS duomenų bazėms sudaryti (tikslumas apie 1 m) bei (3) mėgėjiškus,
kurių tikslumas mažesnis kaip 10 m–4.5 pav.
4

Tarptautinis GIS žodynas, McDonnel & Kemp
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4.5 pav. Įvairių tipų GPS imtuvai: a) skirti geodeziniams matavimams, (b) skirti GIS duomenų bazėms sudaryti
bei (c) mėgėjiški

GPS matavimai grindžiami atstumu, nustatomu pagal radijo signalų sklidimo trukmę
tarp palydovo (kurio padėtis tiksliai žinoma) ir imtuvo, naudojant vadinamąjį „trianguliacijos“ iš palydovo metodą – 4.6 pav. Jei yra išmatuojamas atstumas tarp imtuvo ir tik vieno palydovo, tai imtuvo padėtis gali būti bet kokiame sferos, kurios centras yra palydovas,
o spindulys – išmatuotasis atstumas, taške (4.6 a pav.). Užfiksavus atstumą tarp imtuvo ir
dviejų palydovų, paiešką susiauriname iki apskritimo, kuris gaunamas sukirtus dvi sferas
(4.6 b pav.). Išmatavus atstumą iki trečio palydovo nustatome du taškus, kurių vienas parodo imtuvo padėtį (kitas paprastai būna atmosferoje) – 4.6 c pav. Paprastai norint nusakyti
taško padėtį reikia nustatyti atstumą tarp GPS imtuvo ir 4 palydovų.

4.6 pav. Padėties Žemės paviršiuje nustatymas, naudojant trianguliacijos iš palydovo metodą
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GPS matavimų tikslumui įtaką gali daryti (4.7 pav.):
• Atmosferos trukdžiai (signalas sulėtėja ir yra iškraipomas).
• Kliūtys Žemėje (klaidos atsiranda dėl pakartotinų atspindžių (refrakcijos)). Tai
bandoma panaikinti tobulinant imtuvo anteną bei signalų apdorojimo programas.
Matavimai efektyvūs tik tada, jei palydovo neužstoja įvairios kliūtys. Dėl šios
priežasties GPS matavimus labai apsunkina medžių lajų danga.
• Nesklandumai palydovuose (paprastai tokias klaidas ištaiso kontrolės (monitoringo) stotys).
• Pats palydovų išsidėstymas (kai palydovai išsidėstę arti vienas kito, tikslumas
būna mažesnis).
Panaudodami GPS galime išmatuoti ir taško z koordinatę, tačiau reikia turėti
omenyje, kad šiuo atveju paprastai pasiekiamas mažesnis tikslumas. Sakykime, jei x bei y
koordinatės nustatomos 10 m tikslumu, tai z koordinatė bus nustatyta 30–50 m tikslumu.
Taip pat reikia atkreipti dėmesį į tai, kad aukštis virš jūros lygio iš principo yra sutartinis
dydis, priklausantis nuo matematinio Žemės paviršių aprašančio elipsoido modelio.

4.3. Antrinių geografinių duomenų rinkimas
Tai GIS duomenų bazių sudarymas, panaudojant esamus žemėlapius, nuotraukas ar
kitus analogų pavidalo dokumentus. Skenavimas yra naudojamas rastriniams duomenims rinkti; vektoriniai duomenys gali būti surinkti atliekant skaitmeninimą, panaudojant
grafinę planšetę, vektorizavimą kompiuterio ekrane, stereo-fotogrametriją, koordinačių
geometrijos procedūras.

4.7 pav. Veiksniai, darantys įtaką GPS matavimų tikslumui: a) atmosferos trukdžiai, b ir c) kliūtys Žemėje, d)
blogas palydovų išsidėstymas, e) geras palydovų išsidėstymas
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4.3.1. Rastrinių duomenų rinkimas skenuojant
Skeneris yra įtaisas, skaitantis vaizdą nuo paviršiaus (pvz., popieriaus lapo) arba iš
fotografinės juostelės skleidimo būdu ir perkeliantis jį į kompiuterio atmintinę. Analogų
pavidalo dokumentai yra skenuojami daugiausia dėl tokių priežasčių:
• Įvairūs popieriniai žemėlapiai, planai laikui bėgant susidėvi. Sukaupus popierinius
žemėlapius skaitmeniniu pavidalu, palengvinamas prieinamumas prie jų, administravimas.
• Skenuoti ir geografinėje erdvėje orientuoti popieriniai žemėlapiai, aerofotonuotraukos suteikia kitiems duomenims geografinį kontekstą (4.8 pav.).
• Nuskenavus žemėlapius, nuotraukas ar vaizdus, dažnai atliekamas jų vektorizavimas, aptariamas kituose skyriuose
4.3.2. Vektorinių duomenų rinkimas
4.3.2.1. Skaitmeninimas, panaudojant grafinę planšetę
Skaitmeninimas, panaudojant grafinę planšetę, buvo pagrindinis ir pigiausias GIS
duomenų bazių sudarymo būdas prieš dešimtmetį. Ši technologija išimtinai buvo naudojama Lietuvos miškų inventorizacijoje iki 2000 metų. Skaitmeninimo, panaudojant grafinę
planšetę, procese naudojamas specialus prietaisas – grafinė planšetė (4.9 pav.). Pagrindinės
jos detalės – skaitmeninimo stalas ir speciali pelė. Stalo paviršius padengtas ypač tankiu
elektros laidų tinklu. Pelėje yra speciali žyma, skirta įvedamų objektų kontūrams fiksuoti,
bei 16 ar daugiau klavišų, skaitmeninimo procesui valdyti bei tam tikrai atributų informacijai įvesti. Žemėlapis yra tvirtinamas ant grafinės planšetės stalo ir, vedant pelės žyma
žemėlapio objektų kontūrais, atitinkamų klavišų paspaudimais fiksuojama jų padėtis.

4.8 pav. Vektorinės informacijos naudojimas kartu su fone pateikiamu aerofoto vaizdu palengvina žemėlapių
panaudojimą
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Skaitmeninimo proceso efektyvumas priklauso nuo grafinės planšetės, naudojamos
programinės įrangos charakteristikų bei operatorių patirties. Skaitmeninimas, panaudojant
grafinę planšetę, sunkus, varginantis procesas. Operatoriaus nuovargis gali labai sumažinti
sudaromų GIS duomenų bazių kokybę. Sudėtinga operatyvi įvestų kontūrų tikslumo
kontrolė, nes operatorius visą dėmesį sukoncentruoja į grafinės planšetės stalą, bet ne į
kompiuterio ekraną, kuriame braižomi įvesti objektai.
4.3.2.2. Vektorizavimas kompiuterio ekrane
Bet koks skenuotas žemėlapis gali būti orientuotas geografinėje erdvėje, atvaizduojamas kompiuterio ekrane (bet ne tvirtinamas ant grafinės planšetės stalo), o geografinių
objektų kontūrai skaitmeninami juos kopijuojant kompiuterio pelės žymekliu (o ne grafinės
planšetės pelės žyma). Ši procedūra, dar vadinama vektorizavimu kompiuterio ekrane,
šiuo metu yra laikoma populiariausiu GIS duomenų bazių sudarymo būdu.
Kai kuri GIS programinė įranga leidžia automatizuoti ar pusiau automatizuoti vektorizavimo procesą, tačiau visiškas GIS duomenų bazių sudarymo automatizavimas labai
sudėtingas, nes tenka įdėti daug pastangų redaguojant sukurtus vektorinius duomenis arba
skenuojami žemėlapiai/skenuotas rastras turi būti specialiai paruošti (pavyzdžiui, paliekamos tik tos linijos, kurios formuoja atitinkamos elementų klasės turinį). Atlikti eksperimentai (sudarant miško sklypų GIS duomenų bazę) rodo, kad, vykdant automatizuotą
vektorizavimą, skenuoto žemėlapio paruošimas trunka ilgiau nei rankinis visų norimų
objektų vektorizavimas.

4.9 pav. Grafinė planšetė, iki 2000 metų naudota Lietuvos miškų inventorizacijoje GIS duomenų bazėms
sudaryti

Prieš dešimtmetį GIS literatūroje būdavo lyginamos skaitmeninimo, naudojant
grafinę planšetę, bei vektorizavimo kompiuterio ekrane technologijos. Šiuo metu tai daryti
nėra prasmės, tačiau būtina turėti omenyje, kad dalis šiuo metu naudojamų GIS duomenų
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bazių buvo sudarytos skaitmeninant, naudojant grafinę planšetę. 4.10 paveiksle pateikiamas pavyzdys, iliustruojantis galimas pirmosios technologijos klaidų priežastis.
4.3.3. Fotogrametrija
Fotogrametrija yra mokslas ir technologija, nagrinėjanti duomenų surinkimą, atliekant
matavimus aerofotonuotraukose ar kituose distancinio zondavimo vaizduose. Nors tai gali
būti 2-D matavimai, šiuo metu GIS beveik išimtinai naudojami 2,5-D ar 3-D matavimai
stereovaizde. Norint gauti stereovaizdą, aerofotonuotraukos ar kiti distancinio zondavimo
vaizdai turi būti gauti su 60% perdengimu išilgai skrydžio maršrutų bei 30% perdengimu
tarp skrydžio maršrutų. Perdengimo dydis nusako ploto, kuriam gali būti sukuriamas 3-D
modelis, apimtis.
20m

Skaitmeninta,
naudojant grafinĊ
planšetĊ

Vektorizuota
kompiuterio
ekrane

4.10 pav. Rezultatai, gaunami taksacinių sklypų ribas skaitmeninant su grafinę planšete (parodyta rodykle
paveikslo viršutiniame kairiame kampe) bei vektorizuojant kompiuterio ekrane (parodyta rodykle žemiau).
Kai kurių grafine planšete skaitmenintų linijų nukrypimas nuo tikrosios padėties gali būti aiškinamas tik šio
GIS duomenų bazių sudarymo būdo technologiniais netobulumais

Lietuvoje dauguma GIS duomenų bazių, tarp jų ir miškų išteklių, yra sudaromos
geografinius objektus dešifruojant ortofotografiniuose žemėlapiuose. Tai dokumentas,
sudarytas aerofotonuotraukų pagrindu. Sudarant ortofotografinį žemėlapį, visi aerovaizdų
iškraipymai, atsiradę dėl aerofotoaparato optinės ašies posvyrio ir vietovės reljefo, yra
pašalinami. Norėdami pašalinti aerovaizdo iškraipymus, atsiradusius dėl vietovės reljefo,
turime generuoti skaitmeninį Žemės paviršiaus modelį, kurio sudarymas yra brangus ir
sudėtingas, o tikslumas ribotas. Tačiau, jei GIS duomenų bazes sudarome fotogrametri-
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jos metodais, atskiras skaitmeninis Žemės paviršiaus modelis tampa nereikalingas, o
geografinių objektų padėtis nustatoma iš karto tiksliai vietovės reljefo atžvilgiu.
Matavimai poroje persidengiančių nuotraukų atliekami naudojant instrumentą,
vadinamą stereoploteriu. Šiuo prietaisu sukuriamas 3-D modelis bei renkami ir redaguojami GIS duomenys. Skiriamos trys stereoploterių kartos: optiniai, analitiniai ir skaitmeniniai
(4.11 pav.). Optiniai arba analoginiai stereoploteriai šiuo metu nenaudojami. Analitiniame
stereoploteryje sujungiami mechanika pagrįsti matavimai ir kompiuterizuotas duomenų
registravimas, skaitmeniniame – visos operacijos kompiuterizuotos. Yra manoma, kad artimiausiu metu skaitmeninė fotogrametrija visiškai pakeis analitinę.

4.11 pav. Trys stereoploterių kartos: a) analoginis arba optinis, b) analitinis ir c) skaitmeninis

Stereovaizdui gauti yra naudojami įvairūs sprendimai: nuo paprasčiausių stereoskopų
iki specialių akinių, veikiančių poliarizacijos (naudojant skirtingas šviesos poliarizacijos
plokštumas į ekraną išvedami stereodvejeto vaizdai, kurie filtruojami skirtingos poliarizacijos akinių stiklų) ar anaglifų (4.12 pav.) principu.
4.3.4. Koordinačių geometrija
Naudojant koordinačių geometriją (sutrumpintai COGO), geografinis objektas yra
„surenkamas“ iš elementarių geometrinių elementų pagal išmatuojamas koordinates,
azimutus, atstumus. COGO plačiau naudojama atliekant kadastrinius matavimus Šiaurės
Amerikoje, kur būtinas didelis tikslumas. Matavimai dažnai yra atliekami popieriniuose
žemėlapiuose, schemose. Tai labai preciziškas GIS duomenų rinkimo būdas, jam reikia
daug laiko ir kvalifikuoto personalo sąnaudų, todėl – brangus.

4.4. GIS duomenų gavimas iš išorinių šaltinių
Pradėdami vykdyti bet kurį GIS projektą sprendžiame dilemą – kurti GIS duomenų
bazę patiems ar ją (jos dalį) įsigyti. Iki šiol kalbėjome apie sprendimus, kuriais GIS duomenys surenkami iš pirminių ar antrinių šaltinių. Šiuo metu sukurta daug įvairių vienokio ar
kitokio turinio, tikslumo ir prieinamumo GIS duomenų bazių, todėl vis dažniau geografiniai duomenys gali būti gaunami iš jau egzistuojančių šaltinių. Šiuo metu esamos bei kuriamos GIS duomenų bazės, turinčios praktinę reikšmę sprendžiant įvairius taikomuosius
uždavinius, yra aptariamos kituose šio leidinio skyriuose. Daugiausia šalies bendrosios
paskirties duomenų bazių yra administruojamos Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (www.nzt.lt) bei jos įgaliotų institucijų (UAB
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„Aerogeodezijos institutas“ bei VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras “GISCentras”). Geografinius Lietuvos miškų išteklių duomenis platina Valstybinė miškotvarkos
tarnyba. Vis daugiau geografinės informacijos galima surasti ir internete.

4.12 pav. Anaglifų metodo panaudojimas stereovaizdui kompiuterio ekrane gauti. Pavyzdyje aerofoto vaizdai
pateikiami kartu su taksacinių sklypų ribomis

Gaudami geografinius duomenis iš išorinių šaltinių susiduriame su viena didele
problema – duomenys gali būti pateikti skirtingais, nei naudojami turimos programinės
įrangos, formatais. Praktiškai neįmanoma sukurti universalų duomenų formatą, kuris tiktų
visais galimais atvejais, pavyzdžiui, leistų sparčiai kompiuterio ekrane atvaizduoti didelius
kiekius geografinių elementų ir kartu palaikytų topologines struktūras. Be to, didžioji dalis
GIS programinės įrangos yra komerciniai produktai, kurių kūrėjai geriausiai pažįsta savo
pačių įdiegtus duomenų formatus ir nėra suinteresuoti, kad vartotojas naudotų konkurentų
siūlomus sprendimus.
Duomenų bazių sudarymas yra laikomas brangiausiu GIS projekto etapu, todėl
natūralu, kad sukurta daug priemonių, leidžiančių duomenims migruoti tarp įvairių sistemų
(4.13 pav.). Dauguma šiuolaikinės GIS programinės įrangos gali tiesiogiai skaityti AutoCAD DWG ir DXF, Microstation DGN, ESRI Shape5 bei vaizdų bylų formatus.
5

Populiariausia GIS programinė įranga aptariama kituose skyriuose
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4.13 pav. Sprendimai, leidžiantys GIS programinei įrangai naudoti išorinių šaltinių duomenis: a) transliavimas
arba vertimas į konkrečios GIS programinės įrangos suprantamą formatą; b) tiesioginis išorinių duomenų
formatų skaitymas

Padidintas dėmesys yra skiriamas GIS informacijos standartizavimui. Pasauliniu
mastu už tai atsakingi ISO (International Standard Organization) 211 ir 287 techniniai
komitetai. Europoje geografinės informacijos standartizavimo klausimais užsiima CEN
(Comité Européen de Normalisation). Lietuvoje GIS duomenų bazių standartizavimo
klausimams praeitą dešimtmetį taip pat buvo skirtas didelis dėmesys ir tai apvainikavo
„Integruotos geoinformacinės sistemos (InGIS) geoduomenų specifikacija“, patvirtinta
2000 metais. Specifikacija skirta valstybės registrų, valstybės bei savivaldybių lygmens
georeferencinių topografinių ir inžinerinių duomenų bazių tvarkytojams geografinei informacijai kurti, saugoti ir ja apsikeisti.
Atskirai reikėtų paminėti dar vieną GIS standartus nustatančią organizaciją – OGC
(Open Geospatial Consortium) – www.opengeospatial.org. Jai priklauso programinės
įrangos gamintojai, akademinės institucijos ir GIS vartotojai, suinteresuoti GIS suderinamumu (standartizuoti objektų geometrijos tipai, metaduomenų katalogai, prieinamumas internete).

4.5. Atributų duomenų rinkimas
GIS duomenų bazėse saugoma informacija ne tik apie bet kokio geografinio objekto
padėtį, bet ir apie jų aprašomąsias charakteristikas. Nors objektų atributai gali būti skaitmeninami kartu su geometrija, tačiau efektyviau juos įvesti atskirai. Atributų duomenų
rinkimas dažniausiai yra nesudėtinga procedūra ir ją gali atlikti mažiau kvalifikuoti darbuotojai, todėl tai kainuos pigiau. Atributai skaitmeninami kompiuterio klaviatūra, perkeliant juos iš įvairių duomenų kaupiklių (pavyzdžiui, GPS), naudojant automatinį teksto,
o pastaruoju metu – balso atpažinimą. Būtinas reikalavimas atributų duomenų įvedimui
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– operatyvi jų tikslumo kontrolė. Pavyzdžiui, miškų inventorizacijos metu nustatytos
taksacinių sklypų charakteristikos įvedant yra kontroliuojamos, kad nebūtų neleistinų
reikšmių ar kad būtų išlaikyti ryšiai su kitais rodikliais. Sudarant dideles duomenų bazes
yra tikslinga atributų informaciją įvesti du kartus – lyginant gaunamus rezultatus galima
nustatyti netikslumus.
Geografinių duomenų atributai dažnai gali būti saugomi atskirai nuo jų padėties
duomenų. Norėdami susieti objektų geometriją ir atributus, naudojame unikalius objektų
identifikatorius (dar vadinamus raktu) – 4.14 pav. Pavyzdžiui, sklypinės miškų inventorizacijos metu nustatomi taksacinių sklypų atributai skaitmeninėse duomenų bazėse saugomi jau keletą dešimtmečių; jų ribos GIS duomenų bazėse kaupiamos tik nuo praeito
dešimtmečio vidurio.

4.14 pav. Lietuvos miškų inventorizacijos metu išskiriami sklypai pažymimi naudojant unikalų atributų lauką
„Geo“: a) geometrinio taksacinių sklypų duomenų komponento elementų atributų lentelės fragmentas; b)
taksacinių sklypų atributų duomenų bazės fragmentas; c) „Geo“ lauko struktūra

Atskirą negeometrinių duomenų tipą sudaro metaduomenys – t. y. duomenys apie
duomenis. GIS programinė įranga gali automatiškai generuoti kai kuriuos metaduomenis,
pavyzdžiui, nusakyti koordinačių sistemą, surinktų duomenų apimtis, atributų parametrus ir pan. Kiti metaduomenys – duomenų sudarytojas, užsakovas, kokybės įvertinimo
parametrai ir kt. – turi būti nurodomi atskirai. Metaduomenys įvedami naudojant tuos
pačius būdus kaip ir geografinių objektų atributai.

4.6. Duomenų rinkimo valdymas
GIS duomenų rinkimui valdyti galioja bendrieji principai, taikomi visam GIS projektui: aiškus planas, pajėgumai, finansavimas ir laikas. Vykdant bet kokį duomenų rin-
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kimo procesą yra renkamasi tarp kokybės, spartos ir kainos (4.15 pav.). Galima surinkti
aukštos kokybės duomenis per trumpą laiko tarpą, tačiau tai bus brangu. Jei duomenų
bazės sudarymo kaina yra lemiantis kriterijus, tai žemesnės kokybės duomenys bus renkami ilgesnį laiko tarpą.

Sparta

Kokybơ

Kaina

4.15 pav. Priklausomybė tarp kokybės, spartos ir kainos, vykdant GIS duomenų rinkimą

Sudarant GIS duomenų bazes galima pasirinkti vieną iš dviejų strategijų:
• Žingsnis po žingsnio, visas projektas išskaidomas į atskirus etapus. Ši strategija
taikoma tada, kai ištekliai laiko vienetui (pavyzdžiui, metams) yra riboti, tačiau
bendros išteklių sąnaudos gali būti daug didesnes. Tai geras pasirinkimas, kai vykdytojas neturi pakankamai patirties ir neskubėdamas gali tobulėti. Tačiau laikui
bėgant, optimaliai atrodantys technologiniai sprendimai gali pasenti, projekto tikslai – pasikeisti, o personalas, įgijęs specifinio ir paklausaus darbo patirties, – susirasti geresnį darbdavį.
• „Blizkrieg“ – viską bandoma atlikti iš karto. Čia privalumai ir trūkumai, aptarti
kalbant apie „žingsnis po žingsnio“ strategiją, susikeičia vietomis.
Sudarant GIS duomenų bazes svarbus klausimas – kokius išteklius pasitelksime: vidinius ar išorinius. Vis dažniau didelių kiekių duomenų rinkimui pasitelkiamos specializuotos
kompanijos, savo gamybą vykdančios trečiojo pasaulio šalyse (pavyzdžiui, Indijoje, Indonezijoje ir pan.). Tačiau vykdant projektus, finansuojamus iš ES fondų, draudžiama gamybą
perkelti į pigesnės darbo jėgos trečiąsias šalis. Specializuotos kompanijos dirba sparčiau,
pigiau ir iš principo kokybiškiau, tačiau joms apmokėti būtina naudoti realius pinigus.
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5. GIS duomenų bazių sudarymas
5.1. Duomenų bazė ir duomenų bazių valdymo sistema
Bet kokia veikla neįmanoma be tikslios ir laiku teikiamos informacijos. Savo ruožtu
didelius informacijos kiekius neįmanoma apdoroti tik rankiniu būdu, todėl jau šeštame
XX amžiaus dešimtmetyje pradėtos kurti ir naudoti kompiuterinės duomenų saugojimo
ir apdorojimo technologijos. Pirmiausia jos įsitvirtino verslo pasaulyje. Plačios apimties
inžineriniams projektams, pavyzdžiui, kosmoso įsisavinimo programai, reikėjo sunkiai
įsivaizduojamos apimties tiekimų apskaitos. Detalių užsakymų bei jų tiekimo kontrolės
kompiuterizavimas labai atpigino gamybos kainas. Kitas pavyzdys – IBM kompanijos
sukurta bilietų rezervavimo sistema American Airlines, kur pirmą kartą susidurta su
kompiuterinių tinklų panaudojimu, užtikrinant daugelio nutolusių vartotojų darbą su
dideliais duomenų kiekiais vienu metu. Besivystant informacinėms technologijoms, 6–7
dešimtmečiais buvo sukurtos „duomenų bazės“ bei „duomenų bazių valdymo sistemų“
sąvokos.
Kompiuterijos terminų aiškinamajame žodyne duomenų bazė yra apibrėžiama kaip
„duomenų rinkinys, susistemintas ir sutvarkytas taip, kad juo būtų galima patogiai naudotis“. Duomenų bazių valdymo sistema (DBVS) – programinė sąsaja tarp vartotojo ir
duomenų bazės, leidžianti vartotojui efektyviai manipuliuoti duomenimis: pateikti paieškos
užklausas, rikiuoti, įvesti naujus duomenis, pašalinti arba atnaujinti duomenis.
Duomenų bazėje saugoma informacija apie įvairius objektus bei jų tarpusavio
ryšius. Pavyzdžiui, duomenų bazėje gali būti sukaupti duomenys apie žmones: jų vardai
bei adresai. Vardai gali būti siejami tarpusavyje, naudojant tokias charakteristikas kaip
„klientas“, „draugas“, „šeima“. Duomenų bazėje taip pat galime kaupti duomenis apie
procesus: „dirvos erozija“, „vandens tarša“ ir pan. Pagrindinis tikslas, kodėl duomenys
kaupiami duomenų bazėse, yra tarpusavyje susieti anksčiau buvusius nepriklausomus
faktus ir situacijas. Paprasčiausiu atveju, tai gali būti faktų iš duomenų bazės atgaminimas, pavyzdžiui, pateikiami adresai, susieti su žmonių vardais. Tačiau norint įvertinti
įvairiapusius ryšius tarp duomenų, kaip, pavyzdžiui, siekiant apskaičiuoti pagrindinio
naudojimo kirtimų normą miškotvarkoje, gali tekti atlikti sudėtingas duomenų apdorojimo procedūras.
Ankstyvosios duomenų bazių sistemos, kaip ir kita tuometinė programinė įranga,
buvo kuriamos siekiant atlikti aiškiai nusakytas funkcijas su tiksliai standartizuotais
duomenų rinkiniais. Duomenys kaupti kaip vienas ar keletas kompiuterinių bylų, kurios
prieinamos naudojant specializuotą duomenų bazės programinę įrangą ir būdus, kurie
sistemos kūrėjui atrodė tinkamiausi. Šis bylų apdorojimo sprendimas valdant duomenų
bazes yra iliustruojamas 5.1 pav.
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1-a duomenǐ
byla
2-a duomenǐ
byla
3-ia duomenǐ
byla

1-a taikomoji
programa

1-as
vartotojas

2-a taikomoji
programa

2-as
vartotojas

DUOMENǏ BAZƠ
5.1 pav. Duomenų rinkmenų paskirstymas tarp taikomųjų programų, naudojant bylų apdorojimo aplinką

Atskirų duomenų bylų apdorojimo aplinka yra dažnas sprendimas, dirbant su duomenų
bazėmis, tačiau šiuo atveju susiduriame su keletu trūkumų. Taikomoji programa turi tiesiogiai pasiekti kiekvieną naudojamą duomenų bylą, todėl ji privalo „žinoti“, kaip duomenys kiekvienoje byloje yra sukaupti. Tam kiekvienoje taikomojoje programoje būtina numatyti instrukcijas, kaip pasiekti duomenis kiekvienoje byloje. Pakeitus duomenų bylą ar
jos struktūrą, šios instrukcijos taip pat turi būti atnaujinamos. Duomenų bylas gali bendrai
naudoti skirtingi vartotojai skirtingose taikomosiose programose. Šiuo atveju būtina centralizuotai kontroliuoti, kurie vartotojai gali naudotis duomenų bazės duomenimis ir kokie pakeitimai yra leistini. Valdant duomenų bazes, naudojant duomenų bylų apdorojimo
sprendimą, tokia kontrolė gana problemiška.
Duomenų bazių valdymo sistemą sudaro komplektas programų, skirtų manipuliuoti duomenimis duomenų bazėje. DBVS sukurtos siekiant sutvarkyti bendrą duomenų
naudojimą bei užtikrinti duomenų bazių integralumą. DBVS pažanga prieš bylų apdorojimo aplinką yra akivaizdi, nes DBVS veikia kaip centrinė, kontroliuojanti grandis tarp
duomenų bazių ir taikomųjų programų, su kuriomis dirba vartotojas – 5.2 pav.

1-a duomenǐ
byla
2-a duomenǐ
byla
3-ia duomenǐ
byla

DUOMENǏ
BAZIǏ
VALDYMO
SISTEMA
(DBVS)

1-a taikomoji
programa

1-as
vartotojas

2-a taikomoji
programa

2-as
vartotojas

DUOMENǏ BAZƠ
5.2 pav. Duomenų rinkmenų paskirstymas tarp taikomųjų programų, naudojant duomenų bazių valdymo
sistemos aplinką
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DBVS užtikrina duomenų nepriklausomumą – tai reiškia, kad taikomajai programai
nereikia „žinoti“, kaip duomenys yra fiziškai sukaupti, nes jie pasiekiami per DBVS. Taikomoji programa pateikia duomenų bazių valdymo sistemai komandą paimti duomenis
ir reikiamu pavidalu perduoti juos apdorojimui. Jei atliekami duomenų bylos pakeitimai,
DBVS užtikrina, kad duomenys bus tinkami taikomosioms programoms be šių modifikavimo. Dar daugiau – DBVS garantuoja, kad tie patys duomenys tiks įvairioms taikomosioms programoms, kurioms reikia skirtingų duomenų arba skirtingų duomenų formatų.
Taigi DBVS leidžia iš esmės sumažinti pastangas, reikalingas duomenų bazei bei taikomosioms programoms palaikyti.
DBVS sudaro sąlygas su ta pačia duomenų baze vienu metu dirbti keletui vartotojų
nedarant duomenų kopijų. Taip paprastėja duomenų bazių administravimas, nes sudaromos
prielaidos centralizuotai duomenų bazių naudojimo kontrolei. Pasinaudodamas vidinėmis
duomenų bazių sąsajos priemonėmis, net ir eilinis vartotojas gali atlikti sudėtingus analizės
uždavinius, o labiau kvalifikuotas – kurti galingus taikomuosius programinius modulius.
Kita vertus, kalbėdami apie duomenų bazių valdymo sistemą, mintyse turime
komercinį produktą, kurį įsigyti bei palaikyti papildomai kainuoja. DBVS taip pat yra
sudėtingesnis nei bylų apdorojimu grindžiamas sprendimas, o tai teoriškai sudaro didesnę
klaidų ar duomenų praradimo tikimybę.
Pirmosios GIS naudojo bylų apdorojimo aplinką. Šis sprendimas naudojamas ir dabar (pavyzdžiui, IDRISI programinėje įrangoje), tačiau bendra tendencija daugelyje GIS
produktų – atributų duomenims (ArcInfo) ar apskritai visiems geografiniams duomenims
(ArcGIS) valdyti įdiegti DBVS.

5.2. Duomenų bazių valdymo sistemų tipai
Duomenų bazių valdymo sistemos skirstomos pagal duomenų kaupimo bei manipuliavimo jais būdus:
• Hierarchinės duomenų bazių sistemos (Hierarchial Database Systems).
• Tinklo duomenų bazių sistemos (Network Database Systems)
• Reliacinės duomenų bazių valdymo sistemos – RDBVS (Relational Database
Management Systems).
• Objektinės duomenų bazių valdymo sistemos – ODBVS (Object Database Management Systems).
• Objektinės-reliacinės duomenų bazių valdymo sistemos – ORDBVS (Object-Relational Database Management Systems).
Šiuo metu GIS dažniausia naudojami paskutiniai trys DBVS tipai.
5.2.1. Hierarchinės duomenų bazių sistemos
Hierarchine vadinama DBVS naudoja hierarchinę įrašų struktūrą, organizuotą tarpusavyje sujungtais loginiais lygiais. Atitinkamo lygio įrašas kaupia duomenis, būdingus
visiems žemesnio lygio įrašams. tarp to paties lygio įrašų ryšių nėra. Kiekviename įraše
yra laukas-raktas, kuris naudojamas hierarchijai organizuoti.
Hierarchinės struktūros viršūnė vadinama „šaknimis“. Kiekvienas duomenų bazės
elementas, išskyrus „šaknis“, turi tik vieną su juo susijusį aukštesnio lygio elementą bei
vieną ar daugiau jam pavaldžių žemesnio lygio elementų.
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Naudojant šį modelį galima atvaizduoti geografinius duomenis, kurių organizacija
tikrovėje yra hierarchinio tipo. Pavyzdžiui, Lietuvos valstybinių miškų administravimo
sistema yra hierarchinio tipo: Generalinė miškų urėdija – miškų urėdija – girininkija
(5.3 pav.).
Generalinơ miškǐ urơdija

Biržǐ miškǐ urơdija

Latveliǐ g-ja

... g-ja

Veisiejǐ miškǐ urơdija

Seirijǐ g-ja

Tamošiǌnǐ g-ja

... g-ja

...

... g-ja

... g-ja

Veisiejǐ g-ja

5.3 pav. Hierarchinę duomenų struktūrą iliustruoja Lietuvos valstybinių miškų administravimo sistema

Hierarchinės duomenų bazių sistemos yra lengvai suprantamos ir duomenys jose
nesunkiai atnaujinami. Jos užtikrina aukštą priėjimo prie didelių duomenų kiekių greitį,
nedideles bylų apimtis. Pagrindiniai hierarchinio duomenų modelio trūkumai yra sunkiai
modifikuojami ryšiai tarp duomenų bei sudėtingas užklausų formavimas. Efektyviausia čia analizuoti duomenis, kai visos užklausos numatytos ir suprogramuotos iš anksto.
Hierarchinė duomenų bazė iki 2000 m. naudota Lietuvos miškų taksacinių sklypų atributų
duomenims kaupti (vadinamoji sistema „L“). Tačiau hierarchinio duomenų modelio
reikšmė GIS yra gana ribota – jis kartais naudojamas kaupiant skaitmeninius žemėlapius.
5.2.2. Tinklo duomenų bazių sistemos
Tinklo duomenų modelyje žemesnio lygio elementas gali būti pavaldus daugiau
nei vienam aukštesnio lygio elementui. Tai supaprastina sudėtingų realiame pasaulyje
egzistuojančių ryšių tarp geografinių objektų atvaizdavimą. Tinklo duomenų modelis
glaudesnis nei hierarchinis, duomenys, kaupiami skirtinguose kompiuterinės laikmenos
sektoriuose, prieinami ir atgaminami sparčiau. Tačiau tinklo duomenų bazių sistemos
sudėtingesnės nei hierarchinės.
5.2.3. Reliacinės duomenų bazių valdymo sistemos
Reliaciniame duomenų modelyje įraše nėra duomenų laukų hierarchijos. Visa informacija yra kaupiama dvimatėse lentelėse, kurios, panaudojant identiškus atributų laukus,
gali būti sujungiamos tarpusavyje. 4.14 pav. pavaizduotos dvi tokios lentelės, kurių vienoje kaupiami taksacinių sklypų geometrinio duomenų komponento elementų atributai,
o kitoje – sklypų taksacinės charakteristikos. Lentelės tarpusavyje sujungiamos panaudojant atributų lauką „Geo“. Naudojant reliacinį duomenų modelį šiuo metu yra kaupiama
didžioji dalis geografinių duomenų.
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Saugomǐ teritorijǐ tarnyba

Generalinơ miškǐ urơdija

Veisiejǐ regioninis
parkas

Veisiejǐ miškǐ
urơdija

... regioninis
parkas

Veisiejǐ
g-ja
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kvartalas

67
kvartalas

1 sklypas

... miškǐ
urơdija

... g-ja

...
kvartalas

2 sklypas

... sklypas

5.4 pav. Tinklo duomenų struktūrą iliustruoja Lietuvos miškų kvartalų priklausomybė atitinkamiems valstybinių
miškų administravimo bei saugomų teritorijų sistemos vienetams

Projektuojant reliacines duomenų bazes siekiama produktyvaus bei efektyvaus sprendimo. Teoriškai galime visą informaciją kaupti vienoje lentelėje, pavyzdžiui: taksacinių
sklypų geometrinio duomenų komponento elementų atributų lentelėje galima įrašyti visas įmanomas taksacines charakteristikas. Tokiu atveju duomenų paieška taptų spartesnė,
tačiau duomenų bazės nebūtų tokios glaudžios. 1970 metais Ted Codd iš IBM firmos su
formulavo reliacinių duomenų bazių sudarymo taisykles:
• Langelyje, kur susikerta lentelės stulpelis ir eilutė, turi būti tik viena reikšmė.
• Vieno stulpelio reikšmės turi būti apie tą patį dalyką.
• Kiekviena eilutė – unikali (nėra pasikartojančių įrašų).
• Stulpelių išdėstymas nėra svarbus.
• Eilučių išdėstymas taip pat nesvarbus.
5.2.4. Objektinės duomenų bazių valdymo sistemos
Objektinės duomenų bazių valdymo sistemos buvo sukurtos siekiant pašalinti kai
kuriuos reliacinių sistemų trūkumus, kurių pagrindinis – negebėjimas tiesiogiai duomenų
bazėse kaupti informacijos apie objektų būklę bei elgseną. RDBVS skirtos panaudoti
sprendžiant įvairius verslo uždavinius – bankininkystėje, personalo valdyme, akcijų prekyboje ir pan., tačiau jų kūrėjai nemanė, kad teks spręsti klausimus, susijusius su geografinių
objektų informacijos, garso, vaizdo kaupimu. RDBVS nėra optimalios vykdant daugybę
geografinių užklausų. ODBVS gali būti naudojamos informacijai apie objektus kaupti
bei kartu pateikia daug priemonių objektinėms užklausoms. Objektinių duomenų bazių
valdymo sistemų pavyzdžiai yra GemStone/S Object Server, sukurta GemStone Systems
Inc.; Objectivity/DB, sukurta Objectivity Inc.; ObjectStore (Progress Software); Versant
(Versant Object Technology Corp.).
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5.2.5. Objektinės-reliacinės duomenų bazių valdymo sistemos
Nors ODBVS techniškai pranašesnės už RDBVS, pirmosios nesulaukė tikėtos
komercinės sėkmės dėl to, kad RDBVS neginčijamai vyravo rinkoje ir buvo labiau praktiškai
taikomos, o jų kūrėjai operatyviai prisitaikė prie pakitusių vartotojų poreikių, įdiegdami
pagrindines ODBVS galimybes į standartinius RDBVS sprendimus. Taip buvo sukurtos
hibridinės objektinės-reliacinės duomenų bazių valdymo sistemos, kur standartinė RDBVS
geba dirbti su objektais. Šiuo metu objektinėmis-reliacinėmis DBVS gali būti laikomi tokie produktai kaip IBM DB2 ir Informix Dynamic Server, Microsoft SQL Server, Oracle.
ORDBVS leidžia dirbti su įvairiais duomenų tipais (pavyzdžiui, MS Access: Text, Memo,
Number, Date/Time, Currency, AutoNumber, Yes/No, OLE Object, Hyperlink, Lookup
Wizard), duomenys gali būti paimami iš bylų, duomenų bazių bei kitų taikomųjų programų,
siekiant greitesnės prieigos prie duomenų, vykdomas duomenų bazės indeksavimas.
5.2.6. Duomenų bazių valdymo sistemos ir geografiniai duomenys
Dažniausiai negalime nusakyti griežtų ribų tarp geografinių informacinių sistemų ir
duomenų bazių valdymo sistemų, tačiau tam tikras funkcijų pasidalijimas yra (5.5 pav.).
Pirmosios GIS ir automatizuoto kartografavimo sistemos duomenų bylas naudodavo tiesiogiai, be DBVS. Vėliau atsirado hibridinės sistemos, kuriose atributai buvo kaupiami
standartinėse DBVS, paprastai reliacinėse. Objektų padėties informacijai valdyti bei apdoroti kurtos specialios programos, pasitelkiančios RDBVS ryšiui tarp objekto geometrijos bei atributų užtikrinti. Pavyzdžiui, per pastarąjį dešimtmetį populiariausia Lietuvoje
programine GIS įranga tapusi ArcInfo iš principo sudaryta iš dviejų komponentų. Info
yra komercinė reliacinė duomenų bazių valdymo sistema, skirta atributų duomenims valdyti. Vėliau Info funkcijas šiame produkte perėmė DBVS Tables, taip pat galima naudoti,
pavyzdžiui, Oracle. PC ArcInfo versijoje darbui su atributais buvo naudojami komerciniai
DBVS produktai: FoxPro, dBase. Geografinių objektų geometrijai kaupti ir ja manipuliuoti naudojama sistema Arc – čia atskiri moduliai atlieka geografinių objektų padėties
įvedimo, redagavimo ir analizės funkcijas.

Sistema
GIS

DBVS

Duomenys

5.5 pav. GIS ir DBVS funkcijos
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Uždavinys

Paimti duomenis
Redaguoti duomenis
Vizualizuoti duomenis
Kartografuoti
Analizuoti

Kaupti duomenis
Indeksuoti duomenis
Saugoti duomenis
Vykdyti užklausas

Dviejų pagrindinių komercinių DBVS gamintojai prie jų standartinių ORDBVS
produktų neseniai pasiūlė papildomus modulius, palaikančius geografinių duomenų tipus
ir funkcijas:
• IBM – DB2 Spatial Extender bei Informix Spatial Datablade.
• Oracle – Oracle Spatial.
Nors tarp šių sistemų yra esminių technologinių, paskirties bei galimybių skirtumų,
tačiau jos leidžia kaupti, valdyti ir vykdyti nesudėtingą geografinę analizę.
Kitas sprendimas – įdiegti specialią GIS programinės įrangos gamintojų kuriamą
įrangą, palengvinančią erdvinių duomenų valdymą standartinėse duomenų bazių valdymo sistemose:
• ESRI Inc. produktas ArcSDE, naudojamas Lietuvos miškų išteklių georeferencinių
ir daugelio kitų GIS duomenų bazių valdyme.
• Intergraph produktas GeoMedia Transaction Server.
• MapInfo produktas SpatialWare.

5.3. Duomenų bazių valdymo sistemose naudojamos užklausų kalbos
Duomenų paieškos tipai (arba užklausos) hierarchinėse arba tinklo modeliuose numatomi jau juos kuriant. Norėdamas surasti norimus duomenis tokiose duomenų bazėse,
vartotojas privalo iš anksto žinoti jų struktūrą. Užklausų kalbos, kurias naudojant reikia
žinoti duomenų bazės hierarchiją, yra vadinamos procedūrinėmis užklausų kalbomis (Procedural Query Language).
Reliacinėse duomenų bazėse bei jų patobulintuose variantuose atributų hierarchijos
nėra. Bet kuris atributas gali būti naudojamas kaip raktas informacijai atkurti, o duomenys skirtingose reliacinėse lentelėse gali būti sujungiami pagal jų bendrus atributų laukus. Šiuo atveju, norint pateikti užklausą, nėra būtina iš anksto žinoti duomenų bazės
struktūros. Užklausų kalba, kuri nepriklauso nuo duomenų bazės struktūros, yra vadinama
neprocedūrine užklausų kalba (Non-procedural Query Language). Labiausiai paplitęs tokios kalbos pavyzdys – 1970-aisiais metais IBM sukurta SQL (Structured arba Standard
Query Language). Šiuo metu dirbant su reliacinėmis duomenų bazėmis SQL yra de facto
ir de jure standartas (ISO/IEC 9075).

5.4. GIS duomenų bazių projektavimas
Duomenų bazių projektavimas yra trijų etapų:
• Koncepcinio modelio parengimas:
o Vartotojo funkcijų nusakymas (pavyzdžiui, miškų valstybės kadastro vedimas,
nepertraukiamos miškotvarkos vykdymas ir pan.); duomenų, reikalingų šioms
funkcijos užtikrinti, nusakymas;
o Kai vartotojo funkcijos nusakytos, yra apibrėžiamos objektų klasės ir funkcijos,
ryšiai tarp objektų klasių;
o Pasirenkami geografinių objektų atvaizdavimo tipai (taškas, linija, poligonas).
• Loginio modelio parengimas:
o Nusprendžiame, kaip susiesime objektų klases su specifiniais duomenų tipais,
palaikomais GIS;
o Nusakome reikiamus topologinius ryšius, taisykles, koordinačių sistemas ir pan.
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• Fizinio modelio parengimas:
o Sukuriama fizinė duomenų bazės schema (elementų duomenų rinkiniai,
elementų klasės, atributų parametrai ir pan.).

5.5. Geografinės informacijos kaupimo optimizavimas
Kai geografiniai duomenys yra surinkti ir įvedami į GIS duomenų bazę, galime optimizuoti jų struktūrą, taip palengvindami užklausų atlikimą, analizę bei kartografavimą.
Yra du geografinių duomenų bazių optimizavimo sprendimai: topologijos sukūrimas bei
indeksavimas. Topologijos sukūrimas bei jos teikiami privalumai aptarti 3 skyriuje „GIS
naudojami geografinių duomenų modeliai“.
Geografinių duomenų bazės paprastai būna didžiulės apimties, todėl geografinė
užklausa – kartais ilgai trunkanti procedūra. Atliekant duomenų paiešką indeksuotoje
duomenų bazėje išvengiame visų lentelės įrašų skaitymo, kadangi sukuriama speciali nuoroda, kurią atitinkantys duomenys kaupiami atskirame stulpelyje. Standartiniai
DBVS naudojami indeksai (pavyzdžiui, B-tree7) yra vienmačiai ir ribotai tinka geografiniams duomenims indeksuoti. 5.6 pav. pristatomas daugelyje komercinių DBVS
naudojamas B-tree (Balanced Tree) indeksavimo metodas. Naudojant neindeksuotą
duomenų bazę (originalius duomenis), bet kokios reikšmės paiešką sudarytų 16 testų,
kurių metu būtų skaitomas kiekvienas duomenų bazės įrašas. B-tree indeksas išrikiuoja
reikšmes didėjimo tvarka ir sudalija duomenų bazės įrašus į nustatyto dydžio grupes.
Sakykime, norime surasti įrašą, kurio reikšmė lygi 81 B-tree indeksuotoje duomenų
bazėje. Paiešką sudarytų šeši žingsniai: vienas pirmame lygyje (mažiau kaip ar daugiau
kaip 37), vienas antrame lygyje (mažiau kaip ar daugiau kaip 84) ir visų keturių įrašų
skaitymas trečiame lygyje.

5.6 pav. B-tree indekso pavyzdys

Indeksų kūrimas ir atnaujinimas yra ilgai trunkanti procedūra. Be to, indeksai užima
papildomą disko vietą. Tačiau be duomenų bazių indeksavimo kai kurių operacijų atlikti
7

http://www.gis-centras.lt/gisweb/index.php?pageid=213
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neįmanoma (pavyzdžiui, vienos vidutinio dydžio miškų urėdijos neindeksuotų taksacinių
sklypų poligonų atributų bei sklypų taksacinių charakteristikų lentelių sujungimas, naudojant ArcInfo Workstation programinę įrangą bei standartinį kompiuterį, trunka keletą
valandų. Atlikus indeksavimą, operacija trunka sekundes).
GIS dažniausiai taikomi 3 indeksavimo metodai: GRID, Quadtree ir R-tree.
GRID indeksu suprantamas taisyklingas tinklas, kuris „užklojamas“ ant geografinių
objektų. 5.7 pav. pateikti trys objektai, kurie indeksuojami naudojant du tinklo lygius.
Pirmo lygio tinklas (1 indeksas) visą mus dominantį plotą suskaido į 4 vienodo dydžio
gardeles. Visų trijų objektų dalys patenka į gardelę A, gardelėje B yra tik trečio objekto dalis, o ketvirtadalyje viso ploto – gardelėje D – nėra nė vieno iš objektų. Tokia pat procedūra
pakartojama panaudojant antro lygio tinklą (2 indeksas), kol palyginus tiksliai nusakome
viso ploto fragmentus, kuriuose yra dominantys geografiniai objektai.

5.7 pav. Geografinių duomenų bazių indeksavimas GRID metodu

Quadtree vadinama indeksų grupė, kuri grindžiama ploto palaipsniui dalijimu į kvadratus.
Iš dalies tai tam tikras GRID indeksavimo variantas, kuris skiriasi tik tuo, kad Quadtree
atveju erdvė nuosekliai dalijama į kvadratus pagal duomenų tankumą. Quadtree naudojamas ir geografinėms duomenų bazėms suspausti. Quadtree algoritmai skirstomi pagal indeksuojamų geografinių objektų geometriją (taškai, linijos, poligonai, paviršiai ar
geografinės matricos), pagal principus, kuriais vadovaujantis plotas yra dalijamas į kvadratus, ir pagal tai, naudojama fiksuota ar kintanti dalijimo skiriamoji geba. 5.8 pateikiami
keli Quadtree indeksavimo pavyzdžiai.
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a)

b)

5.8 pav. Indeksavimo Quadtree metodu pavyzdžiai: a) taškinis indeksavimas, b) regioninis indeksavimas

Naudojant taškinį Quadtree, erdvė palaipsniui yra padalijama į keturis stačiakampius,
priklausomai nuo taškų padėties. Pagal pirmo taško x ir y koordinates, plotas dalijamas į
keturis nevienodo dydžio stačiakampius. Tai kartojama tol, kol dalijimui panaudojami visi
taškai ir kiekvienam jų sukuriamas indeksas.
Regioninis Quadtree naudojamas linijoms, poligonams ir rastriniams duomenims indeksuoti. Indeksas kuriamas duomenų užimamą erdvę dalijant į keturis kvadratus, šiuos
– į keturis smulkesnius kvadratus ir t. t. Jei tokio kvadrato gardelės visiškai neužpildo objektas, jis dalijamas toliau tol, kol objekto padėtį galime nusakyti jį formuojančių kvadratų
numeriais (šie gali būti indeksuoti naudojant B-tree metodą).
Indeksuojant R-tree metodu objektai grupuojami apibendrinant jų padėtį pagal
patekimą į mažiausią ribojantį stačiakampį (5.9 pav.).

Išsišakojimo faktorius M=4
5.9 pav. Indeksavimas R-tree metodu
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5.6. Redagavimas ir duomenų palaikymas
Redagavimu yra suprantami geografinių duomenų bazėje daromi pakeitimai, kurių
metu pridedami nauji objektai ar keičiami esami. Duomenų bazės atnaujinimu yra suprantamas bet koks vieno ar daugiau objektų geometrijos ir/ar atributų pakeitimas arba
bet koks duomenų bazės schemos pakeitimas. Sprendžiami tokie klausimai: geometrijos
bei atributų redagavimas, duomenų bazės palaikymas (pavyzdžiui, sistemos administravimas), indeksavimas ir topologijos kūrimas bei redagavimas, duomenų importas bei eksportas, orientavimas geografinėje erdvėje ir pan. Paprastai GIS yra aprūpinta priemonėmis
objektų geometrijai ir atributams redaguoti. Įvedami duomenys nuolatos yra išsaugomi
duomenų bazėje. Siekiant užtikrinti duomenų saugumą ir kokybę, prieinamumas prie
duomenų paprastai būna griežtai administruojamas.
Jau ne vienerius metus viena aktualiausių GIS duomenų valdymo problemų yra
galimybių vienu metu su ta pačia duomenų baze dirbti keliems vartotojams užtikrinimas.
Geografiniai objektai nėra vieni nuo kitų izoliuoti, paprastai jie glaudžiai susiję su kitais
juos supančiais objektais. Pavyzdžiui, plyno kirtimo biržės riba dažnai sutampa su taksacinio sklypo riba. Įsivaizduokite tokį atvejį, kai, siekiant vykdyti nepertraukiamą
miškotvarką, įvedus biržės ribą yra koreguojama taksacinio sklypo riba. Tai nesukeltų
didesnių problemų, jei pakeitimai pažymimi popieriuje ir atsakingų institucijų skaitmeninami. Tačiau, sakykime, kad centralizuotame serveryje turime vieningą duomenų bazę,
o biržės riba sutampa su girininkijos riba. Taip galima susidurti su problema, kai viena
duomenų bazė tuo pačių metu yra redaguojama kelių vartotojų. Kita problema iškils tokiu
atveju, jei skirtingi vartotojai pateiks nevienodas to paties geografinio objekto geometrijos
bei atributų versijas.
Bet kokią duomenų bazės redagavimo veiksmų grupę (pavyzdžiui, naujai atsiradusio
miško kontūro įvedimą ar netikslių atributų koregavimą) pavadinkime operacija. Daugelis
profesionalių GIS ir kitokių duomenų bazių leidžia vienu metu su ta pačia informacija dirbti ir operacijas atlikti daugiau nei vienam vartotojui. Vienam vartotojui pradėjus
operaciją, duomenų bazė yra laikinai, kol ši operacija nėra pabaigiama, „užrakinama“. Bet
koks kito vartotojo bandymas ką nors pakeisti yra automatiškai atmetamas.

5.7. GIS duomenų bazės Lietuvoje
5.7.1. Georeferencinių duomenų bazė bei teminės duomenų bazės
Geoduomenys pagal savo paskirtį gali būti skirstomi į georeferencinius bei teminius
duomenis. Georeferenciniai duomenys – universalaus vartojimo geoduomenys apie svarbiausius topografinius, inžinerinius ir geodezinio pagrindo objektus. O georeferencinių
duomenų bazė – tai apibrėžtos teritorijos georeferencinių duomenų visuma, sudaryta pagal
geoinformacinių sistemų principus. Georeferencinius duomenis kaupia ir atnaujina valstybės
įgaliotos institucijos, prisilaikydamos standartizuoto duomenų bazių turinio bei formos, bei
naudojami kaip pagrindas sudarant temines, t. y. taikomąsias GIS duomenų bazes.
Sakykime, kelių tinklas gali būti naudojamas įvairių vartotojų, dirbančių pasitelkiant GIS technologijas. Kelias visada bus žemės ūkio pasėlių bloko, naudojamo Žemės
sklypų identifikavimo sistemoje, riba. Tuo pačiu keliu gali eiti kadastrinės vietovės ar
bloko, saugomos teritorijos riba. Miškotvarkoje kelias gali būti panaudojamas ir miškų
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administraciniam suskirstymui, ir miško ūkinės veiklos planavimui. Ir pagaliau – kiekvienas vairuotojas naudojasi kelių žemėlapiu, kuris, greičiausiai, sudaromas pritaikius
skaitmenines technologijas. Tačiau jei kiekvienu šių atvejų tas pats kelias bus pakartotinai įvedamas į GIS duomenų bazę, gausime tiek kelio variantų, kiek bus duomenų bazių
sudarytojų (5.10 pav.). Tai pačiai informacijai automatizuoti bus išleidžiamos papildomos
išlaidos, o integruotas skirtingų duomenų bazių panaudojimas konkretiems uždaviniams
spręsti bus neįmanomas, kadangi nežinosime, kuris kelio variantas yra „tikrasis“. Todėl
tikslinga, kad universalaus naudojimo geoduomenys, tokie kaip kelių tinklas, būtų sukaupti vieną kartą ir jų tikslumas bei patikimumas būtų griežtai reglamentuotas. Kiti GIS
technologijų vartotojai šiuos duomenis galėtų naudoti savo uždaviniams spręsti jų esamu
pavidalu arba kurti savo, t. y. temines, GIS duomenų bazes, nedubliuodami georeferencinio pagrindo objektų. Pavyzdžiui, kelių tinklą miško teritorijose galima papildyti miško
keliais, kurie svarbūs tik miškininkams, arba pagal kelių tinklą gali būti konstruojami pirminiai miškų apskaitos bei ūkinės veiklos planavimo vienetai – miško sklypai. Šiuo atveju
kelių tinklas būtų kaupiamas georeferencinių duomenų bazėje, o miško sklypų duomenų
bazė galėtų būti traktuojama kaip teminė GIS duomenų bazė.

Kelias georeferencinio pagrindo
GIS duomenǐ bazơje GDB10LT

Tas pats kelias miško sklypǐ
GIS duomenǐ bazơje
   
5.10 pav. Nesuderintas to paties geografinio objekto atvaizdavimas skirtingose duomenų bazėse

5.7.2. Georeferencinių duomenų bazių standartizavimas
Georeferencinių duomenų bazėse kaupiamų geoduomenų modelius, kodavimą,
atributų struktūrą ir metaduomenų struktūrą reglamentuoja „Integruotos geoinformacinės
sistemos (InGIS) geoduomenų specifikacija“, patvirtinta valdymo reformų ir savivaldybių
reikalų ministro 2000 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 46 ir Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. balandžio
25 d. įsakymu Nr. 32. Patvirtinta InGIS specifikacija viešai skelbiama Nacionalinės žemės
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tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje (http://
www.zum.lt/nzt/ingis/ingis.htm).
Ši specifikacija skirta valstybės registrų, valstybės bei savivaldybių lygmens
georeferencinių topografinių ir inžinerinių duomenų bazių tvarkytojams geografinei informacijai kurti, saugoti ir ja keistis. Specifikacija nenustato konkrečių geoduomenų bazių
turinio. Šiam tikslui rengiamos atskiros (taikomosios) specifikacijos, kurios turi būti suderinamos su InGIS specifikacija.
InGIS specifikacijoje yra pateikiami pagrindiniai GIS terminai, apibrėžimai, žymenys
ir sutrumpinimai, kurie naudojami ir šiame paskaitų konspekte. Pagal InGIS, realus pasaulis gali būti perteikiamas struktūrizuotai arba nestruktūrizuotai. Struktūrizuotas pasaulio
vaizdas perteikiamas naudojant:
a) vektorinį modelį;
b) rastrinį modelį;
c) paviršiaus modelį.
Nestruktūrizuotas pasaulio vaizdas perteikiamas naudojant tik rastrinį modelį.
InGIS realaus pasaulio struktūrizavimo principai yra šie:
a) realus pasaulio vaizdas turi būti logiškai išskirstytas į geoobjektus;
b) geoobjektai turi būti išreikšti geoelementais – plotais, linijomis, vektoriais, taškais
arba vaizdo elementais;
c) turi būti apibrėžta kiekvieno geoelemento padėtis geografinėje erdvėje;
d) kiekvienas geoelementas turi būti užkoduotas naudojant InGIS kodavimo
modelį;
e) turi būti aprašytos kiekvieno geoelemento charakteristikos – atributai;
f) turi būti nurodyti geoelementų, reprezentuojančių valstybės kadastrų, registrų
geoobjektus, raktiniai kodai į šių kadastrų, registrų informaciją;
g) turi būti aprašyti kiekvieno geoelemento metaduomenys (duomenys apie duomenis).
InGIS specifikacijoje naudojama realaus pasaulio struktūrizavimo principinė schema
pateikta 5.11 pav.
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5.11 pav. InGIS specifikacijoje naudojama realaus pasaulio struktūrizavimo principinė schema (šaltinis: Integruotos geoinformacinės sistemos (InGIS) geoduomenų specifikacija)

5.7.3. Pagrindinės georeferencinių duomenų bazės Lietuvoje
Šiuo metu šalyje yra sukurta keletas GIS duomenų bazių, kurias galima priskirti
georeferencinių duomenų bazių kategorijai. Tikslus tokių duomenų bazių sąrašas bei jų
turinys laikui bėgant gali kisti, todėl toliau trumpai aptariamos pagrindinės jų, turinčios
didžiausią reikšmę žemės, vandens ar miško ūkyje. Pirmiausia pristatomi šalies ortofotografiniai žemėlapiai (ORT10LT), kurie yra ir kaip pagrindas kitoms duomenų bazėms –
KDB10LT, GDB10LT, LTDBK50000, GDB50LT, GDB200, GDB250LT ir kt. – sudaryti.
Čia dar aptariamos kitos bendros paskirties ar didesniam vartotojų skaičiui prieinamos
GIS duomenų bazės – pasėlių laukų blokų duomenų bazė bei Lietuvos CORINE žemės
dangų duomenų bazė.
5.7.3.1. Lietuvos skaitmeninis ortofotografinis M 1:10000 žemėlapis ORT10LT
Aeronuotrauka yra vietovės centrinė projekcija, kurioje galimi linijų ir krypčių
iškraipymai. Tuo tarpu visa kartografinė medžiaga, taip pat GIS duomenų bazės, yra
sudaroma naudojantis ortogonaliąja projekcija, kurioje visų krypčių vietovės linijos at-
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vaizduojamos be iškraipymų, o horizontalūs linijų ilgiai proporcingai sumažinami. Jei
aerofotografavimo metu vietovė yra lygi bei joje esantys objektai neturi aukščio, o aerofotoaparato optinė ašis fotografavimo momentu buvo statmena žemės paviršiui, tada
aerovaizdas yra be iškraipymų ir atitinka ortogonaliąją projekciją. Tačiau tikrovėje tokia
ideali situacija nepasiekiama. Aeronuotraukų pagrindu sudarant ortofotografinį žemėlapį,
visi aerovaizdų iškraipymai yra pašalinami, o patys aerovaizdai pateikiami vietovės ortogonaliojoje projekcijoje.
Daugelyje pasaulio šalių ortofotografiniai žemėlapiai yra naudojami kaip bet kokios
kitos kartografinės medžiagos ar GIS duomenų bazių sudarymo techninis pagrindas. Jie
yra sistemingai atnaujinami visos valstybės mastu. Lietuvos skaitmeninis ortofotografinis
M 1:10000 žemėlapis ORT10LT yra sudarytas 1995–1999 metų aeronuotraukos pagrindu
ir apima visą Lietuvos teritoriją – 5.12 pav.

1999-55 – AFN 1999m., M1:55000
1998-30 – AFN 1998m., M1:30000
1997-30 – AFN 1997m., M1:30000
1996-30 – AFN 1996m., M1:30000
1995-40 – AFN 1995m., M1:40000
1995 – AFN 1995m., M1:20000
1993, 97, 98 – AFN 1993, 1997, 1998m.

5.12 pav. Lietuvos skaitmeninio ortofotografinio žemėlapio ORT10LT sudarymui naudota aerofotonuotrauka

Ortofotografiniai žemėlapiai buvo sudaryti bendradarbiaujant Švedijos kompanijai
„Swedsurvey“ ir Lietuvos UAB „Aerogeodezijos institutas“. Aerofotografavimo nominalus mastelis kito nuo 1:20000 iki 1:55000 (ties valstybės siena). Naudoti panchromatinis fotofilmas, aerofotografavimas daugiausia atlikti pavasarį bei rudenį, kai lapuočiai
medžiai ir krūmai be lapų – 5.13 a pav.
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5.13 pav. Ortofotografinių žemėlapių fragmentai: a) sudaryti 1995–1999 metų panchromatinės aeronuotraukos pagrindu; b) sudaryti 2005 metų spalvotos aeronuotraukos pagrindu

Ortofotografiniai žemėlapiai potencialiems naudotojams yra pateikiami TIFF bylų
pavidalu, 5x5 km lapais, atitinkančiais M1:10000 topografinio žemėlapio nomenklatūrinį
suskirstymą. Jų skiriamoji geba yra 0,5 m vietovėje. Lietuvos skaitmeninio ortofotografinio M 1:10000 žemėlapio ORT10LT autoriaus teisės priklauso Nacionalinei žemės
tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos. Lietuvos skaitmeninio ortofotografinio M 1:10000
žemėlapio ORT10LT oficialūs platintojai yra VĮ „GIS-Centras“ (www.gis-centras.lt) ir
UAB „Aerogeodezijos institutas“ (www.agi.lt). Šių įmonių internetinėse svetainėse galite
rasti daugiau informacijos apie čia trumpai aptariamus ortofotografinius žemėlapius.
2005–2006 metais buvo atliktas naujas visos Lietuvos teritorijos aerofotografavimas
1:20000 masteliu, naudojant natūralių spalvų fotofilmą (5.13 b pav.). Pasienio su Baltarusija ir Rusija zona fotografuota M1:40000, daliai plotų, kur nebuvo galima skraidyti, gauti
IKONOS kosminiai vaizdai. Šios medžiagos pagrindu pagamintas naujas ortofotografinių
žemėlapių komplektas, kuris pakeitė ir papildė turimus ORT10LT. Dėl nepalankių
meteorologinių sąlygų didesnė aerofotografavimo dalis atlikta jau prasidėjus augmenijos
vegetacijai. Sudarant šiuos ortofotografinius žemėlapius, kartu buvo paruoštas visos šalies
teritorijos skaitmeninis žemės paviršiaus modelis, kurio skiriamoji geba yra 10 m vietovėje.
Šis modelis vaizduoja žemės paviršiaus altitudę tik ten, kur žemės paviršius buvo tiesiogiai
matomas aerovaizduose. Mišku apaugusiuose plotuose, pavyzdžiui, paviršius sutapatintas
su medžių lajų viršūnėmis. Šie ortofotografiniai žemėlapiai taip pat pateikiami TIFF bylų
pavidalu, 5x5 km lapais, atitinkančiais M1:10000 topografinio žemėlapio nomenklatūrinį
suskirstymą. Spalvoto vaizdo saugojimui reikia 3 kartus didesnių kompiuterio diskų resursų
nei saugant juodai-baltus ortofotografinius žemėlapius, todėl jie yra spaudžiami, sukuriant MrSID tipo bylas, kurios tinka naudoti dirbant su dauguma dabartinių GIS programų.
Projekto vykdytojų grupę sudarė Lietuvos ir užsienio kompanijų konsorciumas, vadovaujamas Suomijos firmos FM-Kartta Oy.
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5.7.3.2. Lietuvos Respublikos M 1:10 000 topografinio žemėlapio kartografinių
duomenų bazė KDB10LT
Georeferencinių duomenų bazė turėtų mažai priklausyti nuo mastelio, o tai
reiškia, kad visi skaitmeniniai geoduomenys turi būti maksimaliai tikslūs (pavyzdžiui,
atitinkančio mastelio 1:10000 žemėlapiams keliamus tikslumo reikalavimus), arba jie
visi privalo turėti informaciją apie savo tikslumą. Norėdami tokios duomenų bazės
pagrindu atspausdinti popierinį žemėlapį, susidursime su skirtingais reikalavimais tų
pačių geoobjektų vizualizavimui skirtingu masteliu – pavyzdžiui, nėra labai sudėtinga
pereiti nuo mastelio 1:500 planams keliamus reikalavimus atitinkančių duomenų prie
mastelio 1:1 000 planų, bet tiesioginis perėjimas prie mastelio 1:10 000 žemėlapių
praktiškai neįmanomas. Todėl reikia sukurti atskiras skirtingų mastelių duomenų bazes, kurioms tikslinga naudoti tam tikro mastelio kartografinių duomenų bazių (toliau
– KDB) apibrėžimą. KDB paskirtis – pateikti kartografinį pagrindą atitinkamo mastelio
žemėlapiams: topografiniams, jei naudojama vien toje KDB sukaupta geoinformacija, ar
teminiams, jei žemėlapio sudarytojas, naudodamas pasirinktus KDB sluoksnius, prideda
savo paties teminę geoinformaciją. Be to, KDB naudojama smulkesnio mastelio KDB
kūrimui ir atnaujinimui.
Dauguma šalies geoinformacijos kūrėjų bei vartotojų dirba su M1:10000 žemėlapiais,
todėl sudarant georeferencinių duomenų bazes ypatingas dėmesys skiriamas sukurti tokią
KDB, kuri savo turiniu bei forma tenkintų topografinio žemėlapio M1:10000 sudarymo
reikalavimus, o toks kartografinių duomenų bazės variantas vadinamas KDB10LT. Visus
potencialius vartotojus tenkinančios KDB10LT sukūrimui reikia daug laiko bei pinigų,
todėl, norint pagreitinti Lietuvos teritorijos padengimą skaitmeniniais kartografiniais duomenimis, reikia šių duomenų kaupimą išdėstyti etapais, kurie pavadinti KDB10LT lygiais
(5.14 pav.). Buvo numatomi trys KDB10LT duomenų lygiai:
• Pirmas KDB10LT lygis – maksimaliai operatyviai sukaupta tik būtiniausia informacija, kuri skirta supaprastintų kartografavimo ar teminių GIS duomenų bazių
sudarymo uždaviniams spręsti, kai duomenų pilnumas (ypač atributų) nėra būtinas.
Duomenų geometrinis tikslumas jame privalo atitikti topografinio žemėlapio
M1:10 000 sudarymui reikalingo tikslumo reikalavimus. Šis lygis sąlyginai pavadintas minilygiu (KDB10LT MINI). Šiuo metu šis lygis nėra visiškai baigtas,
todėl yra sąlyginai vadinamas mikrolygiu (KDB10LT MIKRO). KDB10LT MIKRO yra nepilnas, todėl jo negalima naudoti atsietai nuo M1:10000 skaitmeninių
ortofotografinių žemėlapių (ORT10LT). Žemiausios kategorijos KDB10LT lygis
vadinamas Lietuvos Respublikos georeferenciniu pagrindu (GDB10LT), kurį sudaro tam tikri mikrolygio informaciniai sluoksniai. GDB10LT apima visą Lietuvos
teritoriją ir sudaro 2782 topografinio žemėlapio M1:10000 nomenklatūrinius lapus
(iš jų 2229 bendro ir 553 riboto naudojimo).
• Antras KDB10LT lygis – pirmame KDB10LT lygyje sukaupti duomenys yra papildomi grafine ir atributų informacija tiek, kad būtų galima išleisti topografinius
M 1:10000 žemėlapius, tenkinant visus jiems keliamus reikalavimus. Šis lygis yra
pagrindinis KDB10LT lygis. Jis sąlyginai pavadintas midilygiu (KDB10LT MIDI).
• Trečias KDB10LT lygis – tai antrame KDB10LT lygyje sukaupti duomenys, kurie papildomi grafine ir atributų informacija tiek, kad geoduomenys atitiktų topo-
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grafinio M 1:10000 žemėlapio maksimalius reikalavimus. Šis lygis yra perteklinis
KDB10LT lygis, ir tokie duomenys gali būti kaupiami arba atskiroms Lietuvos teritorijoms, arba atskiriems užsakovams (pavyzdžiui, miestams). Šis lygis sąlyginai
pavadintas maksilygiu (KDB10LT MAKSI).
KDB10LT duomenų bazės turinys pateiktas 5.1 lentelėje.
Pagalbinė KDB10LT informacija nėra skirta naudotis sudarant GIS duomenų bazes.
Ji naudojama formuoti mastelio 1:10 000 topografinio žemėlapio atspaudus, rastrinius
duomenis ar leidybinius originalus. Dalis šios informacijos įeina į anksčiau aprašytus KDB10LT sluoksnius (tačiau ji nebuvo pateikta atitinkamų sluoksnių aprašymuose), o dalis
jos formuoja naujus papildomus sluoksnius.
KDB10LT MIKRO duomenų bazė buvo atnaujinta 2005–2006 metais pagal naujus spalvota aerofotonuotrauka grindžiamus ortofotografinius žemėlapius ORT10LT.
Atnaujinimą atliko ta pati vykdytojų grupė, vadovaujama Suomijos firmos FM-Kartta Oy.

LIETUVOS KARTOGRAFINIǏ DUOMENǏ BAZƠ M1:10000
KDB10LT
KDB10LT MINI – maksimaliai
operatyviai sukaupta tik
bǌtiniausia informacija, kuri
skirta supaprastintǐ kartografavimo uždaviniǐ sprendimui, kai
nơra svarbus duomenǐ (ypaþ
atributǐ) pilnumas

KDB10LT MIKRO – šiuo metu
mini lygis nơra iki galo sudarytas,
todơl yra sąlyginai vadinamas
mikrolygiu

KDB10LT MIDI – šis lygis yra
pagrindinis KDB10LT lygis,
informacijos tiek, kad bǌtǐ
galima išleisti topografinƳ
žemơlapƳ M1:10000

GDP10LT – žemiausios
kategorijos KDB10LT lygis,
vadinamas Lietuvos Respublikos
georeferenciniu pagrindu, kurƳ
sudaro tam tikri mikrolygio
informaciniai sluoksniai

5.14 pav. KDB10LT duomenų bazės lygiai
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KDB10LT MAKSI – maksimalǌs
topografinio žemơlapio M1:10000
reikalavimai

5.1 lentelė. KDB10LT duomenų bazės turinys
KDB10LT
lygis

Sluoksniai ir sluoksnio geoobjektai

Maksi

Geodezinio pagrindo punktai: aukščio punktai (gruntiniai reperiai)
Reljefas – horizontalės: izobatės
Reljefas – taškiniai objektai: vandens telkinių gylio reikšmės, hidrometrijos postai
Ribos: miestų, miestelių ir kaimų, neatribotų miestų, miestelių ir kaimų apytikslės ribos
Vietovės – informacija apie vietovardžius: valstybės, apskritys, savivaldybės, seniūnijos,
miestai, neatriboti miestai, miesteliai ir kaimai, neatriboti miesteliai ir kaimai, valstybiniai
parkai, Nacionaliniai parkai, regioniniai parkai, rezervatai, draustiniai
Vietovės – pagrindiniai ir pakartotiniai užrašai (sluoksnyje saugoma informacija apie pagrindinius ir pakartotinius vietovių ir kraštovaizdžio objektų pavadinimus): seniūnijos
Žemės dangos: miško kvartalai, lapuočių, spygliuočių ir mišrūs miškai, nuošliaužos
Augmenija – linijiniai objektai: lapuočių, spygliuočių, mišrios medžių eilės ir apsauginiai
miško želdiniai iki 15 m pločio
Augmenija – taškiniai objektai: lapuočiai ar spygliuočiai pavieniai medžiai
Pastatai ir statiniai – plotiniai objektai: požeminiai pastatai (angarai ir kt.), katalikų bažnyčios,
cerkvės, sinagogos, mečetės, protestantų maldos namai, kinesės, požeminės cisternos, naftos/
dujų saugyklos
Pastatai ir statiniai – taškiniai objektai: katalikų bažnyčios, cerkvės, sinagogos, mečetės,
protestantų maldos namai, kinesės, požeminės cisternos, naftos/dujų saugyklos
Elektros energijos perdavimo ir ryšių linijos – linijiniai objektai: antžeminės ryšių linijos
Elektros energijos perdavimo linijos – taškiniai objektai: antžeminių aukštos įtampos elektros
energijos perdavimo linijų atramos
Dujotiekiai: požeminiai vamzdynai
Naftotiekiai: požeminiai vamzdynai
Kiti linijiniai objektai: įvažiavimai į kiemus po arkomis (ašinės linijos), įvažiavimų po arkomis
ribos, kanalų vandens reguliavimo įrenginiai (slenksčiai, greitvietės, nuopylos, sifoniniai ir
šachtiniai vandens išleistuvai), kelių arkos ant atramų, geležinkelio arkos ant atramų
Kiti taškiniai objektai: naftos gręžiniai, transformatoriai, meteorologijos stotys

Midi

Reljefas – linijiniai objektai: karjerų, duobių skardžių viršus, smegduobių, 20 m ir platesnių
griovų, išgraužų skardžių viršus, šlaitų viršus, sutvirtintų šlaitų viršus, šlaitų/sutvirtintų šlaitų
apačia, griovų iki 20 m pločio viršus, ašinės pylimų, sankasų, dambų linijos
Reljefas - taškiniai objektai: vandens lygio atžymos
Vietovės - pagrindiniai ir pakartotiniai užrašai (sluoksnyje saugoma informacija apie
pagrindinius ir pakartotinius vietovių ir kraštovaizdžio objektų pavadinimus): apskritys,
savivaldybės, miestų dalys, kraštovaizdžio objektai, valstybiniai parkai, nacionaliniai parkai,
regioniniai parkai, rezervatai, draustiniai
Ribos: apskričių, savivaldybių, valstybinių parkų, nacionalinių parkų, regioninių parkų,
rezervatų
Kvartalinės miško linijos ir proskynos: 3–10 m pločio kvartalinės miško linijos ir proskynos
– ašinės linijos, 1–2 m pločio kvartalinės miško linijos ir proskynos – ašinės linijos
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KDB10LT
lygis

Sluoksniai ir sluoksnio geoobjektai

Midi

Žemės dangos: aikštės bei įvažiavimai, platesni kaip 10 m, dviračių ir pėsčiųjų takai, parkų
alėjos, sodų keliai, platesni kaip 5m, laiptai atviroje vietovėje, daugiau nei 10 m pločio, eksploatuojami bei išeksploatuoti durpynai ir karjerai, gatvės, pelkės, 11-30 m pločio kvartalinės
miško linijos, krūmynai, miškai, sodai, uogakrūmių uogynai, apynynai, kirtimai, degimai,
vėjovartos, žuvusios miško kultūros, užstatytos teritorijos, gamybinės-ūkinės teritorijos,
iškasinėtos vietos, duobės, dirbama žemė, natūralios pievos ir ganyklos, krūmuotos natūralios
pievos ir ganyklos, retu mišku apaugusios natūralios pievos ir ganyklos, dykvietės, akmenynai, žvyrynai ir smėlynai, kopos, oro uostai (teritorija), pakilimo takai ir aikštelės (su danga)
oro uostų teritorijoje, elektros pastotės bei kiti ryšių ir energetikos statiniai (ne pastatai), vandens valymo įrenginiai (teritorija), sąvartynai, stadionai ir sporto aikštės, fontanų baseinai,
kapinės, stovėjimo, poilsio aikštelės, kiemai, prieplaukos, geležinkelio platformos ir krovimo
aikštelės
Augmenija – linijiniai objektai: medžių eilės ir apsauginiai miško želdiniai iki 15 m pločio,
krūmų eilės iki 15 m pločio
Augmenija – taškiniai objektai: pavieniai medžiai orientyrai (be skirstymo į lapuočius ir
spygliuočius), maži miškeliai, lapuočių, spygliuočių miško identifikavimo taškai, mišraus
miško identifikavimo taškai, kai vyrauja lapuočiai medžiai, mišraus miško identifikavimo
taškai, kai vyrauja spygliuočiai medžiai
Ašinės kelių ir gatvių linijos: gruntkelių, lauko ir miško kelių, tiesiamų greitkelių, sąlyginės
linijos tiesiamiems greitkeliams su skiriamąja juosta, tiesiamų kelių
Takai, alėjos ir įvažiavimai: įvažiavimai į kiemus, stovėjimo, poilsio aikšteles (ne į sodybas
ir vienkiemius), keliukai gyvenvietėse – 10 m ir siauresni, ašinės dviračių ir pėsčiųjų takų,
parkų alėjų, sodų kelių, daugiau nei 5m pločio, dviračių ir pėsčiųjų takų, parkų alėjų, sodų
kelių iki 2 m pločio, dviračių ir pėsčiųjų takų, parkų alėjų, sodų kelių 3–5 m pločio, laiptų
atviroje vietoje iki 10 m pločio linijos, požeminės perėjos
Ašinės geležinkelių linijos: tiesiamų europinio standarto geležinkelių, tiesiamų plačios vėžės
geležinkelių, tiesiamų siaurųjų geležinkelių ir funikulierių, pagrindinių stoties kelių, šalutinių
kelių (stotyse, aklakelių)
Ašinės tiltų linijos: tiltų/viadukų (autotransporto arba autotransporto ir pėsčiųjų), geležinkelio
tiltų/viadukų, pėsčiųjų tiltų/viadukų
Ašinės tunelių linijos: autotransporto ir geležinkelių tunelių
Tiltai: išorinės tiltų/viadukų ribos (kontūras), išorinės geležinkelio tiltų/viadukų ribos
(kontūras), tiltų/viadukų atramos, geležinkelio tiltų/viadukų atramos, laiptai prie tiltų/
viadukų, išorinės pėsčiųjų tiltų/viadukų ribos (kontūras), pėsčiųjų tiltų/viadukų atramos,
išorinės tunelių ribos (kontūras)
Pastatai ir statiniai – plotiniai objektai: pastatai, sugriauti pastatai, krikščioniškų konfesijų
maldos namai, nekrikščioniškų konfesijų maldos namai, elektros pastotės ir transformatorinės
(statiniai), antžeminės cisternos, naftos/dujų saugyklos, vandens valymo įrenginiai, pramoniniai šiltnamiai, vandens malūnai ir kitos vandens jėgainės, bokštiniai kapitaliniai statiniai,
gamyklų, fabrikų, katilinių kaminai, televizijos/radijo bokštai ir retransliatoriai, kapitaliniai
paviljonai ir pavėsinės
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KDB10LT
lygis

Sluoksniai ir sluoksnio geoobjektai

Midi

Pastatai ir statiniai – taškiniai objektai: krikščioniškų konfesijų maldos namai, nekrikščioniškų
konfesijų maldos namai, antžeminės cisternos, naftos/dujų saugyklos, vandens valymo
įrenginiai, vandens malūnai ir kitos vandens jėgainės
Bokštai ir kaminai: varpinės ir koplyčios, bokštiniai kapitaliniai statiniai, gamyklų, fabrikų,
katilinių kaminai, televizijos/radijo bokštai ir retransliatoriai, vandentiekio bokštai, vėjo
malūnai ir kitos vėjo jėgainės, lengvi bokštai (prožektorių, miško stebėjimo, mobilaus ryšio
ir kt.), krikščioniškų konfesijų maldos namų bokštai, nekrikščioniškų konfesijų maldos namų
bokštai, navigacijos švyturiai
Atraminės sienutės ir tvoros: atraminės sienutės, kapitalinės (gelžbetoninės, akmeninės,
mūrinės, metalinės) tvoros
Elektros energijos perdavimo ir ryšių linijos – linijiniai objektai: antžeminės aukštos įtampos
elektros energijos perdavimo linijos
Dujotiekiai: antžeminiai vamzdynai
Naftotiekiai: antžeminiai vamzdynai
Kiti linijiniai objektai: molai, pirsai, bangolaužiai, būnos
Kiti linijiniai objektai: molai, pirsai, bangolaužiai, būnos
Kiti taškiniai objektai: arteziniai šuliniai, smegduobės, iškasinėtos vietos, duobės, fontanai,
kapinės, paminklai ir monumentai, pavieniai kapai, kryžiai, koplytstulpiai ir kiti kulto objektai, piliakalniai ir alkakalniai, prieplaukos, degalinės, valstybių sienos ženklai, valstybių
pasienio ženklai

Mini
(pasvirusiu šriftu
išskirti
GDB10LT
sluoksniai)

Lietuvos teritorijos suskirstymas lapais: Lietuvos teritorijos suskirstymas lapais pagal
koordinačių sistemos LKS-94 rėmelius
Geodezinio pagrindo punktai: geodezinio tinklo punktai, GPS geodezinio tinklo punktai, astronominiai punktai, poligonometrijos punktai
Reljefas – horizontalės: pagrindinės horizontalės, pagrindinės pastorintos horizontalės,
pusinės horizontalės, papildomos horizontalės
Reljefas - taškiniai objektai: aukščių žymos
Vietovardžiai
Ribos: valstybės siena
Vietovės – pagrindiniai ir pakartotiniai užrašai (sluoksnyje saugoma informacija apie pagrindinius ir pakartotinius vietovių ir kraštovaizdžio objektų pavadinimus): valstybės, miestai,
miesteliai ir kaimai, pelkės, miškai
Ašinės upių, upelių ir kanalų linijos: upių, upelių, kanalų, drenažo griovių, 1–2 m pločio
upelių, kanalų, drenažo griovių, 3–5 m pločio upelių, kanalų, drenažo griovių, 6–12 m pločio
upelių, kanalų, drenažo griovių, vandens pralaidų (vamzdinių), diukerių
Žemės dangos: upės, upeliai ir kanalai, ežerai, tvenkiniai, atviros vandens saugyklos, baseinai, kūdros, Baltijos jūra, Kuršių marios ir jų ribos
Ašinės kelių ir gatvių linijos: gatvių, greitkelių, sąlyginės linijos greitkeliams su skiriamąja
juosta, kelių su danga, kelių su danga be kieto pagrindo
Ašinės geležinkelių linijos: europinio standarto geležinkelių, plačios vėžės geležinkelių,
siaurųjų geležinkelių ir funikulierių
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5.7.3.3. Lietuvos kosminio vaizdo žemėlapio M1:50000 skaitmeninių duomenų bazė
Lietuvos kosminio vaizdo žemėlapio M 1:50000 skaitmeninių duomenų bazę sudaro
du komponentai :
• Vektorinių duomenų bazė LTDBK50000-V.
• Spalvoto rastro duomenų bazė LTDBK50000-SR.
Skaitmeninė duomenų bazė Lietuvos Respublikos kosminio vaizdo žemėlapio
M1:50000 leidybinių originalų gamybai (taip anksčiau vadinta Lietuvos kosminio vaizdo žemėlapio M 1:50000 skaitmeninių duomenų bazė LTDBK50000) pradėta sudaryti
1994 m. gruodžio 30 d., baigta 1996 m. gruodžio 30 d. Jos sukūrimas buvo tarptautinio
projekto „Lietuvos nacionalinio žemėlapio duomenų bazės išvystymas“, dėl kurio vykdymo 1993 m. spalio 3 d. Valstybinė geodezijos tarnyba prie Statybos ir urbanistikos ministerijos ir Švedijos kosmoso tyrimų korporacija Satellitbild (SSC Satellitbild) pasirašė
sutartį, sudedamoji dalis. Projekto pagrindinis tikslas buvo „panaudojant esamų žemėlapių
informaciją, skaitmenines duomenų bazes kartu su naująja SPOT panchromatine ortofoto
medžiaga ir geometriškai pataisytais multispektriniais vaizdais, sukurti naują valstybinio
bazinio žemėlapio ir duomenų bazės sistemą skaitmenine ir spausdinta forma“.
Pradiniai duomenys, naudoti LTDBK50000 sudaryti:
• Seni rusiški topografiniai žemėlapiai M1:50000, 1942 m. koordinačių sistemoje.
• Reljefo skaitmeninė informacija DXF formatu (Minsko TDB – ~65% Lietuvos
teritorijos).
• Reljefo skaitmeninės informacijos plėvelė su horizontalių aukščio ir aukščio taškų
reikšmių užklijomis (VĮ„GIS-Centras“, UAB Aerogeodezijos institutas)
• Rusiški topografiniai žemėlapiai M1:50000, 1942 m. koordinačių sistemoje, sumontuoti „Baltija-93“
• nomenklatūrinio skaidymo lapais (UAB Aerogeodezijos institutas).
• Dešifruota grafinė informacija, pateikta ant skaidrios plėvelės linijiniams objektams su hidronimų užrašais (UAB Aerogeodezijos institutas).
• Dešifruota grafinė informacija, pateikta ant skaidrios plėvelės plotiniams objektams su hidronimų užrašais (UAB Aerogeodezijos institutas).
• Vietovardžių originalo kopija (UAB Aerogeodezijos institutas).
• Žemėlapio M1:50000 formuliaras su koordinuotų objektų koordinatėmis (UAB
Aerogeodezijos institutas).
• Žiniaraštis su standartu hidronimams (UAB Aerogeodezijos institutas).
• Kodavimo sistema „Lithuania: Coding 1995–08–14“ („SSC Satellitbild“).
Esamų žemėlapių atnaujinimui panaudota tokia naujų SPOT palydovo kosminių
vaizdų informacija:
• Kosminių ortofoto panchromatinių (PAN) vaizdų informacija sudaryta visai Lietuvos Respublikos teritorijai, 137 lapai pagal nomenklatūrinį skaidymą „Baltija-93“.
• Kosminių multispektrinių vaizdų, sudarytų remiantis SPOT XS duomenimis,
skaitmeninės informacijos skiriamoji geba – 20 m. Multispektrinai XS vaizdai yra
patikslinti iki 2C lygio, pritaikyti naujai geodezinei sistemai ant GRS-80 elipsoido.
• Kosminių orto-ištaisytų multispektrinių (XS) vaizdų informacija, sudaryta visai
Lietuvos Respublikos teritorijai (38 lapai).
Duomenų bazė dengia visą dabartinę Lietuvos Respublikos teritoriją (65300 km2).
Ji organizuota 25x25 km nomenklatūriniais lapais (iš viso 135 lapai). Lietuvos kosminio
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vaizdo žemėlapio M 1:50000 duomenų bazės autoriaus teisės priklauso Nacionalinei žemės
tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos. LTDBK50000 pagal autoriaus įgaliojimą platina ir prižiūri VĮ „GIS-Centras“. Atsiradus poreikiui ir potencialiems
klientams, jau nuo 1998 metų VĮ „GIS-Centras“ pradėjo LTDBK50000-V tikslinti bei
atnaujinti pagal Lietuvos skaitmeninio ortofotografinio M 1:10000 žemėlapio ORT10LT
duomenis, išsaugant informacinių sluoksnių ir kodavimo sistemos principus. 2005 vasario
3 d. išleista LTDBK50000-V versija 1.3.0.
5.2 lentelėje pateikiamas LTDBK50000-V turinys. LTDBK50000-R ta pati informacija pateikiama kaip spalvotas rastras.
5.2 lentelė. LTDBK50000-V duomenų bazės turinys

Plotiniai objektai

Urbanizuotos
teritorijos
Sodai (kolektyviniai
bei pramoniniai)
Kapinės
Miškai
Pelkės
Smėlynai, durpynai,
karjerai, sąvartynai
Žemėnauda
Baltijos jūra,
Kuršių marios
Ežerai, tvenkiniai
Vandens tėkmės
(daugiau kaip
30 m pločio)

Linijiniai objektai

Taškiniai objektai

Reljefo izolinijos

Koordinuotos bažnyčios

Kranto linija

Civiliniai oro uostai

Magistraliniai keliai
Krašto keliai
Apskričių (rajoniniai) keliai
Pagrindinės gatvės

Geležinkelio stotys

Kitos gatvės
Vietiniai keliai
Tiesiami keliai
Dviejų kelių geležinkeliai

Vieno kelio geležinkeliai
Siaurabėgiai geležinkeliai
Vandens tėkmės (iki 30m pločio)
Elektros perdavimo linijos
Administracinės ribos

5.7.3.4. Lietuvos geoinformacinių duomenų bazė GDB200
Tai pirmoji Lietuvoje sudaryta GIS duomenų bazė, kuri buvo ir yra naudojama daugelio vartotojų, dirbančių labai skirtingose srityse. Ją sudarė VĮ „GIS-Centras“, kuriam ir
priklauso duomenų bazės autoriaus teisės. Duomenų bazės sudarymo principai:
• Kartografinis pagrindas yra topografiniai žemėlapiai M1:200000. Administracinės
ribos įvestos iš Lietuvos reljefo žemėlapio M1:300000.
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• Kartografuota visa Lietuvos teritorija.
• Informacijos tikslumas atitinka 1:300000 mastelio reikalavimus, t. y. vidutinė
geometrinės padėties paklaida neviršija 150 m vietovėje.
• Matematinis pagrindas atitinka senų topografinių žemėlapių pagrindą.
• Informacijos pilnumas ir patikimumas atitinka topografinių žemėlapių, išleistų atitinkamais metais, rodiklius.
• Duomenų bazė sudaryta naudojant Arc/Info programines priemones.
• Grafinių duomenų bazė yra atvira papildomų informacinių sluoksnių sudarymui
bei objektų įvedimui ir lengvai sujungiama su vartotojų atributinių duomenų
bazėmis.
• Duomenų grupavimas ir kodavimas vykdytas atsižvelgiant į galiojusius geografinių
objektų klasifikatorius, registrus bei kadastrus. Šiuo metu duomenų bazė pertvarkyta pagal InGIS standarto reikalavimus.
GDB200 turinys pateiktas 5.3 lentelėje8.
5.3 lentelė. GDB200 duomenų bazės turinys
Sluoksnio pavadinimas
Reljefas
Hidrografija
Žemėnauda
Gyvenvietės
Administracinės ribos
Transportas
Energetika
Saugomos teritorijos

Sluoksnio turinys
Horizontalės, skardžiai, duobės, raguvos, izobatos, aukščio ir vandens lygio taškai
Jūra, marios, ežerai, tvenkiniai, upės
Miškai, žemės naudmenos, sodai, užstatytos teritorijos, ežerai, tvenkiniai, jūra, marios, didžiosios upės, pelkės, durpynai, karjerai, smėlynai
Miestai, miesteliai, kaimai
Administracinės ribos (valstybės siena, apskričių ir savivaldybių ribos)
Keliai, geležinkeliai, geležinkelio stotys, uostai, oro uostai
Elektros perdavimo linijos, naftotiekiai, dujotiekiai
Rezervatai, nacionaliniai parkai, regioniniai parkai, turizmo informaciniai centrai

5.7.3.5. Pasėlių laukų blokų duomenų bazė
Pasėlių laukų blokų duomenų bazė (PLB DB) yra integruotos administravimo ir
kontrolės sistemos (IAKS) sudėtinė dalis, leidžianti kontroliuoti deklaruojamų žemės ūkio
naudmenų ir pasėlių plotus. Pasėlių laukų blokų duomenų bazė – tai žemės sklypų tapatybės
nustatymo ir registravimo sistema, kuri susideda iš grafinių ir atributų duomenų9.
Žemės blokas – vientisas žemės sklypas, ribojamas natūralių gamtinių ir dirbtinių
objektų ir turintis jam būdingas gamtines savybes, vyraujantį dangos tipą bei ūkinio naudojimo ypatumus. Visa šalies teritorija yra suskirstyta į tokius blokus, kurių kiekvienas yra
atitinkamai pažymėtas. Naudojami tokių tipų blokai:
• Blokai, sukurti apie privalomus ar papildomus referencinius objektus. Privalomi referenciniai objektai yra duomenų bazės GDB10LT dalis. Tai – keliai, geležinkeliai,
hidrografinio tinklo objektai bei plotiniai vandens objektai. Blokai apie jus sukuriami automatiškai generuojant buferines zonas, kurios plotis priklauso nuo referencinio objekto tipo ar pločio (kelių atveju).
8

http://www.gis-centras.lt/gisweb/index.php?pageid=187
http://www.nzt.lt/index.cfm?fuseaction=displayHTML&attributes.file=File_355.cfm&langparam=LT
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• Dirbamos žemės blokas – žemės blokas, kuriame vyraujantis žemės naudojimas
yra dirbama žemė, tokia kaip ariamoji žemė, pūdymai, kultūrinės pievos ir ganyklos, išskyrus sodininkų bendrijų žemę. Minimalus dirbamos žemės bloko plotas
– 0,1 ha, vidutinis – apie 30 ha.
• Urbanizuotos teritorijos žemės (užstatytas) blokas – žemės blokas, kuriame
vyraujantis dangos tipas yra pastatai, statiniai ir kiti infrastruktūros objektai su
įsiterpusiais nedideliais dirbamos žemės ar kitų žemės naudmenų plotais.
• Kitos paskirties teritorijos žemės (mišrusis) blokas – žemės blokas, kuriame vyraujantis dangos tipas yra nedirbamos žemės ir neurbanizuotos teritorijos, tokios
kaip vandens telkiniai, miškai, krūmai ir kita nedirbama žemė. Minimalus kitos
paskirties žemės bloko plotas – 0,05 ha.
• Sodų žemės blokas – paprastai sodininkų bendrijų žemė ar pramoniniai sodai, minimalus plotas – 0,1 ha.
• Natūralių pievų bei ganyklų žemių blokas – paprastai pievos ir ganyklos, esančios
ties vandens telkiniais ir užliejamos potvynio metu. Minimalus plotas – 0,1 ha.
• Kiti blokai – plotai, nepriklausantys nė vienam blokui, paprastai mažesni nei 0,05
ha, gaunami generuojant bei sujungiant buferines zonas apie privalomus bei papildomus referencinius objektus.
Pagrindinis reikalavimas blokų riboms – jos turi būti pastovios, t. y. tai turi būti ribos, kurios nesikeičia ir kurias lengva atpažinti ir kartografinėje medžiagoje, ir vietovėje
(5.15 pav.).
PLB duomenų bazė sudaryta dešifruojant ORT10LT ortofotografinius žemėlapius
bei panaudojant GDB10LT duomenis. Pirmoji PLB DB versija sudaryta 2004 metais,
2005–2006 metais ji iš esmės atnaujinta pagal naujus spalvotus ORT10LT ortofotografinius žemėlapius bei atnaujintą KDB10LT MIKRO.
Pasėlių laukų bloko duomenų bazės autoriaus teisės priklauso Nacionalinei žemės
tarnybai prie LR žemės ūkio ministerijos.

Dirbamos žemơs blokas
Užstatytas blokas
Mišrus blokas
Sodǐ blokas
Natǌraliǐ pievǐ blokas
Buferis apie kelius
Buferis apie vandenis
Vanduo

5.15 pav. Pasėlių laukų blokų duomenų bazės fragmentas

85

5.7.3.6. Lietuvos CORINE žemės dangos duomenų bazė
Lietuvos CORINE žemės dangos duomenų bazė – bendras LR aplinkos ministerijos
Aplinkos apsaugos agentūros ir Europos aplinkos agentūros projektas. Tokia duomenų bazė
yra kuriama ir kas penkeri metai atnaujinama visoms ES šalims bei šalims-kandidatėms.
Nors šioje duomenų bazėje yra daugiau informacinių sluoksnių (kuriuos paprastai nulemia
atskiros šalies specifiniai poreikiai), jos pagrindą sudaro (5.16 pav.):
• Lietuvos IMAGE2000: palydovinių vaizdų (Landsat TM ir ETM) mozaika, dengianti visą Lietuvos teritoriją, geometriškai orientuota pagal LKS94 koordinačių
sistemą; visi spektriniai kanalai pateikti 25 metrų skiriamąja geba;
• Lietuvos CLC2000/25: Lietuvos 2000 m. žemės dangos duomenų bazė, joje žemės
danga suklasifikuota į 44 klases pagal CORINE klasifikatorių, kuriame mažiausio
elemento plotas yra 25 ha.
Lietuvos CLC2000/25 yra sudaryta dešifruojant kosminius vaizdus pagal vienodą
visai Europai metodiką ir nomenklatūrą. Gaunami rezultatai vėliau sujungiami į vientisą
duomenų bazę. Lietuvoje naudota žemės dangų klasifikacijos nomenklatūra pateikiama
5.4 lentelėje. Daugiau informacijos apie šią duomenų bazę ir jos taikymus galima rasti
Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://aaa.am.lt/).

5.16 pav. CORINE žemės dangos duomenų bazės fragmentas: a) Lietuvos IMAGE2000; b) Lietuvos
CLC2000/25
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5.4 lentelė. Lietuvos CLC2000/25 žemės dangų klasifikacijos nomenklatūra
1 lygis
1. Dirbtinės
dangos

2 lygis
1.1. Užstatymo teritorijos
1.2. Pramoniniai, komerciniai ir transporto objektai

1.3. Karjerai, sąvartynai ir statybos

2. Žemdirbystės
teritorija

3. Miškai ir
kitos gamtinės
teritorijos

1.4. Apželdintos dirbtinės ne
žemės ūkio paskirties teritorijos
2.1. Dirbama žemė
2.2. Daugiametės kultūros
2.3. Ganyklos
2.4. Kompleksinės
žemdirbystės teritorijos
3.1. Miškai

3.2. Krūmų ir /arba žolinės
augalijos bendrijos
3.3. Žemė su reta augaline danga arba be jos
4. Pelkės

4.1. Kontinentinės pelkės

5. Vandens
telkiniai

5.1. Vidaus vandenys
5.2. Jūrų vandenys

3 lygis
1.1.1. Ištisinis užstatymas
1.1.2. Neištisinis užstatymas
1.2.1. Pramoniniai ir komerciniai objektai
1.2.2. Kelių ir geležinkelių tinklas ir su juo susijusi žemė
1.2.3. Uostų teritorijos
1.2.4. Oro uostai
1.3.1. Naudingųjų iškasenų gavybos vietos
1.3.2. Sąvartynai
1.3.3. Statybų plotai
1.4.1. Žalieji miestų plotai
1.4.2. Sporto ir poilsio vietos
2.1.1. Nedrėkinamos dirbamos žemės
2.2.2. Vaismedžių ir uogų plantacijos
2.3.1. Ganyklos
2.4.2. Kompleksiniai žemdirbystės plotai
2.4.3. Dirbamos žemės plotai su
natūralios augalijos intarpais
3.1.1. Lapuočių miškai
3.1.2. Spygliuočių miškai
3.1.3. Mišrus miškas
3.2.1. Natūralios pievos
3.2.2. Dykvietės ir viržynai
3.2.4. Pereinamosios miškų stadijos ir krūmynai
3.3.1. Pliažai, kopos, smėlynai
3.3.3. Teritorijos su menka augaline danga
3.3.4. Gaisravietės
4.1.1. Kontinentinės pelkės
4.1.2. Durpynai
5.1.1. Vandens tėkmės
5.1.2. Vandens telkiniai
5.2.1. Pakrančių lagūnos
5.2.3. Jūra ir vandenynas
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6. Geografinių objektų ar reiškinių
atvaizdavimo GIS tikslumas
6.1. Geografinių duomenų netikslumų priežastys
Geografinių duomenų kokybė – vienas iš pagrindinių faktorių, nulemiančių GIS
technologijų pritaikymo sėkmę. Neįmanoma tobulai atvaizduoti pasaulį, taigi tam tikras
netikrumas ar netikslumai atvaizduojant geografinius objektus – neišvengiami. Jie gali
atsirasti bet kuriame GIS projekto etape – 6.1 pav.

6.1 pav. Netikrumas ar netikslumas gali atsirasti bet kuriame GIS projekto etape: suvokiant realaus pasaulio
reiškinius, juos matuojant ir atvaizduojant ar atliekant analizę

Geografiniai duomenys iš esmės skiriasi nuo kitų (neerdvinių) duomenų. Labai retai geografinėje analizėje galime operuoti realiais objektais. Pavyzdžiui, miško kvartalas
niekada nebus vienodai suskirstytas į taksacinius sklypus, jei tai atliks daugiau nei vienas
vykdytojas (nepaisant to, taksacinis sklypas yra laikomas pirminiu miškų inventorizacijos
bei ūkinių priemonių projektavimo vienetu). Arba, kaip tiksliai nusakyti vieno ar kito saugomo paukščio veisimosi bei maitinimosi zonas? Klausimai tampa dar sudėtingesni, jei
į analizę vienu metu norime įtraukti keletą veiksnių (pavyzdžiui, miškų sanitarinė būklė
priklauso nuo miško taksacinių charakteristikų, jo augimo ekologinių sąlygų ir daugelio
kitų natūralių bei žmogaus sukeltų veiksnių). Kiek paprasčiau, jei geografiniai reiškiniai
gali būti suvokiami kaip diskretūs objektai – atskiras individas (tai gali būti žmogus,
gyvūnas, augalas ir pan.) visada lengviau surandamas, atpažįstamas ir identifikuojamas
nei geografinis reiškinys, kurio savybės tolydžiai kinta erdvėje, ir kuris yra išreikiamas
naudojant tolydaus lauko geografijos perteikimo būdą. Tačiau vienaip ar kitaip, kurdami
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realaus pasaulio koncepcinį modelį susiduriame su tam tikru subjektyvumu, tai persiduoda
ir daro neigiamą įtaką reiškinio matavimų bei jo analizės tikslumui.
Suvokdami geografinius reiškinius, paprastai neapsiribojame tik jų geografinės apimties nusakymu. Ne mažiau svarbios jų savybės, GIS išreiškiamos atributais, ryšiai su kitais
objektais, o tai – papildomas netikrumo šaltinis.
Tas pats geografinis objektas skirtingų profesinių, nacionalinių ar kultūrinių grupių
gali būti identifikuojamas nevienodai, nes gali skirtis jų tikslai, kalba ar ilgametės tradicijos. Pavyzdžiui, miškų inventorizacijos specialistai teigia, kad Lietuvos miškų plotas
pastaraisiais metais nuolatos didėja, tačiau aplinkosaugininkų sudaryta CORINE žemės
dangų duomenų bazė yra naudojama visiškai priešingiems teiginiams pagrįsti10.
Dviprasmybės kyla dar ir dėl to, kad geografinių reiškinių charakteristikoms nusakyti gali būti naudojami tiesioginiai ir netiesioginiai rodikliai. Tiesioginius rodiklius
galime betarpiškai išmatuoti, aprašyti ar kitaip nusakyti (pavyzdžiui, medžio aukštis ar
skersmuo 1,3 m aukštyje), o netiesioginiai rodikliai yra nustatomi vadovaujantis prielaida, kad tarp jų ir tam tikrų tiesioginių rodiklių egzistuoja priklausomybė (pavyzdžiui,
apie riziką susirgti viena ar kita liga sprendžiame pagal išmatuojamas azoto oksidų
koncentracijas).
Netikslumų, atsirandančių matuojant bei atvaizduojant geografinius reiškinius, taip
pat vykdant erdvinę analizę, priežastys plačiau aptariamos kituose skyriuose.

6.2. GIS duomenų kokybės komponentai
Galima išskirti devynis geografinių duomenų kokybės komponentus, kurie pagal
savo prigimtį grupuojami į tris grupes – 6.2 pav.

Geografiniǐ duomenǐ kokybơs komponentai

Mikrolygis

Padơties tikslumas

Makrolygis

Pilnumas

Atributǐ tikslumas

Duomenǐ amžius

Logiškumas

Duomenǐ kilmơ

Vartojamumas

Prieinamumas
Tiesioginơ ir
netiesioginơ kaina

Skiriamoji geba
6.2 pav. Geografinių duomenų kokybės komponentai

10

http://aaa.am.lt/VI/index.php#r/1254
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6.2.1. Mikrolygio geografinių duomenų kokybės komponentai
Mikrolygio geografinių duomenų kokybės komponentai – tai parametrai, nusakantys
individualius duomenų elementus.
6.2.1.1. Atributų tikslumas
Stebėjimų ar matavimų klaidoms aprašyti yra sukurta daug ir įvairių metodų. Šie
metodai tinkami panaudoti GIS, jei duomenų bazę traktuosime kaip matavimų rinkinį.
Atributų tikslumo nusakymas priklauso nuo jų tipo, t. y. ar jie yra nominalūs (vyraujanti medžių rūšis, žemės dangos tipas ir pan.), ar tolydūs (intervalas arba santykis,
pavyzdžiui, Žemės paviršiaus altitudė).
Nominalios reikšmės yra tam, kad atskirtume vienos klasės atvejį nuo kitos klasės
atvejo – sakykime, pušyną nuo eglyno. Nominalių atributų tikslumo įvertinimo būdus iliu
struosime konkrečiu pavyzdžiu, aptartu moksliniame straipsnyje „Medynų ribų skyrimo
tikslumas ir metodų jam įvertinti analizė“. Šio straipsnio tikslas buvo pateikti ir konkrečiais
pavyzdžiais iliustruoti metodus, kuriais būtų galima kiekybiškai nustatyti miško sklypų
ribų tikslumą, identifikuoti jų skyrimo metu daromas klaidas bei nurodyti jų pašalinimo ar
bent sumažinimo galimybes. Vienas iš aptartų metodų – patikimo identifikavimo matricų
(confusion matrix) metodas, naudojamas distancinio zondavimo vaizdų klasifikavimo ar,
tiesiog, geografinio reiškinio suskirstymo į nominalias klases tikslumui įvertinti. Palyginami du miško sklypų ribų variantai: vertinamasis (tai gali būti įvairių vykdytojų, naudojant skirtingas technologijas, skirtingu laiko momentu ir pan., tyrinėjamoje teritorijoje
išskirti miško sklypai) bei etalonas (sąlyginai priimamas kaip aukštesnio tikslumo lygio
variantas). Pirmajame etape miško sklypai klasifikuojami pagal jų taksacinius rodiklius į
nominalias klases. Tokių klasių skaičius privalo būti minimalus, pavyzdžiui, medynai ir
nemedynai, medynuose: pušynai, beržynai, eglynai ir pan., pušynuose savo ruožtu jaunuolynai, pusamžiai ir t. t.
Sudaroma matrica yra kvadratinė, kurioje stulpelių ir eilučių skaičius lygus minėtų
klasių skaičiui. Stulpeliuose pateikiamas etalono, eilutėse – vertinamojo varianto plotų
pasiskirstymas pagal klases. Matricos langeliuose pateikiamas atitinkamos etalono-vertinamojo variantų klasių kombinacijos plotas. Idealiu atveju, kai etalono klasių ribos
visiškai atitinka vertinamąjį variantą, matricoje visų galimų kombinacijų plotai išsidėstys
jos pagrindinėje įstrižainėje. Analizuojant patikimo identifikavimo matricas naudojami tokie rodikliai: patikimo skyrimo procentas (plotų pagrindinėje matricos įstrižainėje suma
yra išreikšta procentais nuo viso objekto ploto). Dalijant skaičių įstrižainėje iš stulpelio
ar eilutės sumos gauname kiekvienos klasės skyrimo tikslumą. Pirmu atveju rezultatas
parodo, kokiu tikslumu klasės, tikrai esančios natūroje (etaloniniame variante), atspindimos vertinamame vidaus situacijos variante („Vykdytojo tikslumas“), antru – kuri objekto
plotų dalis, pažymėta konkrečia klase, iš tikrųjų jai priklauso („Vartotojo tikslumas“).
6.1 lentelėje pateiktas kvartalo patikimo sklypų skyrimo matricos sudarymo pavyz
dys vienam vertintam objektui – šiuo konkrečiu atveju – miško kvartalui, suskirstytam į
taksacinius sklypus taksatoriaus treniruotės metu.
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6.1 lentelė. Patikimo sklypų skyrimo matricos bei jos pagrindu apskaičiuojamų rodiklių pavyzdys
Etaloninis variantas

Taksatoriaus variantas

Ąžuo
Pušynai,
Eglynai,
NemeEglynai,
lynai,
5–6 a.
9–10 a.
dynai
7–8 a.kl.
1–2
kl.
kl.
a. kl.
Nemedynai 2315*
242
Pušynai,
7734
5–6 a. kl.
Eglynai,
945
1606
46821
1107
7–8 a. kl.
Eglynai,
5014
12971
9–10 a. kl.
Ąžuolynai,
58
495
1–2 a. kl.
Ąžuolynai,
15
4146
16935
23
5–8 a. kl.
Beržynai,
79
13552
1523
>6 a. kl.
Stulpelių suma 3353
13486
77609
7032
14101
Kategorijos
1,3
5,2
30,0
2,7
5,4
dalis %

Ąžuolynai,
5–8 a. kl.
1423

KategoEilučių
rijos
Beržynai,
suma
dalis
>6 a. kl.
%
3980
1,6

106

7840

3,0

13842

85144

32,8

565

18549

7,2

1073

638

2264

0,9

68298

3169

92586

35,7

7

33504

48666

18,8

91731

51718

35,4

20,0

20824

• plotas m²

Pagal etalonu pasirinktą miško sklypų ribų variantą kvartale vyrauja 5–8 a. kl.
ąžuolynai (jų plotas sudaro 35,4% viso ploto), 7–8 a. kl. eglynai (30,0%) bei vyresni nei
6 a. kl. beržynai (20,0%). Kitoms kategorijoms priskirtų miško sklypų dalis mažesnė nei
10%: ąžuolo jaunuolynų – 5,4%, 5–6 a. kl. pušynų – 5,2%, 9–10 a.kl. eglynų – 2,7% ir
nemedynų – 1,3%. Jei šį pasiskirstymą palygintume su taksatoriaus gautais rezultatais
(5–8 a. kl. ąžuolynai užima 35,7%, 7–8 a. kl. eglynai – 32,8%, vyresni nei 6 a. kl. beržynai
– 18,8% objekto ploto ir pan.), reikėtų daryti išvadą, kad skirtumai nėra esminiai. Tačiau
taksatoriaus pasiektas patikimo identifikavimo procentas (Overall accuracy) yra:
(2315 + 7734 + 46821 + 5014 + 0 + 68298 + 33504)/259030 = 63,2%
Tai reiškia, kad tik mažiau nei du trečdaliai taksatoriaus išskirtų miško sklypų ploto atitinka etaloninio varianto identiškų charakteristikų miško sklypus. Priežastis, dėl kurių etalono ir vykdytojo suformuoti miško sklypai sutampa tik 63,2% ploto, nors sklypų kategorijų
plotų pasiskirstymai panašūs, atskleidžia vadinamieji „Vykdytojo ir vartotojo tikslumai“:
„Vykdytojo tikslumas“ („Producer’s accuracy“)
Nemedynai
- 2315/3353 = 69,0%
Pušynai, 5–6 a. kl.
- 7734/13486 = 57,3%
Eglynai, 7–8 a. kl.
- 46821/77609 = 60,0%
Eglynai, 9–10 a. kl.
- 5014/7032 = 71,0%
Ąžuolynai, 1–2 a. kl. - 0/14101 = 0%
Ąžuolynai, 5–8 a. kl. - 68298/91731 = 74,5
Beržynai, >6 a. kl.
- 33504/51718 = 64,8%

„Vartotojo tikslumas“ („User’s accuracy“)
Nemedynai
- 2315/3980 = 58,1%
Pušynai, 5–6 a. kl.
- 7734/7840 = 98,7%
Eglynai, 7–8 a. kl.
- 46821/85144 = 55,0%
Eglynai, 9–10 a. kl.
- 5014/18549 = 27,0%
Ąžuolynai, 1–2 a. kl. - 0/2264 = 0%
Ąžuolynai, 5–8 a. kl. - 68298/92586 = 73,8%
Beržynai, >6 a. kl.
- 33504/48666 = 68,9%
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Taigi didžiausią plotą nagrinėjamame kvartale užėmę 5–8 a. kl. ąžuolynai taksatoriaus suformuojamame miško sklypų ribų variante pavaizduoti kaip užimantys tik 74,5 procentus jų ploto, 7–8 a. kl. eglynai – 60,0%, vyresni nei 6 a. kl. beržynai – 64,8% jų ploto.
Savo ruožtu taksatoriaus išskirti 5–8 a. kl. ąžuolynai tik 73,8% atitinka tą pačią kategoriją
pagal etaloną, 7–8 a. kl. eglynai – 55,0%, vyresni nei 6 a. kl. beržynai – 68,9% jų ploto. Interpretuodami patikimo identifikavimo matricą galime nusakyti šių nesutapimų priežastis.
Pavyzdžiui, 5–8 a. kl. ąžuolynai 2,08 ha (22,7%) ploto buvo priskirti 7–8 a. kl. eglynams
bei 0,14 ha (1,6%) nemedynams ir 0,11 ha (1,2%) 1–2 a. kl. ąžuolynams, 7–8 a. kl. eglynai
1,69 ha (21,8%) potencialiai klaidingai priskirti 5–8 a. kl. ąžuolynams ir 1,36 ha (17,5%)
vyresniems nei 6 a. kl. beržynams, o šie 1,38 ha (26,8%) – 7–8 a. kl. eglynams ir 0,32 ha
(6,1%) 5–8 a. kl. ąžuolynams.
Vertinamo miško sklypų ribų varianto nesutapimą su etalonu galimas pavaizduoti
žemėlapyje (6.3 pav.). Pavyzdžiui, plotai, pažymėti 1, pagal etalono duomenis užimami
beržynų, tačiau vertinamo taksatoriaus suformuojamas miško sklypas yra eglynas, 2 –
atvirkščiai, eglynas tampa beržynu, 3 – ąžuolynas – eglynu ir 4 – eglynas – ąžuolynu.

6.3 pav. Patikimo identifikavimo matricų metodu parodomi miško sklypų ribų netikslumai

Vertindami tolydžių atributų nustatymo tikslumą, priimame, kad išmatuota (t. y.
įrašyta GIS duomenų bazėje) reikšmė x’ yra lygi tikrajai reikšmei x su tam tikra paklaida δx, kuri, tikėtina, yra maža. δx gali būti teigiama arba neigiama, kadangi matuojant
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reikšmė gali būti padidinta arba sumažinta. Reikšmė x paprastai nustatoma atliekant kontrolinius, potencialiai aukštesnio tikslumo lygio matavimus (pavyzdžiui, medžio aukščio
matavimų aukštimačiu tikslumas gali būti vertinamas nupjautą modelinį medį išmatuojant
matavimo juosta).
Skiriamas matavimų tikslumas, nusakomas δx dydžiu, bei preciziškumas.
Preciziškumas GIS dažnai yra suprantamas dvejopai. Pirmu atveju preciziškumas gali būti
įvertintas tuo pačiu prietaisu pakartotinai matuojant tą patį reiškinį. Preciziškumas yra
laikomas aukštu, jei pakartotinais matavimais gauname panašius rezultatus, nekreipiant
dėmesio į tai, ar jie yra tikslūs (6.4 pav.).

6.4 pav. Preciziškumas dažnai nusakomas pakartotino to paties reiškinio matavimų rezultatų išsibarstymu. Abiem atvejais buvo atlikta po 11 tos pačios reikšmės, atitinkančios linijų susikirtimo tašką, matavimų. Rezultatai:
a) preciziškumas aukštas, kadangi rezultatų išsibarstymas nedidelis, tačiau tikslumas žemas; b) preciziškumas
mažesnis, tačiau matavimai tikslesni, kadangi jų vidutinė reikšmė praktiškai sutampa su tikrąja

Kitu atveju preciziškumas suprantamas kaip atskaitos užrašymo tikslumas, t. y. kiek
ženklų po kablelio naudojame ar kaip apvaliname reikšmes. Pavyzdžiui, GPS prietaisu
taško altitudė gali būti užfiksuota metrais, naudojant keturis skaičius po kablelio – 75,7639
m. Tačiau toks preciziškumas gali būti beprasmis, jei GPS altitudės matavimo tikslumas
yra 1 metras.
Matavimų tikslumui nusakyti yra naudojama vidutinė kvadratinė paklaida (root mean
square error), kuri yra lygi:

∑ δx

2

/n ,

čia n – matavimų (stebėjimų) skaičius.
Nors vidutinė kvadratinė paklaida gali būti suprantama kaip parodanti vidutinės paklaidos dydį, daugelis δx bus didesnės ar mažesnės už ją. Praktiniu požiūriu yra tikslinga
žinoti, kaip pasiskirsto matavimo paklaidų dydžiai. Matematinės statistikos specialistai
yra pateikę nemažai paklaidų pasiskirstymo matematinių modelių, iš kurių dažniausiai
naudojamas Gauso, arba normalusis skirstinys – 6.5 pav. Jei matavimai neturi sisteminės
paklaidos, tai vidutinę kvadratinę paklaidą galime išreikšti atstumu nuo skirstinio cen-
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tro (nulio) į abi puses. Sakykime, kad medyno vidutinis aukštis yra išmatuotas, gaunant
vidutinę kvadratinę paklaidą, lygią 1 m. Tai reiškia, kad 68% visų paklaidų bus nuo -1,0 m
iki +1,0 m intervale, 95% – -2,0 m - +2,0 m ir 99% – -3,0 m - +3,0 m.

68%

-2S -1S

95%

+1S

+2S

6.5 pav. Matavimo paklaidų pasiskirstymas pagal normalųjį skirstinį

6.2.1.2. Padėties tikslumas
Dažniausiai konkrečiame taške nustatome geografinio reiškinio aprašomąją
charakteristiką (atributą), tačiau šio taško padėtį taip pat galime traktuoti kaip išmatuojamą
savybę ir jos tikslumui vertinti naudoti tuos pačius parametrus, kaip ir nusakant tolydžių
atributų tikslumą. Tačiau padėtį dažniausiai nurodysime dvimatėje erdvėje, o išmatuota
reikšmė (x’, y’) gali turėti paklaidas tiek x, tiek y koordinatėse – x’=x+δx, y’=y+δy. Jei
turėtume trečią koordinatę, tai z’=z+δz.
Šiuo atveju operuojame dviem rodikliais, todėl vidutinės kvadratinės paklaidos interpretacija bus kitokia. Jei vidutinė kvadratinė paklaida x ir y kryptimis bus vienoda, tai tik
39% paklaidų pateks į jos dydžio spindulio apskritimą. 90% paklaidų pateks į apskritimą,
kurio spindulys bus 2,15 karto didesnis nei vidutinė kvadratinė paklaida, o 95% paklaidų
– 2,45 karto.
Toks gana sudėtingas vidutinės kvadratinės paklaidos prasmės interpretavimas sukelia dviprasmybę vertinant GIS duomenų bazėse kaupiamų geografinių objektų padėties
tikslumą, todėl tikslinga nustatyti maksimalų leistiną duomenų bazėse kaupiamų objektų
padėties nuokrypį. JAV naudojama plokštuminių koordinačių paklaida, esant 95% tikimybei, turi būti tokia, kad identiškų kontūrų padėtis žemėlapyje (ir duomenų bazėje) bei
natūroje nesiskirtų daugiau kaip 0,5 mm (žemėlapio mastelyje).
Dažnai galime susidurti su reiškiniu, kai klaidos, nustatomos skirtingose padėtyse, yra
tarpusavyje susijusios. Sakykime, matuojame taškų padėtį GPS prietaisu. Matavimų vidutinė
kvadratinė paklaida – 10 m. Turime du taškus, tarp kurių atstumas ŠP kryptimi yra 30 m.
Teoriškai galimas atvejis, kad vienas taškas GIS duomenų bazėje dėl šios paklaidos bus pastumtas 30 m į Šiaurę, o kitas – 30 m į Pietus, – taškai susikeičia vietomis. Tačiau praktiškai
taip nebūna, nes paklaidų dydžiai autokoreliuoja erdvėje: jei vienas taškas yra pastumiamas
30 m į Šiaurę, tai jam artimas taškas greičiau bus pastumtas kokius 25 m taip pat į Šiaurę.
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GIS klaidų autokoreliacija erdvėje ne mažiau svarbi nei paklaidos dydis. Autokoreliacija erdvėje tarp klaidų padeda sumažinti jų poveikį daugeliui GIS operacijų (pavyzdžiui,
kitaip negalėtume panaudoti skaitmeninio paviršiaus modelio ir pan.).
6.2.1.3. Logiškumas
Geografinių duomenų logiškumas parodo, kaip tarp duomenų įvairių elementų
išlaikytas loginis ryšys. Sakykime, atnaujiname vieną iš pagrindinių Lietuvoje
georeferencinių duomenų bazių – KDB10LT MIKRO. Atskirą elementų klasę sudaro kelių
sluoksnis. Kelias, pagal jo tipą pažymėtas kodu, kur gc14 reiškia „Keliai su danga be kieto
pagrindo“, o gc15 – „Gruntkeliai“. Dėl patogumo darbas organizuojamas 5x5 km dydžio
topografinio žemėlapio masteliu 1:10000 nomenklatūriniais lapais. Suformavus vientisą
duomenų bazę, būtina užtikrinti, kad kelio tipas staiga nekistų ties nomenklatūrinio lapo
riba – 6.6 pav.

5933

60.33
Gc

14

5932

60.32

s
Kelia

Gc

15

Nomenklatǌrinio
lapo numeris
Nomenklatǌrinio
lapo riba
6.6 pav. Geografinių duomenų logiškumo klaida, atnaujinant KDB10LT MIKRO duomenų bazę: kelio tipas
keičiasi ties 5x5 km dydžio topografinio žemėlapio masteliu 1:10000 nomenklatūrinio lapo riba

Konkrečių matų geografinių duomenų logiškumui pagrįsti, kaip ir vienareikšmių jo
įvertinimo metodų nėra.
6.2.1.4. Skiriamoji geba
Terminas „skiriamoji geba“ GIS gali būti naudojamas įvairiame kontekste. Skaitmeninių distancinio zondavimo vaizdų skiriamoji geba aptarta skyriuje,
nagrinėjančiame geografinių duomenų rinkimą. Fotografinėse sistemose skiriamoji geba
būdavo nusakoma galimų atvaizduoti linijų skaičiumi milimetre (mm-1), pavyzdžiui, 80
linijų milimetre ar pan.
Žemėlapių skiriamoji geba yra nusakoma minimaliu kartografavimo vienetu, t. y.
mažiausių atvaizduojamų objektų dydžiu. Jis priklauso nuo sudaromo žemėlapio turinio,
paskirties, technologijų, informacijos šaltinių patikimumo bei turimų išteklių. Paprastai
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yra laikoma, kad smulkiausi poligonai žemėlapyje neturėtų būti mažesni nei 4 mm2, t. y.
2x2 mm.
Jei popierinis žemėlapis naudojamas geografinei informacijai kaupti ir kartu atvaizduoti, tai kompiuterinėse GIS informacijos atvaizdavimas ir kaupimas – atskiri procesai. Geografiniai duomenys, sukaupti GIS duomenų bazėse, gali būti pateikiami vartotojui
(atspausdinami) bet kokiu masteliu. GIS duomenų bazės mastelį (arba skiriamąją gebą)
nusako jos turinys, tačiau dažnai šis yra siejamas su popierinio žemėlapio masteliu (dėl to,
kad dažnai GIS duomenų bazė sudaroma popierinių žemėlapių pagrindu arba vienas jos
sudarymo tikslų – popierinių žemėlapių gamyba).
Lengvumas, kuriuo skaitmeniniai geografiniai duomenys gali būti atvaizduojami bet
kokiu masteliu, pabrėžia informacijos apie duomenų kokybę svarbą. Nors GIS duomenų
bazė neturi griežtai fiksuoto mastelio, tačiau ji yra sukuriama tam tikru tikslumo lygiu bei
skiriamąja geba. Sakykime, dėl GIS technologijos galime agreguoti geografinę informaciją,
surinktą 1:10000 mastelio kartografavimo uždaviniams spręsti (pavyzdžiui, iš georeferencinės
bazės KDB10LT MIKRO (bazinis mastelis 1:10000) sukursime M1:50000 žemėlapį), tačiau
visiškai netinka kartografavimui M1:2000. Savaime suprantama, kad atspausdinti žemėlapį
M1:2000 galima, tačiau jo tikslumas atitiks tik M1:10000 reikalavimus.
6.2.2. Makrolygio geografinių duomenų kokybės komponentai
Makrolygio geografinių duomenų kokybės komponentai – pilnumas, amžius ir kilmė
– nusako duomenų rinkinį kaip visumą.
6.2.2.1. Pilnumas
Duomenų bazių pilnumas (arba užbaigtumas) gali būti suprantamas keletu aspektų:
kaip (i) padengimo, (ii) klasifikavimo ar (iii) testavimo pilnumas.
Padengimo pilnumas parodo, apie kurią dominančio ploto dalį geografinė informacija GIS duomenų bazėje yra sukaupta. Idealiu atveju jis yra lygus 100%. Pavyzdžiui, 2006
metų pabaigoje taksacinio sklypo lygmens GIS informacija buvo sukaupta apie 92% šalies
teritorijos ploto (6.7 pav.).
Klasifikavimo pilnumas – duomenų kokybės faktorius, kartais galintis riboti duomenų
rinkinio panaudojimą. Jis parodo, kaip pasirinkta klasifikavimo schema atitinka geografinį
reiškinį aprašančius duomenis. Pavyzdžiui, minėtuose 92% šalies miškų urėdijų teritorijos
miškai yra sukaupti taksacinio sklypo lygmeniu, o likusiuose 8% – tik miško kvartalo lygmeniu, arba CORINE žemės dangų duomenų bazėje naudojama trijų lygių klasifikacija:
3. Miškai ir kitos gamtinės teritorijos
3.1. Miškai
3.1.1. Lapuočių miškai
3.1.2. Spygliuočių miškai
3.1.3. Mišrus miškas
3.2. Krūmų ir/arba žolinės augalijos bendrijos
3.2.1. Natūralios pievos
3.2.2. Dykvietės ir viržynai
3.2.4. Pereinamosios miškų stadijos ir krūmynai
3.3. Žemė su reta augaline danga arba be jos
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3.3.1. Paplūdimiai, kopos, smėlynai
3.3.3. Teritorijos su menka augaline danga
3.3.4. Gaisravietės

Yra

Planuojama

6.7 pav. Taksacinio sklypo lygmens GIS duomenų bazių sudarymo eiga šalyje

Jei naudotume vieno iš aukštesnių lygių informaciją, ji gali būti per daug grubi tam tikriems uždaviniams spręsti, o trečio lygio žemės dangos – sakykime, lapuočių, spygliuočių
ir mišrūs miškai – dėl klasifikavimo schemos nepilnumo netinka miškotvarkai.
Duomenų testavimo pilnumas arba, tam tikra prasme, kokybės kontrolės užbaigtumas
susijęs su testavimo metodikos tinkamumu, kontrolinių matavimų skaičiumi ir išsidėstymu.
Duomenų bazių testavimo rezultatai dažnai įrašomi tarp šios metaduomenų. Testavimo
darbų apimtis nulemia ir turimi tam skiriami ištekliai, ir matematinės statistikos reikalavimai dėl duomenų patikimumo.
6.2.2.2. Duomenų amžius
Duomenų amžius yra kritinis faktorius, nulemiantis geografinės informacijos
vartojamumą. Pirmiausia, reali tikrovė laikui bėgant gali kisti: miškas natūraliai auga,
vykdoma miško ūkinė veikla. Biržų ir Kretingos miškų urėdijų taksacinių sklypų GIS
duomenų bazės, kurių sudarymą skiria dešimtmetis, iš principo yra nelygiavertės,

97

kadangi joms sukurti naudotos skirtingos technologijos, vykdytojai turėjo nevienodą
patirtį ir pan. Vykdant ūkines priemones yra keičiamos taksacinių sklypų ribos, kurios
kol kas GIS duomenų bazėje neatnaujinamos. Net jei toks atnaujinimas ar tikslinimas
(kaip, pavyzdžiui, Anykščių miškų urėdijoje) būtų vykdomas visuotinai, galimos pa
pildomos klaidos.
Kai kurie geografiniai reiškiniai yra tokie jautrūs laikui, kad jų atvaizdavimui
GIS duomenų bazėse įtakos gali turėti metų sezonas ar net paros metas. Pavyzdžiui,
kokybiškos aerofotonutraukos gali būti gautos aerofotografavimą atliekant Saulės
pakilimo kampui virš horizonto esant didesniam kaip 30–35 laipsniai. Paros metas
priklauso nuo metų dienos, jis ilgiausias vidurvasarį. Miškų inventorizacijos tikslais
aerofotografavimas atliekamas birželio-rugsėjo mėnesiais, kai medžiai su lapais,
tačiau bendros paskirties topografijai bei georeferencinių duomenų bazių sudarymui
– ankstyvą pavasarį ar vėlų rudenį, kai medžiai ir krūmai be lapų, o žemės paviršius dar
nepadengtas sniegu. Šiuo atveju tai palengvina įvairių reljefo modelių sudarymą fotogrametriniais metodais bei palengvina kai kurių objektų (miško-nemiško riba, krūmais
padengti grioviai ir pan.) dešifravimą.
Taigi informacija apie GIS duomenų bazės sudarymo datą ar duomenų šaltinio jai
sudaryti gavimo datą yra vienodai svarbi GIS duomenų komponentė, kaip ir objektų
padėties ar aprašomųjų charakteristikų nustatymas. Tokia informacija visada privalo būti
pateikta GIS duomenų bazės mataduomenyse.
6.2.2.3. Duomenų kilmė
Geografinių duomenų kilmė – tai jų istorija, apimanti šaltinio gavimo, apdorojimo
technologijų, vykdytojų ir pan. klausimus. Miškotvarkos metu sudaromų GIS duomenų
bazių atveju būtina žinoti, kas jas sudarė (greičiausiai VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas), buvo ar nebuvo naudojami kokie nors distancinio zondavimo vaizdai, jei taip,
tai konkrečiai kokie (pavyzdžiui, ORT10LT ar specialiai miškotvarkai sudaryti ortofotoplanai), kokios technologijos naudotos lauko ir kamerinių darbų metu, kokia dabartinė
duomenų bazės būklė, kas ją platina ir pan.
Duomenų šaltinis ar jų apdorojimo būdas iš anksto nulemia klaidų lygį sukuriamoje duomenų bazėje. Sakykime, jau minėta miškotvarkos metu sudaroma taksacinių
sklypų GIS duomenų bazė geometriniu požiūriu tiksliausia ten, kur ji sudaryta naudojant
vadinamąją „integruoto abriso“ technologiją (technologijos pagrindas yra skaitmeninių
ortofotoplanų dešifravimas kompiuterio ekrane), bei mažiausiai tiksli ten, kur buvo skaitmeninami topografiniai žemėlapiai su ant jų, panaudojant grafinę planšetę, nubraižyta
vidaus situacija.
Informacija apie duomenų kilmę pateikiama įvairiuose technologiniuose aprašymuose
ar kituose dokumentuose, taip pat duomenų bazės metaduomenyse. Labai dažnai ji egzistuoja tik kaip asmeninė GIS vartotojų patirtis, grindžiama ilgamete sėkme ar problemomis,
naudojant vieną ar kitą GIS duomenų bazę.
6.2.3. Geografinių duomenų vartojamumo komponentai
Geografinių duomenų vartojamumas yra nusakomas šių prieinamumu eiliniam vartotojui bei tiesiogine ir netiesiogine kaina.
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6.2.3.1. Geografinių duomenų prieinamumas
Geografinių duomenų prieinamumas priklauso nuo jų vartojimo apribojimų bei
gebėjimų duomenimis pasinaudoti, t. y. kvalifikuoto personalo, reikiamos programinės ir
techninės įrangos turėjimo. Dažniausia geografiniai duomenys yra kieno nors nuosavybė, o
jų vartotojai privalo laikytis savininko nustatomų naudojimo sąlygų. Pavyzdžiui, didžiosios
dalies bendros paskirties georeferencinių GIS duomenų bazių autorinės teisės Lietuvoje
priklauso Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos. Miško išteklių informacija, įskaitant ir atitinkamas GIS duomenų bazes, šiuo metu yra platinama Valstybinės
miškotvarkos tarnybos nustatyta tvarka. Dažnai informacijos prieinamumas yra ribojamas
dėl valstybės saugumo ar piliečių teisių interesų.
6.2.3.2. Tiesioginė ir netiesioginė geografinių duomenų kaina
Tiesioginė geografinių duomenų kaina yra kaina, mokama už duomenis. Pavyzdžiui,
Lietuvos topografinio M 1:10000 žemėlapio kartografinių duomenų bazės KDB10LT vieno lapo duomenų naudojimo licencijos kaina (vienai darbo vietai) kinta nuo 400 Lt iki
325 Lt, plius pridėtinės vertės mokestis. KDB10LT licencija, valstybės institucijoms ir
mokslo įstaigoms, finansuojamoms iš valstybės bei ES, suteikiama neatlygintinai, apmokant duomenų administravimo, paruošimo ir perdavimo išlaidas.
Kai duomenys yra gaminami organizacijos viduje, tikra tiesioginė kaina gali būti
tiksliai nežinoma, kaip, pavyzdžiui, taksacinių sklypų GIS duomenų bazės kaina VĮ Valstybiniame miškotvarkos institute.
Į netiesioginę geografinių duomenų kainą įskaičiuojamos ir išlaidos, siekiant, kad
duomenys būtų vartojami. Kai kuriais atvejais netiesioginė kaina gali būti didesnė už
tiesioginę, nes turi būti įdiegta reikiama programinė ir techninė įranga, personalas – apmokytas naudotis naujomis duomenų apdorojimo technologijomis, duomenys gali būti
netinkamų ar net sunkiai suderinamų formatų, nepilni, pasenę, netikslūs ir pan.

6.3. GIS duomenų bazių kokybės valdymas
Klaidos yra daromos kiekviename geografinių duomenų gavimo bei vartojimo etape,
jos turi būti priimamos kaip neišvengiamybė. Turi būti stengiamasi ne visiškai išvengti
klaidų, bet jas valdyti. Siekis, kad būtų kuo mažiau klaidų – ne visada pats efektyviausias
sprendimas. Siekiant, kad duomenų bazėje būtų mažiau klaidų, didėja sukūrimo ir nuolatinio atnaujinimo sąnaudos, todėl esame priversti rinktis.
Tenka pasitikėti kitų sukauptais duomenimis, bet niekada jų negalime priimti kaip
absoliučiai teisingų. Būtina surinkti visą informaciją apie duomenų kokybę. Šiam tikslui
paprastai padeda metaduomenys. Negalima aklai pasitikėti duomenimis, kurių kokybė
nebuvo tikrinta. Šaltinių reputacija dažnai yra ne mažiau svarbi nei formalūs dokumentai.
Svarbu žinoti, kaip susiję pradinių duomenų ir GIS rezultatų netikslumai, –
dažniausiai gaunamo rezultato klaidos bus didesnės nei pradinių duomenų šaltinių bei apdorojimo klaidų suma. Kuo daugiau šaltinių yra panaudojama, tuo patikimesni galutiniai
rezultatai. Ir pagaliau – geografinių duomenų bazių sudarytojai ir vartotojai privalo būti
informatyvūs ir sąžiningi, o jų klientai turi pakankamai profesionaliai vertinti pateikiamą
produkciją ar sprendimus.
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7. GIS programinė įranga
Ankstesniame skyriuje, aptariant duomenų bazių valdymo sistemas, buvo užsiminta
apie specifinės paskirties kompiuterines programas, skirtas rinkti, kaupti, manipuliuoti,
analizuoti bei atvaizduoti geografinius duomenis, – GIS programinę įrangą. Šiame skyriuje GIS programinė įranga aptariama detaliau.
Programa – rinkinys instrukcijų, nurodančių, kaip manipuliuoti duomenimis kompiuteryje. Programos būna sisteminės (valdančios ir tvarkančios kompiuterio, kaip sistemos, veikimą) bei taikomosios (jas kompiuterio naudotojas taiko kokiam nors darbui atlikti tiesiogiai). Programinės įrangos paketas, arba tiesiog programinė įranga – programų,
duomenų, užduočių arba kitokių objektų rinkinys, sukomplektuotas taip, kad jį būtų galima
laikyti, persiųsti arba naudoti kaip vieną vienetą.
Programinė įranga gali būti pateikiama rinkai įvairiais būdais ir naudojimo
sąlygomis:
• Komercinė programinė įranga (COTS – Commercial Off The Shelf) – populiariausia programinės įrangos forma, kuri yra naudojama tik įsigijus licenciją, o jos
autoriaus teisės priklauso gamintojui.
• Laikinai nemokama programinė įranga (Shareware), kurią galima naudoti nemokamai, laikantis licencijoje nustatytų taisyklių. Išnaudojus programinės įrangos
autoriaus nustatytus limitus (laiką, paleidimų skaičių), nemokamas naudojimas
baigiasi ir, norint jį pratęsti, reikia įsigyti licenciją.
• Mažoji laikinai nemokamos programinės įrangos versija (Liteware) – supaprastinta laikinai nemokamos programinės įrangos atmaina, gauta atsisakius kai kurių
jos funkcijų.
• Nemokama programinė įranga (Freeware) – nemokama programinė įranga, kurios
autoriaus teises priklauso kūrėjui.
• Viešo naudojimo programinė įranga (Public domain software) – nemokama
programinė įranga, naudojama be jokių apribojimų.
• Atviro kodo programinė įranga (Open Source Software) yra tokia programinė
įranga, kurios kodas yra skelbiamas viešai, juo galima naudotis nemokamai, ir jis
yra dažnai sukuriamas visuomeninėmis pastangomis. Vartotojas įsipareigoja neriboti įrangos patobulinimų platinimo.

7.1. GIS programinės įrangos evoliucija
Iš pat pradžių GIS programinę įrangą sudarė atskiri programiniai sprendimai, iš
kurių patyręs programuotojas galėjo suformuoti taikomąją GIS. Tada kiekviena GIS
turėjo unikalias galimybes, o jos sukūrimui būdavo pasitelkiami dideli ištekliai. Atsirandant pažangesnėms programinės įrangos inžinerijos priemonėms bei augant GIS rinkai
8–9 praėjusio amžiaus dešimtmetyje, didėjo aukšto funkcionalumo taikomųjų programų,
naudojančių standartizuotą vartotojo sąsają, poreikis. Iki tol GIS programinė įranga buvo
valdoma iš komandinės eilutės, t. y. klaviatūra suvedant visas numatomas vykdyti funkcijas bei jų parametrus (7.1 pav.). Iš principo GIS programinė įranga buvo rinkinys funkcijų,
kurios esamų duomenų pagrindu kurdavo naujus duomenų rinkinius.
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7.1 pav. ArcInfo Workstation valdymas iš komandinės eilutės

9-o dešimtmečio pabaigoje buvo įdiegta daug patobulinimų, dėl kurių GIS programinė
įranga tapo paprastesnė ir prieinama daugiau vartotojų. Komandinės eilutės sąsaja buvo
papildyta, o vėliau praktiškai pakeista grafine vartotojo sąsaja – grafikos priemonėmis
pagrįsta sąsaja tarp žmogaus ir kompiuterio. Pastaruoju atveju komandoms parinkti,
programoms paleisti, rinkmenų ir katalogų vardams, parinktims, parametrams stebėti
ir parinkti, taip pat kitiems veiksmams atlikti naudojami ekrane rodomi dialogo langai,
meniu punktai ir mygtukai, kurie valdomi pele (arba klaviatūra). Atsiradusi adaptavimo
galimybė leido kurti specifinius programinės įrangos taikymus, panaudojant standartinius
įrankius (pavyzdžiui, praeitame dešimtmetyje Lietuvos miškotvarkos naudota PC ArcInfo
pagrindu sukurta sistema „Ieva“). Visa tai stimuliavo didesnį susidomėjimą GIS ir jos pritaikymo skverbimąsi į naujas sritis.
Pastaruoju metu atsirado nauji metodai, leidžiantys programinės įrangos sistemų
ryšį per žiniatinklį (Web, hipertekstinės informacijos visuotinį tinklą, svarbiausią interneto komponentą). Šis naujas programinės įrangos ryšio modelis leidžia sujungti geografiniu požiūriu išsklaidytas GIS funkcijas (pavyzdžiui, jei duomenys saugomi vienoje,
analizė vykdoma kitoje, o rezultatai pateikiami vartotojui trečioje vietoje) sukuriant
pilnaverčius GIS taikymus.
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7.2. GIS programinės įrangos architektūra
Šiuo metu pasaulyje yra milijonai GIS vartotojų bei šimtai įvairiausių programinių
produktų. Vartotojų poreikiai bei galimybės gali būti labai įvairūs, ir šiems poreikiams
tenkinti pasitelkiami skirtingi sprendimai. Kaip prasideda GIS technologijų taikymas?
Dažniausiai GIS konkrečioje organizacijoje pirmą kartą panaudojama konkrečiam, nelabai
pretenzingam projektui vykdyti (7.2 pav.). Sukuriamos viena-dvi darbo vietos, tačiau komponentai, darantys GIS veiksmingą – programinė bei techninė įranga, duomenys, metodai,
žmonės ir tinklas – iki galo sukomponuojami tik per kelis mėnesius ar metus. Vėliau,
sėkmingai realizavus vieną ar daugiau GIS projektų, o didesnėse organizacijose paraleliai
vykdant keletą jų, atsiranda būtinybė burti grupę specialistų, kurie vėliau tampa tikrais
GIS profesionalais. Kai organizacija atranda, kad GIS tinka ne tik atlikti kasdienes funkcijas, bet ir sudaro galimybes spręsti naujus uždavinius (arba senus spręsti kokybiškiau),
GIS palaipsniui tampa kaip svarbia organizacijos informacine sistema. Ir pagaliau – pasinaudojant kompiuterių tinklo technologijomis, į GIS yra įtraukiami gausūs išorės vartotojai. Natūralu, kad skirtingais GIS evoliucijos etapais, kai sprendžiami skirtingų lygių
uždaviniai, pasitelkiama atitinkama programinė įranga ir kiti technologiniai sprendimai.

Visuomenơ

Ʋmonơ/
organizacija

Grupơ

Projektas

7.2 pav. GIS diegimo tipai

Pavyzdžiui, VĮ Valstybinis miškotvarkos institutas GIS naudoti pradėjo vykdydamas keletą projektų (Lietuvos ir Švedijos projektas dėl miškų ūkio plėtros, kur vienas iš uždavinių buvo sukurti miškų informacinę sistemą kaip pagrindą miško resursų
strateginiam planavimui valstybės lygiu; Lietuvos ir Danijos projektas „Daugiatikslis
miško naudojimas Dubravos eksperimentinėje urėdijoje“. Įdiegtos dvi GIS darbo vietos
su PC ArcInfo ir ArcView programine įranga). Vėliau, įgijus patirties, ten įsteigtas GIS
ir skaitmeninės kartografijos skyrius, kurio funkcijos buvo tiesiogiai susijusios su GIS
duomenų bazių sudarymu ir skaitmenine kartografija sklypinėje miškų inventorizacijoje
(instaliuota daugiau PC ArcInfo, WinNT ArcInfo programų). Dar po kelerių metų GIS
pradėjo naudotis praktiškai visas instituto inžinerinis personalas savo tiesioginėms funkcijoms atlikti, taip pat užsakymams, esantiems už tradicinės miškotvarkos interesų sferos
(pavyzdžiui, skaitmeninė fotogrametrija, georeferencinių GIS duomenų bazių sudarymas,
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GIS konsultacijos ir kt.), vykdyti. Savaime suprantama, tam naudojamas labai platus GIS
programų komplektas. Ir pagaliau – šiuo metu GIS pradeda skverbtis į miškų urėdijas,
kitas miškų ūkio valstybinio ir ūkinio valdymo institucijas.
Vertinant iš informacinės sistemos pozicijų, GIS sudaro 3 esminės dalys: vartotojo
sąsaja, įrankiai ir duomenų valdymo sistema (7.3 pav.). Vartotojas bendrauja su sistema
per grafinę sąsają, sudarytą iš ekrane rodomų dialogo langų, meniu punktų ir mygtukų,
kurie valdomi pele arba klaviatūra. Grafinė sąsaja leidžia prieiti prie GIS įrankių. Įrankių
kiekis ir turinys nulemia GIS programinės įrangos funkcines galimybes apdorojant geografinius duomenis. Duomenys kaupiami bylose arba duomenų bazėse, o joms organizuoti
naudojamos duomenų valdymo programos.

Vartotojo sąsaja
Ʋrankiai
Duomenǐ valdymas

Duomenys

7.3 pav. GIS programinės įrangos sistemas nulemia vartotojo sąsajos, įrankių ir duomenų valdymo sistemos

Taikant GIS praktiškai yra naudojami keturi kompiuterių sistemos architektūros
konfigūracijos tipai:
1. Asmeninė darbo vieta (desktop);
2. Klientas-serveris (client-server);
3. Centralizuota asmeninė darbo vieta (centralized desktop) ir
4. Centralizuotas serveris (centralized server).
Paprasčiausiu asmeninės darbo vietos atveju visi trys GIS programinės įrangos komponentai – vartotojo sąsaja, įrankiai ir duomenų valdymo sistema – įdiegiami tame pačiame
kompiuteryje asmeninės darbo vietos GIS paketo pavidalu (7.5 pav. a). Kartais duomenys
gali būti bylų serveryje, tačiau jų valdymas yra atliekamas asmeninės darbo vietos GIS.
Tai reiškia, kad reikalinga duomenų byla keliauja tinklu pirmyn-atgal, net jei vartotoją
domina tik nedidelė joje saugomos informacijos dalis (7.5 pav. b).
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a)

b)

c)

7.4 pav. Vartotojo sąsaja, įrankiai ir duomenų valdymo sistema, esant skirtingiems GIS diegimo tipams:
a) projektas, b) grupė, c) įmonė/organizacija
a)

b)

LAN

Bylos

7.5 pav. Asmeninės darbo vietos GIS programinės įrangos architektūra, naudojama projekto GIS: a) kiekviename asmeniniame kompiuteryje įdiegta asmeninės darbo vietos GIS, kiekvienas jų naudoja savo diskuose
esančias bylas; b) asmeniniai kompiuteriai ir asmeninės darbo vietos GIS naudoja bylas, sukauptas bylų
serveryje per LAN (vietinį tinklą)
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Kliento-serverio GIS programinės įrangos architektūra naudojama grupės ar įmonės/organizacijos GIS (7.6 pav.). Šiuo atveju vartotojas naudoja asmeninės darbo vietos GIS, tačiau
duomenų bazių valdymo programinė įranga bei patys duomenys yra kitame kompiuteryje,
prie kurio jungiamasi per tinklą. Serveryje galima tam tikru lygiu apdoroti duomenis bei
vykdyti užklausas, o klientui pateikti tik jo pageidaujamą visos duomenų bazės dalį.

7.6 pav. Kliento-serverio GIS programinės įrangos architektūra (WAN – Teritorinis kompiuterių tinklas.
Panašus į vietinį tinklą, tik kompiuteriai daug labiau nutolę vienas nuo kito)

Aptarti asmeninės darbo vietos bei kliento-serverio architektūros konfigūracijos
variantai, kur pagrindinis funkcionalumas koncentruojamas asmeniniame kompiuteryje,
yra vadinami „storais“ klientais (thick client). Tačiau naudojant centralizuotą asmeninės
darbo vietos architektūros konfigūraciją, vartotojo sąsaja, įrankiai ir duomenų valdymo
sistema yra perkeliama į centralizuotą serverį, dar vadinamą aplikacijų serveriu (7.7 pav.).
Paprastai standartinis asmeninės darbo vietos GIS paketas yra įdiegiamas aplikacijų serveryje. Jame įdiegiama tam tikra papildoma programinė įranga (Citrix arba Windows Terminal Server), kuri užtikrina vartotojų, dirbančių nutolusiais kompiuteriais, prieigą prie
GIS programinės įrangos per vietinį, teritorinį ar virtualų kompiuterių tinklą. Vartotojo
kompiuteryje yra įdiegta tik nedidelė programa, užtikrinanti jo prisijungimą prie serverio,
kur vykdomos visos GIS funkcijos („plonas“ klientas – thin client). Už duomenų valdymą
paprastai yra atsakingas duomenų serveris (DBVS). Toks architektūros konfigūracijos variantas dažniausia taikomas įmonės/organizacijos mastu, tačiau prieš kelerius metus jis buvo
siūlomas diegti šalies miškų žinyboje (Lietuvos miškų išteklių integruotos informacinės
sistemos pavidalu, deja, nesėkmingai).
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„Ploni“ klientai

LAN, WAN, VPN
Citrix, Win TS
GIS
Asmeninơs darbo vietos
GIS aplikacijǐ serveryje

Duomenǐ serveris

DBVS

7.7 pav. Centralizuotos asmeninės darbo vietos GIS programinės įrangos architektūra (VPN – Virtualus privatus tinklas)

Pačiu sudėtingiausiu atveju GIS įrankiai realizuojami pačioje serverio sistemoje. Esant tokiam konfigūracijos variantui, ir „ploni“, ir „stori“ asmeninių kompiuterių klientai, ir
Web naršyklės, ir kiti specialūs įrenginiai serverį pasiekia per tinklą (7.8 pav.).
Klientai
Naršyklơ

Asmeniniai
kompiuteriai

Ʋrenginiai

LAN,WAN,
internetas
Aplikacijǐ serveris

Duomenǐ serveris

GIS
serveris

DBVS

7.8 pav. Centralizuoto serverio GIS programinės įrangos architektūra
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„Plonų“ klientų net grafinė vartotojo sąsaja yra serveryje. Nors serveriai gali būti
sujungti vietiniu tinklu, tačiau vis plačiau tokiam ryšiui užtikrinti naudojamas internetas.
Kalbant apie GIS programinės įrangos architektūrą svarbūs yra ir duomenų modelis
bei programų adaptavimo galimybės. GIS duomenų modeliai nagrinėti ankstesniuose skyriuose. Duomenų modelis nusako, kaip realusis pasaulis yra atvaizduojamas GIS, ir lemia
programinės įrangos įrankių ypatumus. Pavyzdžiui, vienos analizės funkcijos paprasčiau
atliekamos naudojant rastrinį duomenų modelį (perdengimas, interpoliavimas), kitos
– vektorinį (kartografija, kadastrinės informacijos kaupimas). Anksčiau GIS programinė
įranga net buvo skirstoma į rastrines ir vektorines sistemas. Pavyzdžiui, ArcInfo buvo
grindžiama vektoriniu duomenų modeliu (rastrinį duomenų modelį palaikė tik atskiras,
papildomai įsigyjamas modulis Grid), o Idrisi – rastriniu. Dabartinėje GIS toks skirstymas
praktiškai išnykęs, nes dauguma sistemų palaiko ir rastrinį, ir vektorinį (bei visus kitus)
duomenų modelius.
Adaptavimu suprantamas GIS programinės įrangos modifikavimas, siekiant sukurti naujas taikomąsias funkcijas, įtaisyti kai kurias GIS funkcijas kitose programose arba
sukurti konkretiems taikymams skirtas taikomąsias programas. Adaptavimas – tai meniu
punktų grafinėje vartotojo sąsajoje pritaikymas konkretiems poreikiams ar įgeidžiams tenkinti, rutininių operacijų surašymas pusprogramėje (makro) ar visiškai naujų taikomųjų
modulių sukūrimas. Tam, kad adaptavimas būtų galimas, GIS programos turi užtikrinti
galimybes naudoti, keisti bei papildyti esamas funkcijas. Ankstyvuosiuose GIS istorijos etapuose kiekvienas programinės įrangos gamintojas pateikdavo tokias adaptavimo
priemones, kurios jam labiausiai tikdavo, kadangi nebuvo jokių adaptavimo standartų. Dabar GIS programinės įrangos pritaikymui naudojama Microsoft.Net ar Sun Java struktūrinis
pagrindas, taip pat daug kitų standartinių ir nemokamų programavimo kalbų (Visual Basic,
Java, Python).
Šiuolaikinės programavimo kalbos paprastai yra stambesnių, kūrėjams skirtų
programinės įrangos paketų – integruotos kūrimo aplinkos – komponentas. Integruota
kūrimo aplinka (IDE, Integrated Development Environment) – programos, turinčios daug
priemonių, palengvinančių ir pagreitinančių programinės įrangos kūrimo procesą. IDE
pasižymi dalimi šių savybių arba visomis:
• Patogi grafinė vartotojo sąsaja;
• Automatinis teksto pabaigimas ir generavimas;
• Galimybė derinti programas;
• Patogus versijų kontrolės sistemų klientas;
• Integruotas kompiliatoriaus valdymas ar pats kompiliatorius;
• Grafinis programos struktūros vaizdavimas.
Daugelis šiuolaikinių komercinės GIS programinės įrangos gamintojų integruoja
IDE į savo GIS paketus. Vienas iš populiariausių pasirinkimų stalinio kompiuterio GIS
yra Microsoft kompanijos Visual Basic. Serverių sistemose naudojami C ir Java, tačiau jie
turi būti įsigyjami atskirai nuo GIS programinės įrangos. Tam, kad būtų galima adaptuoti
konkretų produktą naudojant IDE, GIS gamintojai privalėjo atskleisti programinių paketų
funkcijų ypatumus. Tai atliekama naudojant aplikacijų (arba taikymų) programavimo
sąsają. Aplikacijų programavimo sąsaja (Application Programming Interface, API) – tai
sąsaja, kurią suteikia kompiuterinė sistema, biblioteka ar programa tam, kad programuotojas per kitą programą galėtų naudotis jos funkcionalumu ar apsikeistų su ja duomenimis

107

(t. y. programuotojas į savo kuriamą programą gali įterpti standartines GIS funkcijas, paprastai pateikiamas komerciniuose GIS paketuose). Naujausios kartos API leidžia naudotis ištisais programinės įrangos komponentais. Tam naudojamos trys technologijos:
• Microsoft kompanijos .Net – praktiškai de-facto standartas, kuriant aplikacijas
stalinio kompiuterio GIS.
• .Net ir Sun Microsystems kompanijos Java – naudojamos kuriant serverio GIS aplikacijas, tačiau ribotai tinka aplikacijoms, kurioms reikia kompiuterių bendravimo
per Web.
• Web skirtuose sprendimuose pasitelkiamos .Net ir Java technologijos, naudojančios
XML protokolą. XML (eXtensible Markup Language) yra bendros paskirties
duomenų struktūrų bei jų turinio aprašomoji kalba, kurios paskirtis yra užtikrinti
lengvesnį duomenų keitimąsi tarp skirtingo tipo sistemų, sujungtų internetu.

7.3. GIS programinės įrangos gamintojai
Informacinių technologijų rinkos tyrimais užsiimanti kompanija Daratech Inc.11 2003
metais įvardijo tokius pagrindinius veikėjus GIS programinės įrangos sektoriuje – ESRI
Inc., Intergraph Inc., Autodesk Inc bei GE Energy (7.9 pav.).

7.9 pav. GIS programinės įrangos rinkos pasidalijimas (pagal Daratech Inc., 2003)

7.3.1. ESRI Inc.
ESRI Inc. kompanija įkurta 1969 metais Jacko ir Lauros Dangermondų. Šiuo metu
jos būstinė yra Redlands, Kalifornijos valstijoje, JAV, tačiau visame pasaulyje ESRI Inc.
dirba per 4000 žmonių. Metinė apyvarta siekia apie pusę milijardo JAV dolerių. ESRI
Inc. yra pirmiausia GIS programinės įrangos gamintoja, tačiau vis didesnį dėmesį skiria
kitiems projektams, pavyzdžiui, konsultavimui GIS diegimo klausimais. Turėdama
11

http://www.daratech.com
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daugiau kaip milijoną vartotojų visame pasaulyje, ESRI Inc. yra neginčijama lyderė tarp
GIS programinės įrangos gamintojų pasaulyje, ir Lietuvoje.
ESRI Inc. pradėjo kurti GIS programinę įrangą jau netrukus po jos įsteigimo. Šiuo
metu ji labiausiai žinoma dėl ArcGIS šeimos produktų, kuriuos naudoja visų lygių vartotojai ir kurie įdiegiami įvairiose platformose – delniniuose kompiuteriuose, asmeniniuose
kompiuteriuose, serveriuose ir pan.
Lietuvoje ESRI Inc. atstovauja UAB Hnit-Baltic – kompanija, laikoma GIS lyderiu
šalyje.
7.3.2. Intergraph Inc.
Intergraph Inc. kompanija įkurta 1969 metais (Huntsville, Alabamos valstijoje, JAV). Iš pradžių jos specializacija buvo kompiuterinės grafikos sistemų kūrimas,
tačiau nuo 1981 metų ji išplėtė savo veiklos sferas ir įžengė į CAD ir kartografavimo
programinės bei techninės įrangos ir konsultavimo verslą. Šiuo metu kompanijos apyvarta GIS ir skaitmeninės kartografijos srityje siekia daugiau kaip penktadalį milijardo JAV
dolerių. Istoriškai Intergraph priklausė dviejų stipriausių kompanijų GIS srityje grupei.
Šiuo metu ji pirmauja tokiuose GIS taikymų sektoriuose kaip karyba, infrastruktūros ir
komunaliniai taikymai.
Intergraph leidžia labai įvairią produkciją, tačiau pagrindinis produktas GIS srityje
– GeoMedia, naudojama ir asmeniniuose kompiuteriuose, ir serveriuose.
7.3.3. Autodesk Inc.
Autodesk Inc. (San Rafael, Kalifornijos valstijoje, JAV) labiausiai žinoma dėl pagrindinio savo produkto – AutoCAD, kurį pasaulyje naudoja daugiau nei 4 milijonai vartotojų.
Kompanijos metinė apyvarta, susijusi su GIS, sudaro apie 100 mln. JAV dolerių.
Pagrindiniai Autodesk Inc. GIS produktai yra: AutoCAD grindžiamas Autodesk Map
3D, skirtas asmeniniam kompiuteriui, interneto serveris MapGuide bei delninio tipo kompiuteriams skirtas OnSite.
Autodesk yra klasikinis kompanijos, kuri savo veiklą pradėjo nuo grafinių automatizuoto projektavimo sistemų kūrimo ir išsiplėtė į GIS sferą, pavyzdys. Ji ypač stipri susijusiose su inžinerija bei projektavimu srityse.
7.3.4. GE Energy
GE Energy pagal savo veiklos sferas ir istoriją iš esmės skiriasi nuo kitų pagrindinių
GIS programinės įrangos gamintojų. Jos GIS produktas – Geospatial Asset Management
Solution – grindžiamas praėjusio amžiaus pabaigoje gana populiariu Smallworld GIS paketu, kuris maždaug 2000 m. buvo nupirktas kompanijos GE Power Systems (dabartinė GE
Energy). Smallworld sukurta XX a. devinto dešimtmečio pabaigoje Kembridže, Jungtinėje
Karalystėje. Jau iš pradžių ši sistema orientavosi į komunalinių tinklų sprendimus, ypač
elektros bei dujų komunikacijas. Smallworld buvo tapusi viena populiariausių šios taikymų
sferos GIS programų.
Šiuo metu Smallworld produktai yra pritaikyti įvairiems architektūros konfigūracijos
variantams, lengvai integruojami į kitas informacinių technologijų verslo sistemas.
Pagrindiniai taikymai išlieka nepakitę – elektros, dujų ir telekomunikacijų projektavimas bei eksploatacija.
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7.4. GIS programinės įrangos sistemų tipai
Skiriami keturi pagrindiniai GIS programinės įrangos sistemų tipai:
• Asmeninės darbo vietos GIS programinė įranga;
• Serverio GIS programinė įranga;
• Kūrėjo GIS programinė įranga;
• Delninio kompiuterio GIS programinė įranga.
7.4.1. Asmeninės darbo vietos GIS programinė įranga
Asmeninės darbo vietos GIS jau porą dešimtmečių yra populiariausias GIS
programinės įrangos tipas. Jis grindžiamas asmeninio kompiuterio bei Microsoft Windows operacinės sistemos naudojimu. Iš pradžių GIS programinės įrangos gamintojai
taikė minikompiuteriuose naudotas programas, tačiau vėliau buvo sukurti produktai, skirti
tik asmeniniam kompiuteriui. Pavyzdžiui, prieš dešimtmetį pasirodžiusi ESRI ArcInfo
7-oji versija, skirta Microsoft Windows NT operacinei sistemai, buvo ArcInfo 6-osios,
minikompiuterio versijos, modifikacija. 8-oji šios programų šeimos versija (pavadinta
ArcGIS) jau kurta specialiai asmeniniam kompiuteriui ir masinio vartotojo naudojamai
Microsoft Windows operacinei sistemai. Asmeninis kompiuteris paprastai yra nebrangus
bei aprūpintas galingais eiliniam vartotojui skirtais įrankiais, tokiais kaip duomenų bazių
valdymo sistemos, tekstų redaktoriai, elektroninės lentelės ir pan.
Yra trys asmeninės darbo vietos GIS programinės įrangos grupės:
• Paprasta žiūryklė – programa, skirta geografiniams duomenims peržiūrėti. Toks
produktas atsirado, kai GIS programinės įrangos pagrindiniai gamintojai sukūrė
nemokamas žiūrykles, skirtas pagrindinių formatų geografinių duomenų byloms
peržiūrėti bei paprasčiausioms užklausoms atlikti (pavyzdžiui, ESRI ArcView 1
atsirado kaip nemokamas priedas prie ArcInfo). Šiuo metu GIS žiūryklės sudaro
į atskirą produktų kategoriją. Šiomis programomis galima atvaizduoti geografinius duomenis, daryti užklausas, paruošti bei spausdinti nesudėtingus žemėlapius.
Žiūryklės paprastai netinka duomenims redaguoti, sudėtingai analizei atlikti, modeliuoti bei negali būti pritaikomos konkretiems vartotojo poreikiams tenkinti. Paprastai tai yra nemokamas produktas. GIS žiūryklių pavyzdžiai: ESRI ArcReader,
Intergraph GeoMedia Viewer bei MapInfo ProViewer.
• Pagrindinei vartotojų masei skiriami GIS paketai labiau skirti naudoti duomenis,
bet ne jiems kurti. Jie išsiskiria patogiais žemėlapių, ataskaitų, diagramų ir pan.
kūrimo įrankiais, aukštu analizės atlikimo funkcionalumu. Tokios sistemos
grindžiamos Microsoft Windows standartais ir iš dalies šios operacinės sistemos
grafinės vartotojo sąsajos stiliumi. Tai – produktas, skirtas labai plačiam įvairių
sričių specialistų – miškininkų, aplinkosaugininkų, planuotojų, kariškių ir pan.,
kurie atlikdami savo darbą pasitelkia GIS, – būriui. Jo kaina retai viršija 10000 litų.
Pavyzdžiai: ESRI ArcView, Autodesk Map 3D, GE Spatial Intelligence, Intergraph
GeoMedia, MapInfo Professional.
• Profesionalams skirtas asmeninės darbo vietos GIS programinės įrangos variantas
pasižymi maksimaliu funkcionalumu. Profesionali GIS apima duomenų rinkimo
ir redagavimo, duomenų bazės administravimo, aukščiausio lygio geografinių
duomenų analizės ir pan. įrankius. Jos vartotojai paprastai yra GIS profesionalai,
pragyvenimui užsidirbantys iš GIS. Profesionali GIS programinė įranga paprastai
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kainuoja apie 20000–60000 litų. Jos pavyzdžiai: ESRI ArcInfo, Intergraph GeoMedia Professional, GE Energy Smallworld GIS.
7.4.2. Serverio GIS programinė įranga
Jei pastarąjį dešimtmetį dominavo asmeninės darbo vietos GIS architektūra, tai
laukiama, kad ateinantis dešimtmetis priklausys serverio GIS produktams. Serverio GIS
yra tokia GIS, kuri dirba serveryje ir gali vienu metu apdoroti kitų tinkle esančių klientų
kompiuterių paraiškas. Pagrindiniai GIS programinės įrangos gamintojai siūlo tokius
produktus: ESRI ArcGIS Server, Autodesk MapGuide, GE Spatial Application Server, Intergraph GeoMedia Webmap, MapInfo MapXtreme.
Serverio GIS paketų kaina gali svyruoti nuo 15000 iki 75000 bei daugiau litų, tačiau
jei lygintume su asmeninės darbo vietos GIS, paprastai tai mažiausia kaina, tenkanti vienam vartotojui (dėl to, kad vartotojų skaičius gali būti labai didelis).
Iš pradžių serverio GIS buvo ne kas kita, kaip vartai į įprastinę asmeninės darbo
vietos GIS, tačiau antros kartos sistemos buvo sukurtos naudojant daugiavartotojišką
architektūrą, leidžiančią vienu metu valdyti daugelio tinkle esančių vartotojų paraiškas.
Anksčiau serverio GIS buvo skiriamos geografiniams duomenims atvaizduoti bei vykdyti
užklausas, šiuo metu serverio GIS atlieka praktiškai visas funkcijas, kaip ir asmeninės
darbo vietos GIS.
7.4.3. Kūrėjo GIS programinė įranga
Atsiradus šiuolaikinės programinės įrangos kūrimo technologijoms, GIS programinės
įrangos gamintojai sukūrė daug GIS programinės įrangos komponentų, skirtų kūrėjų
poreikiams tenkinti. Tai GIS funkcijų rinkiniai (komponentai), kuriuos programuotojas
gali naudoti kurdamas konkretiems tikslams skirtas GIS aplikacijas – ir atskirų programų
pavidalu, ir įtaisydamas norimas GIS funkcijas į kitas programinės įrangos sistemas. Paprastai tokie GIS komponentų paketai siūlo plačias duomenų atvaizdavimo bei užklausų
galimybes, tačiau ribotus redagavimo ir analizės įrankius.
GIS komponentų produktų pavyzdžiai: ESRI ArcGIS Engine, Blue Marble Geographics GeoObjects, MapInfo MapX. Dauguma jų grindžiami Microsoft .Net technologija, nors galimi ir Java sprendimai. Kūrėjo GIS produktų kaina svyruoja nuo 3000
iki 15000 litų, tačiau už kiekvieną platinamą sukurtos aplikacijos įdiegimą reikia mokėti
papildomai (300–1500 litų).
7.4.4. Delninio kompiuterio GIS programinė įranga
Kompiuterinės techninės įrangos progresas pastaraisiais metais buvo nukreiptas į
pajėgumų didinimą, mažinant įrenginių dydį. Šiuo metu įprasta tapo naudoti delninius
kompiuterius, dažnai su įmontuota GPS antena, dar vadinamus asmeniniais skaitmeniniais asistentais (PDA – Personal Digital Assistant), naujos kartos mobiliuosius telefonus.
Geodezinių matavimų prietaisai taip pat aprūpinami specialiais kompiuteriniais duomenų
kaupikliais. Dėl to atsirado naujas GIS programinės įrangos tipas, apibendrintai čia vadinamas delninio kompiuterio GIS.
Delninio kompiuterio GIS produktų pavyzdžiai – ESRI ArcPad, Autodesk OnSite,
Intergraph Intelliwhere. Daugelis jų sukurti taip, kad dirbtų kartu su serverio GIS programine įranga. Kaina paprastai svyruoja nuo 1000 iki 2000 litų.
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7.4.5. Kiti GIS programinės įrangos tipai
Be anksčiau aptartų pagrindinių GIS programinės įrangos tipų, yra sukurta daug
komercinių ir nekomercinių programų, kurios gali vykdyti tam tikras su GIS susijusias
funkcijas.
Rastrinė GIS, kaip nusako ir pats pavadinimas, pirmiausia skirta rastriniams duomenims apdoroti. Tačiau atskiras rastrinės GIS aptarimas šiuo metu praktiškai netikslingas, nes
didžioji dalis tradiciškai vektorinėmis laikomų sistemų turi rastrinės analizės modulius
(pavyzdžiui, ESRI ArcGIS – Spatial Analyst, o Intergraph GeoMedia – Image ir Grid),
o rastrinės sistemos (pavyzdžiui, Leica Geosystems ERDAS Imagine, Clark universiteto
JAV Massachusetts’o valstijoje Idrisi ar PCI Geomatics Geomatica) dirba su vektoriniu duomenų modeliu. Tačiau čia jos paminėtos atskirai, kadangi rastrinių GIS vartotojus pirmiausia domina darbas su vaizdais, erdvinės analizės ir modeliavimo vykdymas.
Rastrinių GIS paketai paprastai kainuoja 1500–30000 litų ir daugiau (priklausomai nuo
funkcionalumo).
CAD grindžiamos GIS sistemos pirmiausia buvo tipiški CAD paketai, papildyti tam
tikromis GIS funkcijomis: duomenų bazių valdymu, erdvine analize, kartografavimu. Nenuostabu, kad tokių produktų pagrindiniai vartotojai yra architektai, inžinieriai bei statybininkai, kurie savo veikloje naudoja geografinę informaciją bei analizę. Žinomiausi CAD,
grindžiamos GIS, paketai yra Autodesk Map 3D ir Bentley GeoGraphics. Jų kaina būna
10000–15000 litų.
Daugelis pagrindinių GIS programinės įrangos gamintojų pateikia specialią įrangą,
palengvinančią erdvinių duomenų valdymą standartinėse duomenų bazių valdymo sistemose. Tai ypač aktualu, kai didelės apimties geografinių duomenų bazės vienu metu yra
naudojamos (ir keičiamos) daugelio vartotojų. Tokie produktai leidžia centralizuotai valdyti duomenis, sudaro galimybes duomenis serveryje apdoroti, kontroliuoja duomenų
redagavimą bei atnaujinimą. Tokios įrangos pavyzdžiai – ESRI ArcSDE, Autodesk GIS
Design Server, MapInfo SpatialWare, jos kaina 30000–75000 litų ar daugiau, priklausomai nuo vartotojų skaičiaus.
IBM (DB2 Spatial Extender bei Informix Spatial Datablade) ir Oracle (Oracle Spatial) kompanijos neseniai pasiūlė standartinių duomenų bazių valdymo sistemų papildomus modulius, kurie leidžia kaupti ir apdoroti geografinę informaciją. Geografinės informacijos redagavimo, analizės ir atvaizdavimo funkcijos čia ribotos.
Šalia komercinių GIS produktų, pastaruoju metu gausėja nemokamų, viešo naudojimo bei atviro kodo GIS paketų. Anksčiau jie turėjo gana paprastus, prastai suprojektuotus įrankius ir neturėjo vartotojų palaikymo, tačiau laikui bėgant jie išsivystė į aukštos
kokybės, funkcionalius produktus. Štai keletas tokių programų pavyzdžių: GeoDa, skirta erdvinei analizei bei geografinės informacijos vizualizavimui, Minesota Map Server,
skirtas žemėlapiams publikuoti per Web, PostGIS, skirta duomenims kaupti DBVS bei
GRASS – pilnavertis stalinio kompiuterio GIS paketas.
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8. GIS techninė įranga
Geografinės informacinės sistemos iš dalies išsivystė iš CAD, skaitmeninės kartografijos bei vaizdų apdorojimo sistemų, todėl jų keliami reikalavimai kompiuterinei
technikai bei šios pajėgumams yra labai įvairūs. Šiame leidinyje nėra siekiama pristatyti
kompiuterinės technikos apskritai – šiuo klausimu gausu specialios literatūros bei kitų
informacijos šaltinių. Kai kuri techninė įranga šiek tiek detaliau yra aptariama kituose
skyriuose (pavyzdžiui, geografinių duomenų įvedimo įtaisai).
GIS naudojama techninė įranga gali būti suskirstyta į tris grupes:
• Kompiuteris, kur GIS svarbūs procesorius, vaizdo plokštės, grafikos spartintuvas,
duomenų saugyklos, operacinės sistemos (GIS reikšmingesnės tokios operacinės
sistemos: MS-DOS, Windows, Linux, Unix, VMS), monitorius.
• Įvedimo/išvedimo įtaisai: klaviatūra, pelė, magnetinių juostų įrenginiai, išoriniai
diskai (USB), spausdintuvai, braižytuvai, skeneris, grafinė planšetė, fotofilmų
skaitmeninimo ir išvedimo įrenginiai, GNSS, totalinės stotys ir kt.
• Pagalbiniai įrenginiai – modemas, LAN, WAN, LAN įranga.
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9. Paskirstytoji GIS
Dar visai neseniai su GIS susiję klausimai būdavo sprendžiami GIS komponentus
(programinę, techninę įrangą, duomenis, procesus bei vartotojus) sutelkiant fiziškai vienoje vietoje. Paskirstytosios GIS atveju jos sudedamosios dalys gali būti skirtingose
vietose. Sakykime:
• Vieta, kurioje yra vartotojas, dirbantis su GIS – V.
• Vieta, kurioje yra vartotojo naudojami duomenys – D. Dažniausiai duomenys
būna nukopijuoti į vartotojo kompiuterį, tačiau duomenis galima tiesiogiai gauti iš
saugyklų ar archyvų.
• Vieta, kurioje duomenys apdorojami – P.
• Vieta, kurią nagrinėjame konkrečiame GIS projekte – O.
Tradicinės GIS atveju, V, D ir P dažniausiai yra toje pačioje vietoje. O gali būti bet
kuriame pasaulio taške, priklausomai nuo projekto ypatumų. Paskirstytosios GIS atveju
D ir P neturi būti kartu su V; V gali būti kartu su O, t. y. vartotojas gali būti ten, kur yra jo
nagrinėjamas objektas. GIS procesai vykdomi vartotojo delniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar pan., o duomenys kaupiami trečioje vietoje ir perduodami vartotojui,
naudojant bevielio greitaeigio kompiuterinio tinklo technologiją.
Paskirstytoji GIS atveria daug naujų galimybių:
• Geografiniai duomenys gali būti paskirstyti, o tai supaprastins masinio vartotojo
prieigą prie informacijos.
• GIS projektas gali būti vykdomas bet kur, net tiesiogiai kontaktuojant su nagrinėjamu
geografiniu reiškiniu.
• Sukuriamos geoinformacinių paslaugų (GIServices) prielaidos, kai geografinės
informacijos apdorojimas vykdomas nutolusiose vietose, t. y. ne ten, kur yra vartotojas.

9.1. Geografinių duomenų paskirstymas
Per pastarąjį dešimtmetį internetas atvėrė sunkiai suvokiamas galimybes pasiekti GIS duomenis bei patiems vartotojams platinti savo sukurtą informaciją. Interneto
svetainių, kurios nemokamai, komerciniais pagrindais ar laikinam naudojimui teikia
GIS duomenis, skaičius nuolatos didėja, kadangi daugėja duomenų paieškos paslaugos teikėjų. Kai kuriuose viešai prieinamuose GIS archyvuose kaupiamos informacijos
apimtys matuojamos petabaitais12.
Kalbant apie geografinių duomenų paskirstymą, svarbiausia problema tampa klausimai: kaip vartotojas ieško duomenų, kaip jis juos suranda nutolusiose saugyklose ir kaip
jis įvertina jų tinkamumą naudoti, sprendžiant vieną ar kitą uždavinį. Šiuo atveju yra svarbios trys sąvokos:
• Objekto metaduomenys (object-level metadata) – OLM;
• Duomenų kolekcijos metaduomenys (collection-level metadata) – DKLM;
• Geoduomenų bibliotekos (geolibraries).

12

1 125 899 906 842 624 baitų
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9.1.1. Objekto metaduomenys
Metaduomenimis yra vadinami duomenys apie duomenis. Objekto metaduomenys yra naudojami detaliai aprašyti konkretų duomenų rinkinį. Tokie duomenys yra
reikalingi dėl daugelio dalykų. Pirmiausia pagal OLM vykdome paiešką ir surandame reikiamą informaciją. Šiuo atveju OLM panašūs į bibliotekos katalogą, kuriame
ieškome knygos ar straipsnio pagal autoriaus pavardę, pavadinimą ar turinį žyminčius
žodžius, tačiau OLM atveju paieškai papildomai galima pasitelkti informaciją ir apie
geografinę padėtį. Antra, OLM yra reikalingi, kad operatyviai nustatytume, ar rastasis duomenų rinkinys yra tinkamas, pavyzdžiui, ar jis tenkina 6 skyriuje aptartus
kokybės reikalavimus konkrečiam projektui vykdyti. Tokiems metaduomenims taip
pat gali priklausyti ankstesnių vartotojų atsiliepimai, jų kontaktinė informacija. Trečia,
OLM pateikia informaciją, kurios reikia norint konkretų duomenų rinkinį efektyviai
naudoti, pavyzdžiui, duomenų rinkinio technines charakteristikas: formatus, naudotas
koordinačių sistemas, apimtis ir pan. Ir pagaliau – OLM pateikia naudingą informaciją
apie duomenų rinkinio turinį.
OLM sukūrimas paprastai yra sudėtingesnis ir ilgiau trunkantis procesas nei knygos
katalogizavimas. Tam, kad metaduomenys turėtų prasmę, jie turi būti sukurti laikantis
tam tikrų daugiau ar mažiau visuotinai priimtų standartų – potencialus vartotojas turi suprasti, ką norėjo pasakyti duomenų rinkinio kūrėjas. Lietuvoje metaduomenų aprašymo
modelis yra reglamentuojamas InGIS specifikacijos. Pasaulyje populiarūs 1993 metais
JAV Federalinio geografinių duomenų komiteto paskelbtas CSDGM (Content Standard for Digital Geospatial Metadata) – skaitmeninių geografinių metaduomenų standarto turinys, Dublin Core metaduomenų standartas. Tačiau standartas dažnai nurodo
tik pageidautiną metaduomenų turinį (InGIS specifikacija, beje, detalizuoja, kaip šis
turinys privalo būti aprašytas), o praktiniu požiūriu OLM patogiausia kurti naudojant
priemones, kurias pateikia konkreti GIS programinė įranga. Pavyzdžiui, ESRI kompanijos ArcGIS paketas leidžia sukurti daug OLM formatų, panaudojant įrangoje įdiegtas
priemones – 9.1 pav.
9.1.2. Geoduomenų bibliotekos
Geoduomenų biblioteka suprantama bet kokia skaitmeninė biblioteka, kurioje galima
ieškoti informacijos apie bet kurią vartotojo nusakytą vietą. Keletas tokių geoduomenų
bibliotekų pavyzdžių:
• www.alexandria.ucsb.edu;
• www.maps.lt;
• http://maps.google.com.
9.1.3. Duomenų kolekcijos metaduomenys
Duomenų kolekcijos lygio metaduomenys naudojami aprašyti ištisas atskirų
duomenų rinkinių kolekcijas. Šiuo atveju kalbama apie paskirstytąją GIS, todėl dažnai
DKLM yra sutapatinami su duomenų rinkinio, pateikiamo konkrečioje interneto
svetainėje, aprašymu.
Priešingai nei OLM, DKLM standartizavimo lygis kol kas žemas, o vartotojas yra
priverstas tenkintis asmenine patirtimi ir dažnai sėkme.
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9.1 pav. ESRI ArcGIS modulyje ArcCatalog metaduomenų kūrimui galima pasitelkti programinės įrangos
gamintojo įdiegtas priemones

9.2. Mobilus GIS vartotojas
Paskirstytoji GIS suteikia galimybę skaičiavimo procesą perkelti iš „skaičiavimų
centro“ į praktiškai bet kurią vietą. Jei pažiūrėtumėte atgal į kompiuterizacijos istoriją,
pastebėtumėte, jog kompiuteris „keliavo“ iš specializuotų skaičiavimo centrų į specialistų
darbo vietas, vėliau į namus. Šiuo metu nešiojamojo kompiuterio kaina bei pajėgumai
praktiškai nesiskiria nuo stacionaraus kompiuterio, taigi galime sakyti, kad skaičiavimo procesas persikelia ten, kur yra nešiojamasis kompiuteris. Bevielio greitaeigio kompiuterinio
tinklo (WiFi) ar asmeninių tinklų bevielio ryšio (Bluetooth) technologijos sudaro sąlygas
naudotis internetu ar perkėlinėti duomenis iš, sakykime, matavimo prietaiso į duomenų
kaupiklį daug paprasčiau nei kada nors anksčiau. Nešiojamųjų skaičiavimo įrenginių spektras yra platus ir plečiasi – nuo kilogramus sveriančių nešiojamųjų kompiuterių iki šimtus
gramų sveriančių delninių kompiuterių ar modernių mobiliųjų telefonų.
Tokios sistemos atveria naujas galimybes GIS, kai vartotojas gali būti ten, kur ir
nagrinėjamas geografinis reiškinys, o GIS naudojama tiesiogiai analizuoti supančią
aplinką. Atsiranda galimybė gauti/teikti paslaugas, grindžiamas padėties nustatymu ir
teikiamas įrenginio, „žinančio“ kur jis yra:
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• Avarinės, gelbėjimo tarnybos gali nustatyti padėtį, kurioje vietoje mobiliuoju telefonu buvo surinktas tam tikras numeris, automobilyje įmontuota navigavimo sistema padeda vairuotojui orientuotis nežinomose vietovėse, o įvykus eismo įvykiui
praneša atitinkamoms tarnyboms.
• Kredito kortelės – kiekvieną kartą pasinaudodami kredito kortele paliekame
informaciją, kur buvome bei ką darėme konkrečiu momentu.
• Kompiuterio padėties nustatymas pagal IP adresą (www.quova.com).
• Žaidimai (www.playundercover.com) ir kt.
Mobilūs GIS vartotojai kol kas susiduria su daugybe problemų. Pirma, „mobili“ GIS
skiriasi nuo to, ką gauname dirbdami įprastinėje darbo vietoje (važiuojant automobilyje
žemėlapį patogiau stebėti, kai jis orientuotas atsižvelgiant į vairuotojo padėtį ir judėjimo
kryptį; negalime naudotis įprastine klaviatūra bei pele ir pan.). Silpniausia mobilių
įrenginių vieta iki šiol yra baterijos – dažniausiai jos lemia daugelio tokių sistemų svorį ir
darbo laiką.
Bevielis greitaeigis kompiuterių tinklas ar panašios technologijos taip pat turi
trūkumų:
• Padengimas – WiFi paprastai veikia tik viename pastate ar ne toliau kaip kelis
šimtus metrų nuo maršruto parinktuvo, mobilus ryšys dengia didesnį plotą, tačiau
duomenų perdavimo greitis mažas.
• Triukšmai perduodant duomenis.
• Ryšio stabilumas, ypač kai prietaisas juda.
• Saugumas.

9.3. Geoinformacinės paslaugos arba GIS programinės įrangos
paskirstymas
Galiausiai, paskirstytoji GIS leidžia geografinės informacijos apdorojimą vykdyti
nutolusiose vietose, t. y. ne ten, kur yra vartotojas. Iki šiol dažniausia naudojamas sprendimas yra toks, kai vartotojas savo kompiuteryje turi įdiegęs vieną ar kitą GIS programinį
paketą su šimtais funkcijų, kurių dauguma niekados nebuvo ir nebus panaudojamos,
tačiau vis populiaresne tampa centralizuoto serverio kompiuterių sistemos architektūros
konfigūracija arba GIS programinės įrangos paskirstymas. Kaip geoinformacinė paslauga
yra suprantama programa, vykdoma nutolusiame kompiuteryje ir sprendžianti konkretų
GIS uždavinį. Programos vykdymą inicijuoja nutolęs vartotojas, kuris gali pateikti savo
duomenis ar pasinaudoti paslaugos teikėjo duomenimis.
Šiuo atveju esminis klausimas yra komercinis – kaip geoinformacinės paslaugos turi
būti apmokamos. Dalis jų yra nemokamos ir išlaikomos (i) iš reklamos, pateikiamos kartu
su paslauga, (ii) siūlomos kaip priedas prie kitų mokamų paslaugų, arba (iii) pačios atlieka
reklamos funkcijas (www.mapquest.com, www.yell.com, www.maps.lt), tačiau pastaruoju
metu kuriamos technologijos, kad masinis vartotojas galėtų pasinaudoti konkrečia jam
reikalinga geoinformacine paslauga tiek jam, tiek paslaugos teikėjui efektyviausiu būdu.
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10. Geografinių duomenų analizė ir
modeliavimas
Geografinių duomenų analizė ir modeliavimas sudaro geografinių informacinių
sistemų esmę – jie apima visas geografinių duomenų transformacijas, manipuliacijas bei
metodus, didinančius jų vertę, atskleidžiant tokias tikrovės ypatybes, kurios plika akimi
nėra pastebimos. Iš principo tai yra procesas, kurio metu žali, neapdoroti duomenys yra
paverčiami naudinga informacija, siekiant priimti efektyvesnius sprendimus ar padaryti mokslinius atradimus. Kai kurie erdvinės analizės metodai buvo sukurti dar gerokai
prieš prasidedant GIS erai, atliekami ranka ar naudojant tokius matavimo prietaisus kaip
liniuotė, paletė. Žemėlapių analizės metodai buvo įvardijami analitinės kartografijos terminu – dabartinė GIS daugeliu aspektų yra jos įpėdinis.
Erdvinės analizės metodai gali būti labai sudėtingi, nors gali būti ir labai paprasti.
Už kai kurių jų slypi labai sudėtingas matematinis pagrindimas, kuris jokiu būdu negali
būti laikomas pagrindiniu sprendimo svarbos rodikliu. Žmogaus akys bei smegenys taip
pat turi būti laikomi ne mažiau svarbiais geografinės informacijos apdorojimo varikliais, kadangi dažnai dėsningumai ir anomalijos žemėlapiuose pastebimi anksčiau nei pasitelkiame kompiuterines GIS. Taigi erdvinė analizė yra efektyviausia esant visaverčiam
žmogaus ir kompiuterio bendradarbiavimui, kur abu vaidina pagrindinius vaidmenis.
Manipuliuodami geografiniais duomenimis ne visada atliekame erdvinę analizę.
Analizė yra erdvinė, jei gaunami rezultatai priklauso nuo analizuojamų objektų padėties,
arba, kitaip tariant, kintant objektų padėčiai, keičiasi ir rezultatas. Sakykime, gyventojų
pajamų vidurkio savivaldybėse apskaičiavimas nėra erdvinė analizė, kadangi tai nepriklauso nuo žmonių padėties. Tačiau šalies gyventojų svorio centro nustatymas yra erdvinė
analizė, nes jos rezultatai priklausys nuo žinių apie kiekvieno žmogaus gyvenamąją vietą.

10.1. Erdvinės analizės ir modeliavimo klasifikavimas
Įvairūs GIS literatūros šaltiniai dažnai pateikia labai skirtingas GIS analizės funkcijų
klasifikavimo schemas. Šioje metodinėje priemonėje pasirinktas erdvinės analizės funkcijų
suskirstymas į 6 stambias grupes, pateiktas Paul A. Longley, Michael F. Goodchild, David
J. Maguire ir David W. Rhind vadovėlio Geographic Information Systems and Science
antrajame leidime:
1. Užklausos –paprasčiausios analizės operacijos, kur GIS naudojama atsakyti į paprastus klausimus, nekeičiant duomenų bazės ir negeneruojant naujos informacijos, pavyzdžiui, kiek ir kurie taksaciniai sklypai patenka į zoną, esančią 500 m
atstumu nuo upės?
2. Matavimais yra gaunamos paprastos skaitinės reikšmės, aprašančios geografinius
duomenis. Matavimai apima tokių vieno objekto savybių kaip ilgis, plotas, arba
ryšio tarp objektų porų – atstumas, kryptis, nustatymą.
3. Transformacijos yra paprasti erdvinės analizės metodai, kurie keičia analizuojamų
duomenų rinkinius, juos sujungdami ar lygindami ir sukurdami naujus duomenų
rinkinius. Transformacijos grindžiamos paprastomis geometrinėmis, aritmetinėmis
ar loginėmis taisyklėmis. Jos naudojamos konvertuojant rastrinius duomenis į vektorinius bei atvirkščiai. Transformacijos verčia diskrečius objektus į tolydžius
paviršius ar išskiria diskrečius objektus tolydžiuose paviršiuose.
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4. Aprašomosios statistikos skirtos duomenų rinkinio esmei nusakyti vienu ar dviem
skaitmenimis. Tai erdvinis statistinės analizės ekvivalentas, kur naudojami tokie
rodikliai kaip vidurkis ar standartinis nuokrypis.
5. Optimizavimas paprastai yra skirtas tinkamiausiai objekto padėčiai parinkti, esant
tam tikroms jį lemiančių kriterijų reikšmėms.
6. Hipotezių testavimas skirtas prielaidoms apie visą generalinę aibę daryti pagal
tam tikrą imtį. Jos leidžia nusakyti, ar, pavyzdžiui, taškiniai objektai išsidėstę atsitiktinai. Hipotezių testavimas čia grindžiamas tais pačiais metodiniais principais
kaip ir matematinėje statistikoje, tačiau dėl geografinių duomenų prigimties jis yra
daug sudėtingesnis.
Modeliavimas – labai platus terminas, čia juo suprantamas atskirų analizės žingsnių sujungimas į sudėtingas sekas. Statinis modeliavimas naudoja atskirų analizės žingsnių sekas,
siekiant gauti tam tikrą nusakytą tikslą, pavyzdžiui, nustatyti dirvos erozijos pavojų priklausomai nuo reljefo, dirvožemio ir žemės naudojimo. Dinaminiu modeliavimu yra emuliuojami
realūs fiziniai ar socialiniai procesai, vykstantys geografinėje erdvėje. Laikas yra padalijamas
į diskrečius intervalus, ir GIS operacijos yra tolydžiai kartojamos, iteracijų būdu artėjant prie
pasirinkto atskaitos momento. Dinaminis modeliavimas bus naudojamas imituojant dirvos
erozijos procesus, ligos plitimą, transporto priemonių judėjimą gatvių tinkle ir pan.

10.2. Užklausos
Užklausos bendrąja prasme – tai sistemos „klausinėjimas“ apie įvairius jos turinio aspektus, nurodant tam tikras sąlygas ir nedelsiant gaunant atsakymą. Tai gali būti atliekama
pelės klavišo paspaudimu žymekliui esant ties tam tikru objektu, suformuojant klausimą
pasinaudojant specialiu dialogo langu ar užklausos formavimo įrankiais, pasiunčiant
formalų SQL klausimą DBVS ir pan. Paprasčiausias užklausas sudaro tiesioginis vartotojo
ir sistemos bendravimas, panaudojant atitinkamas grafinės vartotojo sąsajos priemones,
paprastai pateikiamas kiekvienoje konkrečioje geoinformacinėje sistemoje (10.1 pav.).
a)						

b)

10.1 pav. ArcGIS programinėje įrangoje užklausas galima pateikti pasinaudojant sistemos siūlomomis
priemonėmis: a) ArcCatalog komponente, esant įjungtam identifikavimo įrankiui, pelės žymekliu pasirinkę
konkretų geografinį objektą ir paspaudę kairįjį pelės klavišą sužinome šio objekto atributus; b) ArcMap

119

c)
žemėlapyje, naudodami padėties užklausos formavimo langą, nurodome pažymėti objektus, kurių
padėtis atitinka tam tikras sąlygas; c) ArcMap
lentelėje, naudodami atributų užklausos formavimo
langą, nurodome pažymėti objektus, kurių atributų
reikšmės tenkina tam tikras sąlygas. Pažymėti
objektai atitinkamai atvaizduojami žemėlapyje ir
lentelėje

10.3. Matavimai
Matavimų, atliekamų GIS, pavyzdžiai gali būti labai įvairūs. Tai – miško taksacinio
sklypo ploto, atstumo tarp dviejų taškų, kelio segmento ilgio nustatymas ir pan. Tokius pat
matavimus iš principo galime atlikti ir popieriniame žemėlapyje, tačiau tam reikia daug
darbo bei dažnai yra nepakankamo tikslumo. Pavyzdžiui, miško taksacinio sklypo plotas
iki pat 1995 metų buvo matuojamas planimetru, o kai kurie privačių miškų miškotvarkos
projektų rengėjai dar ir dabar sklypo plotą nustato naudodami paletę (net jei valdos brėžinys
daromas kompiuteriu).
GIS yra laikoma, kad matavimai yra matematiškai absoliučiai tikslūs, kadangi plotas,
perimetras, ilgis ir pan. yra apskaičiuojami. 10.2 pav. yra iliustruotas paprastas algoritmas,
GIS naudojamas poligono plotui apskaičiuoti.
Sakykime, poligono riba išreiškiama trimis juodomis bei viena žalia rodykle,
uždarančia poligoną iš apačios. Iš kiekvienos rodyklės pradžios ir pabaigos taško išvedę
statmenis į x ašį gauname trapeciją. Vienos tokios trapecijos plotas apskaičiuojamas x
koordinačių skirtumą padauginus iš y vidurkio. Trijų spalvotų trapecijų plotas susumuojamas. Iš šios sumos atimamas ketvirtos trapecijos, suformuojamos iš žalios rodyklės galų
nuvedus statmenis į x ašį bei pačios x ašies, plotas, apskaičiuotas analogiškai. Gautas
skirtumas ir yra poligono plotas.

10.2 pav. Poligono ploto apskaičiavimas pagal jį formuojančių viršūnių koordinates
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10.3.1. Atstumas ir ilgis
Natūralu, kad atstumas ar ilgis yra nurodomi metriniais vienetais. Jei geografinių
objektų koordinatės yra grindžiamos stačiakampių koordinačių sistema (pavyzdžiui,
LKS94), tai trumpiausias atstumas tarp dviejų taškų yra apskaičiuojamas pagal Pitagoro teoremą, teigiančią, jog stataus trikampio statinių kvadratų suma yra lygi įžambinės
kvadratui. Sakykime, turime du taškus, kurių koordinatės yra (x1, y1) ir (x2, y2) (10.3 pav.).
Atstumas D tarp jų bus lygus:

10.3 pav. Pagal Pitagoro teoremą nustatomas trumpiausias atstumas tarp dviejų taškų plokštumoje. Čia ieškome
atstumo tarp dviejų taškų, kurių koordinatės yra (x1, y1) ir (x2, y2)

Tačiau kaip bus, jei turime GIS duomenų bazę, kurioje objektų koordinatės –
geografinės, t. y. ilguma ir platuma, nusakoma laipsniais, minutėmis ir sekundėmis? Ši
problema jau nagrinėta 2 skyriuje, kur aptarta, kokius iškraipymus galima gauti, jei didelius atstumus apskritame Žemės paviršiuje sutapatiname su trumpiausia linija plokštumoje.
Jei Žemę laikysime taisyklingai apskrita, tai trumpiausias atstumas tarp dviejų taškų yra
didysis apskritimas (10.4 pav.).

10.4 pav. Trumpiausias atstumas nuo Lietuvos iki Los Andželo (JAV) didžiuoju apskritimu pavaizduotas juoda
ištisine linija. Raudonos punktyrinės linijos ilgis iš tikrųjų yra apie 10% didesnis
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GIS dažnai nepakanka Pitagoro bei didžiojo apskritimo formulių tikrajam kelionės atstumui nustatyti. Logiška būtų manyti, kad kelionės maršrutą galime išreikšti linija, o šios ilgį
apskaičiuoti sumuojant elementarių tiesių segmentų ilgius; segmento ilgis taip pat nustatomas pagal Pitagoro formulę pagal jo pradžios ir galo koordinates, bet toks linijos ilgis niekada neatitiks objekto ilgio tikrovėje, kadangi, sakykime, upė niekada nedaro staigių posūkių,
kurie naudojami GIS duomenų bazėje, apibendrinant jos formą. Todėl linijų ilgis ar poligono
perimetras GIS duomenų bazėje visada yra trumpesnis nei tikrovėje (10.5 pav.).

10.5 pav. Linijų ilgis ar poligono perimetras GIS duomenų bazėje (juoda spalva) visada yra trumpesnis nei
tikrovėje (raudona spalva)

Linijų ilgis dvimatėse GIS duomenų bazėse niekada neatitiks jos ilgio trimatėje, t. y.
realioje erdvėje, ir kai nuolydis yra santykinai didesnis, tie skirtumai gali būti svarbūs (10.6
pav.). Ši problema ypač aktuali, kai, sakykime, žemės sklypo plotas horizontalioje projekcijoje skiriasi nuo jo tikrojo ploto natūroje. Vykdant Nacionalinę miškų inventorizaciją
atrankiniais metodais, barelių spindulys šlaite, statesniame nei 15 laipsnių, yra koreguojamas, taip siekiant gauti visais atvejais vienodą 100 ar 500 m2 plotą.

10.6 pav. Linijos ilgis GIS duomenų bazėje (juoda spalva) visada bus linijos ilgis plokštumoje, tačiau ne tikrasis ilgis trimatėje realybėje (raudona spalva)

GIS duomenų bazėse dažnai yra kaupiama kiekvieno taško trečioji koordinatė
(altitudė), todėl vartotojai turi būti labai atidūs, pasirinkdami ilgio ar ploto versiją.
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10.3.2. Forma
Poligono forma gali būti išreikšta:
S = P / 3,54 A ,
čia S – poligono formos indeksas;
P – poligono perimetras;
A – poligono plotas.
Kompaktiškiausiai formai – skrituliui – S=1, kitais atvejais S yra didesnis nei 1.
10.3.3. Šlaito nuolydis ir ekspozicija
Vietovės reljefas GIS perteikiamas sukuriant skaitmeninį Žemės paviršiaus modelį,
kuris dažniausia užrašomas rastriniu pavidalu – t. y. kiekviena jo gardelė perteikia Žemės
paviršiaus altitudę. Informacija apie reljefą GIS labai svarbi: augalijos pasiskirstymo
dėsningumus nulemia reljefo ypatumai (drėgmė, šiluma, apšviestumas – taip pat), reljefas yra vienas iš pagrindinių parametrų modeliuojant erdvėje. Analizuodami dažniau
pasitelkiame ne absoliučias reljefo reikšmes, bet jų pagrindu apskaičiuotą šlaito nuolydį
ir ekspoziciją.
Įsivaizduokite, kad ant Žemės paviršiaus paguldote didelį faneros lapą taip, kad šis
liečia žemę jus dominančiame taške. Didžiausio lapo poskyrio reikšmė šiame taške nusako
nuolydį, o jo kryptis – ekspoziciją.
Nuolydis ir ekspozicija kiekvienai rastrinio duomenų modelio gardelei dažniausiai
apskaičiuojami pagal artimiausių jų kaimynų altitudę (10.7 pav.). Sakykime, kad taškai
atitinka gardelių centrus:
b=(z3+2z6+z9-z1-2z4-z7)/8D
c=(z1+2z2+z3-z7-2z8-z9)/8D
čia b ir c yra tan (nuolydis) x ir y kryptimis;
D – atstumas tarp taškų arba rastrinio duomenų modelio gardelės dydis;
zi – altitudė taške i.
Didžiausio nuolydžio kryptimi:
tan( nuolydis ) = b 2 + c 2 .
pas:

Ekspozicija –y ašies ir didžiausio nuolydžio krypties pagal laikrodžio rodyklę kamtan( ekspozicija ) = b / c .

Nuolydis kinta nuo 0 iki 360 laipsnių, todėl prie gaunamos reikšmės reikia pridėti
180, jei c yra teigiamas.
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10.7 pav. Taško Nr. 5 nuolydžio apskaičiavimas pagal 8 aplinkinių taškų altitudes

Įvairiose GIS šis metodas gali kisti, todėl svarbu žinoti, koks būtent algoritmas naudotas nuolydžiui apskaičiuoti ir pagaliau – kaip pats nuolydis yra išreiškiamas.
Matome, kad gaunamiems rezultatams esminės įtakos turi gardelės dydis. Be to,
šlaito nuolydis gali būti nusakytas skirtingais vienetais (10.8 pav.):
• Kampu nuo horizontalaus iki vertikalaus, išreiškiamu laipsniais;
• Altitudės pokyčio santykiu su nukeliautu atstumu (arba horizontalia nukeliauto atstumo projekcija), išreiškiamu procentais.

10.8 pav. Trys būdai šlaito nuolydžiui nusakyti

Siekiant išvengti dviprasmybių, šlaito nuolydį visada reikėtų nurodyti laipsniais.
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10.4. Transformacijos
10.4.1. Buferinių zonų generavimas
Viena iš dažniausiai GIS vartotojų naudojamų analizės funkcijų yra buferinių zonų
generavimas. Sukuriami nauji bandomieji objektai vartotojo nustatytu atstumu nuo esamų
objektų (10.9 pav.). Buferinės zonos gali būti kuriamos apie taškus linijas ar poligonus.

taškas

linija

poligonas

10.9 pav. Buferinė zona, generuota apie tašką, liniją ir poligoną

Buferinių zonų generavimas buvo pasitelktas, pavyzdžiui, steigiant NATURA 2000
saugomų teritorijų tinklą:
• 200 m buferinė zona sukuriama apie GIS duomenų bazėje tašku pažymėtą juodojo
gandro lizdavietę. Į šią zoną patekę medynai priskiriami veisimosi zonai.
• Apie upes ir upelius sukuriama 200 m buferinė zona, kurios medynai priskiriami
juodojo gandro maitinimosi zonai.
• Apie veisimosi zonos poligoną sukuriama 300 m buferinė zona, į kurią patekę medynai priskiriami švelniausio apsaugos režimo zonai.
Buferinė zona gali būti kuriama vienu nustatytu atstumu nuo centrinio objekto arba
gali būti generuojami įvairaus pločio žiedai. Buferinės zonos plotis gali būti vienodas
visiems to paties tipo objektams arba saugomas kaip vienas iš objekto atributų, pavyzdžiui,
KDB10LT MIKRO duomenų bazėje keliai atvaizduoti įvedant jų ašines linijas bei nurodant važiuojamosios dalies plotį. Pasėlių laukų blokų GIS duomenų bazėje kelio blokas yra
sukurtas generuojant buferinę zoną apie kiekvieną kelio elementą pagal važiuojamosios
dalies plotį. Poligonams buferinė zona gali būti kuriama ir į jo išorę, ir į vidų.
Ši transformacijos funkcija vienodai sėkmingai taikoma dirbant rastriniu ir vektoriniu
režimais. Rastrinėse GIS paprastai gardelės yra klasifikuojamos pagal tai, ar jos patenka į
buferinę zoną, ar nepatenka, o vektorinėse sistemose sukuriami nauji objektai. Rastrinėse
GIS buferinių zonų generavimą galime patobulinti, pavyzdžiui, įvertinti plitimo apribojimus, kontroliuoti plitimo nuo centrinio objekto greitį (10.10 pav.).
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Miesto ribos
Plotai, pasiekiami per
5 minutes
Plotai, pasiekiami per
10 minuþiǐ
Kiti plotai

10.10 pav. Rastrinėse sistemose buferinių zonų generavimas gali būti kontroliuojamas įvairiais apribojimų
paviršiais, plitimo greičiu

10.4.2. Funkcija „Taškas poligone“
Sakykime, kad vienas geografinis reiškinys yra išreiškiamas taškais (pavyzdžiui,
NO2 koncentracijų matavimų vietos Kauno mieste), o kitas – poligonais (Kauno miesto
dalys). Kiekviename taške nustatoma konkreti NO2 koncentracija, o į kiekvieną miesto
dalį patenka daugiau nei viena matavimų vieta. Uždavinys yra nustatyti vidutinę NO2
koncentraciją kiekvienoje miesto dalyje (10.11 pav.). Tam pirmiausia reikia nustatyti, ku
riam poligonui priklauso kiekvienas taškas.
a)

b)

10.11 pav.
10.11 pav. Taškų priklausomybės vienam ar kitam poligonui nustatymas: a) NO2 sezoninių matavimų vietos
pažymėtos taškais, miesto dalių ribos – linijomis. Užrašyti miesto dalių pavadinimai; b) Kiekvienai miesto daliai (poligonui) apskaičiuoti kiekvieno metų sezono (žiema-pavasaris-vasara-ruduo) vidurkiai (pagal taškus)
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Uždavinys „Taškas poligone“ sprendžiamas pasitelkus paprastą algoritmą: –
įvertinama, ar taškas patenka, ar nepatenka į konkretų poligoną (10.12 pav.). Tam iš taško
begalybės link keliamas statmuo lygiagrečiai y ašiai. Suskaičiuojama, kiek kartų šis statmuo kerta kiekvieno poligono ribą. Jei gaunamas skaičius yra nelyginis, tai taškas yra
šiame poligone, o jei – lyginis, taškas yra už poligono ribų. Teoriškai galimas atvejis, kai
taškas pateks ant poligono ribos – dalis algoritmų tai traktuoja kaip trečią atvejį arba ignoruoja, nes atsitiktinai taškas niekada nepateks tiksliai ant linijos.

10.12 pav. „Taškas poligone“ problemos sprendimas

10.4.3. Perdengimai
Perdengimai (Overlay) – viena iš dažniausiai naudojamų GIS analizės funkcijų,
tradiciškai laikoma viena iš GIS „vizitinių kortelių“. Yra skiriamas aritmetinis ir loginis perdengimai. Atliekant aritmetinį dviejų geografinių duomenų sluoksnių perdengimą,
vieno jų reikšmės yra sudedamos, atimamos, dauginamos ar dalijamos su kito sluoksnio
reikšmėmis. Loginiu dviejų sluoksnių perdengimu yra suprantamas plotų suradimas, kuriuose atsiranda arba neatsiranda specifinės sąlygos, atsižvelgiant į kiekvieną iš perdengiamų
sluoksnių. Sakykime, norime surasti optimalią vietą degalinės statybai. Reikalaujama, kad
ji būtų statoma ne arčiau, kaip nustatytu atstumu iki miško, gyvenamųjų vietovių, prie
kelio ir pan. Generuojamos buferinės zonos apie miškus, gyvenamąsias vietoves, kelius;
panaudojant erdvinį perdengimą šios zonos suklojamos viena ant kitos ir išsiaiškinami
plotai, kuriuose statyba galima ar negalima.
Vienas iš faktorių, lemiančių šios analizės funkcijos lankstumą, yra pasirinktas
duomenų modelis – perdengimo tikslų ir vykdymo prasme rastrinio bei vektorinio duomenų
modelių skirtumai yra esminiai. Sakykime, perdengiami du rastriniai sluoksniai (10.13
pav.). Kiekviena pirmo sluoksnio gardelės reikšmė yra pridedama prie ar dauginama iš
atitinkamos antrojo sluoksnio gardelės reikšmės. Suma ar sandauga įrašoma atitinkamoje
trečio sluoksnio gardelėje.
Dviejų vektorinių sluoksnių perdengimo operacijos gali būti klasifikuojamos pagal:
• Geografinius elementus (taškai, linijos ar poligonai), kurie yra perdengiamuose
sluoksniuose (10.14 pav.).
• Atliekamos operacijos tipą – „iškirpimas“, „perkirtimas“ ar „sąjunga“ (10.15 pav.).
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10.13 pav. Dviejų rastrinių sluoksnių perdengimas

10.14 pav. Dviejų vektorinių sluoksnių perdengimas priklauso nuo naudojamų geografinių elementų geometrijos (taškai, linijos, poligonai)

10.15 pav. Dviejų vektorinių sluoksnių perdengimas pagal atliekamos operacijos tipą: a) iškirpimas (clip); b)
perkirtimas (intersect); c) sąjunga (union)
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10.4.4. Erdvinis interpoliavimas
Reiškinio, išreiškiamo tolydžiu lauku, reikšmė dažniausia matuojama ne ištisai, bet
pagal tam tikrą atrankos schemą išdėstytuose apskaitos taškuose (duomenų taškuose).
Duomenų taškais gali būti meteorologinių stočių stebėjimai, gruntinio vandens gylis
šuliniuose ir pan. Norint įvertinti reikšmes tarp apskaitos taškų jų nematuojant, naudojama
erdvinė interpoliacija. Lotyniškai inter reiškia tarp, tarpe, o polire – suderinti. Interpoliavimo teoriniai pagrindai – geostatistikos mokslo objektas, čia aptariami tik bendrieji
interpoliavimo principai.
10.4.4.1. Interpoliavimo principai
Interpoliavimo principai trumpai gali būti nusakomi 10.16 pav. pateikiamu pavyzdžiu.
Logiška manyti, kad jei taškas x’0 yra atstumo tarp x2 ir x3 viduryje, tai ir jo z’0 reikšmė bus
½(z2+z3), o z0 bus artimesnė z1 nei z2, kadangi x0 arčiau x1 nei x2.
z2
z
?z0

?z’0

z1

x1 x0

z3

x2

x’0

x3

x

10.16 pav. Interpoliavimo uždavinio esmė

Norint rasti nežinomą taško reikšmę, dažniausiai naudojamos tik tam tikru požiūriu
(pavyzdžiui, geografiniu) artimiausių taškų reikšmės. Pavyzdžiui, 10.17 pav. interpoliavime dalyvauja taškai, nutolę nuo x0 ne daugiau kaip atstumu d0. Tikrasis, tačiau nežinomas
paviršius yra aprašomas f(x), o interpoliavimo metu gaunama funkcija – f ( x).
Panagrinėkime keletą atvejų:
1. f ( x) yra polinominė funkcija, išbrėžianti kreivę per 4 analizuojamus taškus.
Gaunama atributo reikšmė taške x0 bus z . Tokia funkcija gali būti naudojama, jei
žinoma, kad rodiklio reikšmių kintamumas erdvėje pasižymi švelniai banguojančiu
paviršiumi, ir taškų su žinomomis reikšmėmis tankumas yra gana didelis. Modeliuojamas paviršius turi liesti duomenų taškus. Daroma prielaida, kad turimuose
duomenyse nėra jokių matavimo paklaidų ir jokio atsitiktinumo komponento,
arba to įtaka ignoruojama. Nustatant regresijos koeficientų reikšmes, kiekvienas
duomenų taškas turi vienodą svorį.
∧

∧

∧

1
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f(x)

1 - treþio laipsnio
polinomas
2 - ties ơ

Z1
Z2

1

Z3

2

Z4

x3

x2

x1
d0

x1

x4
d0

10.17 pav. Įvairių interpoliavimo schemų įtaka gaunamiems rezultatams
∧

2. f ( x) yra tiesė, jungianti taškus (pirmo laipsnio polinomas intervale tarp 2 taškų).
Naudojamas paprasčiausias tiesinio interpoliavimo metodas. Rezultatui įtakos turi
tik 2 artimiausi taškai (jų svoris wi=1, kitų 0).
3. f ( x) yra nulinio laipsnio polinomas, arba x0 reikšmė yra visų keturių interpoliavime dalyvaujančių (šiuo atveju) taškų reikšmių aritmetinis vidurkis. Visų taškų
įtaka vienoda (wi=1). Ši interpoliavimo schema naudotina esant matavimų klaidoms. Aukštos bei žemos reikšmės niveliuojasi.
4. Duomenų taškai, esantys arčiau dominančios vietos, turi daugiau įtakos interpoliavimo rezultatams nei tolimesni (kreivė 10.17 pav. neatvaizduota). Pavyzdžiui,
x2 ir x3 wi=1, o x1 ir x4 wi=1/3, nes (x0-x1)=3(x0-x2). Taigi taško svarba kito taško
interpoliuojamai reikšmei atvirkščiai proporcinga atstumui tarp taškų.∧ reikšmė
apskaičiuojama taško reikšmių ir svertų (wi) sandaugų sumą dalijant iš z 4 .
Pateiktas pavyzdys iliustruoja, kaip pasirinkta schema gali nulemti interpoliavimo
rezultatą ir tai, kad interpoliavimo schema priklauso nuo žinių ir prielaidų, daromų apie
nagrinėjamo reiškinio erdvines savybes. Bendriausiu atveju taško reikšmės interpoliavimo
formulė yra:
∧

∧

∧

n

z = z0 = ∑ w i zi
i =1

∧

čia z 0 – bet kuriame taške su koordinatėmis x0 ir y0 ieškomo taško atributo reikšmė;
wi – duomenų taško reikšmės svertas;
zi – reikšmė duomenų taške i, kurio koordinatės xi ir yi.
n – interpoliavimo procese naudojamų duomenų taškų skaičius, n=1, 2, …n.
Interpoliavimo algoritmai skiriasi tik svertų wi įvertinimo metodais.
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10.4.4.2. Deterministinė ir statistinė interpoliavimo schemos
Interpoliavimo schemos gali būti grupuojamos į deterministines ir statistines. Deterministiniai algoritmai bando pritaikyti taškams su x, y ir z koordinatėmis vieną iš
matematinių paviršiaus tipų. Jei yra žinoma arba numanoma, kad duomenų taškų reikšmės
įvertintos su tam tikromis paklaidomis, interpoliuojamas paviršius dirbtinai gali būti
lyginamas (filtruojamas), siekiant iki tam tikro lygio sumažinti atsitiktines paklaidas.
Paviršiams generuoti naudojamos įvairaus tipo ir sudėtingumo matematinės funkcijos.
Deterministinių interpoliavimo schemų grupei priklauso polinominiai, SPLINE, taip pat
grindžiami atstumo tarp duomenų ir interpoliuojamo taško įtaka metodai.
Statistiniuose metoduose keliamas klausimas ar erdvinių duomenų rinkinys (tam tikra nagrinėjamo reiškinio abstrakcija) pasižymi ar nepasižymi atsitiktiniu reikšmių kintamumu. Plačiau šie metodai nagrinėjami aptariant KRIGING algoritmą.
10.4.4.3. Globalios ir lokalios interpoliavimo schemos
Globaliomis interpoliavimo schemomis laikomos tos, kurios interpoliavimo proceso
metu atsižvelgia į visus duomenų taškus, nepriklausomai nuo jų padėties. Lokalios schemos
interpoliavime naudojami tik taškų iš tam tikro ploto, lango duomenys. Langas gali būti
palaipsniui perkėlinėjamas tol, kol interpoliavimo rezultatais padengiamas visas paviršius.
Dauguma GIS programų interpoliavimą pagal netaisyklingai išsidėsčiusius duomenų
taškus atlieka dviem etapais: (1) įvertinamos atributo reikšmės laikinai formuojamo
kvadratų tinklo viršūnėse, (2) paskui atliekamas interpoliavimo sutankinimas kvadrato viduje (10.18 pav.).
Pirma, ieškoma taško su koordinatėmis x0, y0 reikšmės z0. Interpoliavimo schema
lokali, t. y. naudojami tik 5 spinduliu t1 atriboti duomenų taškai (matematinis interpoliavimo algoritmas šiuo atveju nesvarbus). Analogiškai surandamos kitos reikšmės kvadrato
viršūnėse. Likusių 12 taškų reikšmės nustatomos jau pagal 4 kvadrato viršūnių taškus.
Kvadrato kraštinė turėtų būti ½–1/3 vidutinio atstumo tarp duomenų taškų.

Y
y’0
y0

zz0

z’0

t1

x’0

x0

X

10.18 pav. Dviejų pakopų interpoliavimas pagal netaisyklingai išdėstytus duomenų taškus
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10.4.4.4. Deterministiniai interpoliavimo metodai
10.4.4.4.1. Polinominė interpoliacija
Pagrindinė polinominės interpoliacijos formulė yra:
∧

v

f ( x) = ∑ c x
i

i=0

i

,

čia ci - polinomo koeficientai;
v – polinomo laipsnis.
Pirmo laipsnio polinomo išraiška paprasta:
∧

f ( x) = c

0

yra:

+ c1 x ,

Jei operuojame 2D duomenimis, t. y. turinčiais x ir y koordinates, bendroji formulė
∧

µ

v

f ( x) = ∑ ∑ c x
i=0 j=0

ij

i

jj
,

o atitinkamai pirmo ir antro laipsnio polinomų:
∧

f ( x) = c

0

∧

f ( x) = c

0

+ c1 x + c2 y ;

+ c1 x + c2 y + c3 x ² + c4 xy + c5 y ² .

Pirmo laipsnio polinomų paviršius yra plokštuma, antro – plokštuma su vienu
išlinkimu ir t. t.
Kartais gali būti problemiška apskaičiuoti polinomą, jei turime labai daug duomenų
taškų. Tada naudojami paviršiai, apskaičiuoti siekiant minimizuoti skirtimus tarp pradinių
ir sumodeliuotų reikšmių, visiems žinomu mažiausių kvadratų metodu. Interpoliavimo tikslumo svarbiausias matas – determinacijos koeficientas R².
Jeigu analizuojamas paviršius pasižymi šuoliškais reikšmių pokyčiais, reikėtų naudoti labai aukšto laipsnio polinomus. Siekiant to išvengti, pradiniai duomenys sugrupuojami
į tam tikras zonas. Palyginus mažesnio laipsnio polinomo kreivė apskaičiuojama kiekvienai zonai atskirai (10.19 pav.).
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f’(x)

x1

x2

x3

x4 x5

x6

x7

x8

x9

10.19 pav. Interpoliavimas atskiromis zonomis

10.4.4.4.2. Tiesinė interpoliacija
Tiesinė interpoliacija – tai zoninė pirmo laipsnio polinomo interpoliacija, kur jungtys
tarp gretimų zonų sutampa su duomenų taško padėtimi (10.20 pav.).
Interpoliavimo formulė zonoje [xL; xL+1] yra:
∧

f ( x) = f

L

−

f L +1 − f L
f − fL
xL + L +1
x
xL +1 − xL
xL +1 − xL

Tai vienas paprasčiausių interpoliavimo būdų ir, ko gero, dėl to gana plačiai naudojamas. Čia nekreipiama dėmesio į interpoliuojamo rodiklio elgseną tarp duomenų taškų.
Jei turime nepakankamą duomenų taškų tankumą, tai tiesinė interpoliacija pateikia geresnius rezultatus nei aukštesnio laipsnio polinomai. Metodas tinkamas, kai yra aiškūs
nagrinėjamo reiškinio reikšmių gradientai, staigūs šuoliai bei netaisyklingai išdėstyti
duomenų taškai. Tiesinė interpoliacija mažiau gali tikti generuoti sklandiems paviršiams,
tokiems kaip, pavyzdžiui, gruntinio vandens gylis ar jo užterštumo koncentracijos. Gaunamas laužytas paviršius gali būti vėliau filtruojamas, siekiant gauti sklandesnį reiškinio
atvaizdavimą erdvėje.
Dvimatės tiesinės interpoliacijos ypatumai priklauso nuo pradinių taškų išdėstymo
schemos. Jei jie išdėstyti taisyklingų kvadratų viršūnėse, tai trūkstamos z0 reikšmės randamos atliekant paprasčiausią tiesinę interpoliaciją, atitinkamai x ir y koordinačių atžvilgiu.
Esant netaisyklingam duomenų taškų išsidėstymui, konstruojamas taip vadinamasis
netaisyklingų trikampių tinklas – TIN (nuo Triangulated Irregular Network). Plačiau TIN
duomenų modelis aptariamas 3 skyriuje.
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f(L+1)

f’(x)

f(L)

xL

xL+1

10.20 pav. Tiesinė interpoliacija – tai zoninė pirmo laipsnio polinomo interpoliacija

10.4.4.4.3. Tyseno (Voronoj, Dirichlet) poligonai
Tyseno (Voronoj, Dirichlet) poligonai pasiūlyti naudoti vertinant kritulių kiekio
pasiskirstymą, tačiau plačiai naudojami kitais tikslais, pavyzdžiui, generuojant TIN. Šio
metodo logika tokia: nesant kitos informacijos, geriausiai taškui suteikti reikšmę, matavimais nustatytą arčiausiai, tai aprašoma 10.21 pav.:
d min = ( x0 − x j )² + ( y0 − y j )²;
j = 1,..., n,
čia dmin yra minimalus atstumas tarp bet kokio taško (x0,y0) ir duomenų taškų.
Visam poligonui suteikiama vienoda atributo reikšmė, tai kartais gali prasilenkti su elementaria logika, pavyzdžiui: gretimi du poligonai gali turėti identiškas atributo reikšmes,
bet vis vien būti atskirti.

10.21 pav. Tyseno poligonai
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10.4.4.4.4. SPLINE interpoliacija
Kvadratiniai polinomai leidžia tik vieną tiesės išlenkimą. Zoninė kubinė arba trečio
laipsnio polinomo interpoliacija leidžia išvengti problemų, susijusių su aukštesnio laipsnio
polinomų sudėtingumu, bet gauti sklandesnius ir tikslesnius paviršius nei tiesinės interpoliacijos metodais.
Norint pravesti trečio laipsnio polinomo kreivę būtina turėti 4 taškus – 10.22 pav.
Jungtys tarp zonų sutapatinamos su duomenų taškais. Siekiant išvengti staigių šuolių tarp
zonų, interpoliavimo rezultatui formuoti galime naudoti tik centrines kreivių dalis arba
apskaičiuoti persidengiančių kreivių vidurkius. Jei ieškomas paviršius yra 3D koordinačių
erdvėje ir pradiniai taškai išdėstyti netaisyklingai, pirmiausia tikslinga generuoti taisyklingą
kvadratų tinklą, nustatyti paviršiaus reikšmes jo mazguose (naudojant zoninę kubinę ar
kokią kitą interpoliavimo schemą) ir paskui interpoliuoti jau kvadrato viduje.

10.22 pav. Zoninė trečio laipsnio polinomo interpoliacija

Šiai interpoliavimo schemų grupei priklauso plačiai naudojamas SPLINE algoritmas
(10.23 pav.). Jis netinka, kai reiškinys šuoliškai kinta esant nedideliems atstumams arba/ir
kai nesame tikri dėl pradinių duomenų kokybės.

10.23 pav. SPLINE generuojami sklandūs paviršiai, tačiau reikia turėti daug duomenų taškų
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10.4.4.4.5. Slenkantis svertinis vidurkis, atvirkščiai proporcingo
atstumo (IDW) schemos
Atvirkščiai proporcingo atstumo (IDW – Inverse-distance weighting) interpoliavimo
metodo logika – interpoliuojant svarbesni tie duomenų taškai, kurie yra arčiau vertinamo
taško (10.24 pav.). Taigi, didėjant atstumui nuo jo, duomenų taško reikšmė interpoliuojant
turi mažėti. Pagrindinis klausimas, į kurį reikia atsakyti, norint sėkmingai pritaikyti šią
interpoliavimo schemą, – kaip apskaičiuoti duomenų taškų svertus konkretaus interpoliuojamo taško atžvilgiu.

10.24 pav. Atvirkščiai proporcingo atstumo (IDW) interpoliavimas

Taško reikšmė randama:

z (x) = ∑ wi z i
i

∑w
i

i

.

Kiekvieno duomenų taško svoris arba svertas yra atstumo iki jo funkcija. Dažniausiai
naudojamos svertų funkcijos:
1 1 1
1
1
; ; ;
;
;e − cd ;e − cd ² ;...
d d² d³ 1 + cd 1 + cd²
Svarbu parinkti tokią svertų funkciją, kad wk taptų lygus 0, kai pasiekiamos analizės
lango ribos (d0) (10.25 pav.).
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w

a

b

c

d0

d

10.25 pav. Atstumo svertų funkcijos slenkančio svertinio vidurkio interpoliavimo schemai. Lango dydis – d0

Čia pavaizduota a kreivė mažėja labai staigiai ir praktiškai įtakos interpoliavimo rezultatui gali turėti tik patys artimiausi duomenų taškai.
Pagrindiniai šios interpoliavimo schemos minusai, palyginus su anksčiau nagrinėtomis
schemomis, yra šie:
• Analizės lange nėra leidžiami nuolydžio pokyčiai, priešingai nei 3-io laipsnio polinomo schemose.
• Interpoliuojamų reikšmių intervalas negali skirtis nuo minimalios ir maksimalios
žinomos reikšmės (10.26 pav.).
• Turi būti pasirenkamas analizės lango dydis. Jei lango dydis bus per mažas, gali
likti plotų, kuriems reikšmės interpoliuotos nebus, o per didelis langas sumažina
atvirkščiai proporcingą taško svertui atstumo įtaką.
• Svertų funkcijų pasirinkimas sunkiai reglamentuojamas.

10.26 pav. Naudojant IDW interpoliavimo algoritmą, interpoliuojamų reikšmių intervalas negali skirtis nuo
minimalios ir maksimalios žinomos reikšmės
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Praktikoje dažniausiai yra naudojamos deterministinės interpoliavimo schemos
SPLINE ir IDW. Jos įdiegtos daugelyje erdvinei analizei skirtų GIS paketų, jas nesunkiai supranta eilinis vartotojas, neturintis patirties GIS. Tačiau tai, kad pagal bet kokius duomenų taškus galima lengvai generuoti paviršių, yra apgaulinga ir net pavojinga.
Turėdami tuos pačius pradinius duomenis, bet panaudodami skirtingus interpoliavimo algoritmus, galime gauti skirtingus rezultatus, kartais iš principo iškreipiančius geografinio
reiškinio esmę (10.27 pav.).
10.4.4.5. Statistiniai interpoliavimo metodai
Deterministinės interpoliavimo schemos turi šiuos trūkumus, kurie tampa statistinių
metodu privalumais:
• Nėra atsižvelgiama į duomenų koreliacijos erdvėje ypatybes.
• Deterministiniai metodai neleidžia įvertinti interpoliavimo patikimumo arba šis
įvertinimas yra sudėtingas.

a)

b)

10.27 pav. NO2 koncentracijų sklaidos Kauno mieste paviršiai, interpoliuoti pagal 104 duomenų taškus, naudojant skirtingas interpoliavimo schemas: a) IDW, b) SPLINE

10.4.4.5.1. Erdvinė autokoreliacija ir jos tyrimas
Statistiniai interpoliavimo metodai pirmiausia pradėti taikyti geologijoje bei kalnakasyboje, tačiau teorinį pagrindą – pusvariacijos ir koreliogramų analizę – pasiūlė
miškininkystės srityje dirbę mokslininkai A. Langsaeter (1926) ir B. Matern (1947).
Toblerio (1970) pirmas geografijos dėsnis teigia, kad „viskas tarpusavyje yra susiję,
tačiau artimesni objektai labiau susiję nei tolimesni“. Tai galima pavadinti autokoreliacija
erdvėje, kuri reiškia, kad atsitiktiniai rodikliai atskirose padėtyse gali tarpusavyje koreliuoti. Pagrindinis autokoreliacijos matas geostatistikoje yra Morano I statistika:
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n

I=

n

∑∑w ( x
i =1 j =1
n

ij

i

− x )( x j − x )

( ∑ ( xi − x ) )( ∑ ∑ wij )
i =1

,

2

i≠ j

čia wij – erdvinių svertų matrica, charakterizuojanti objekto aplinką.
Kaip ir įprastas koreliacijos koeficientas, I=1 reiškia maksimalią teigiamą koreliaciją,
I = –1 – maksimalią neigiamą koreliaciją ir I=0 – koreliacijos nebuvimą.
Taigi kuo arčiau vienas kito atžvilgiu yra objektai, tuo jų reikšmės turėtų būti panašesnės.
Morano I statistika gali būti apskaičiuojama visiems galimiems atstumams (paprastai atstumų
intervalams) tarp taškų, kuriuose išmatuotas nagrinėjamas reiškinys, reikšmių. Jei rezultatus
atvaizduosime grafiškai, gausime vadinamąją koreliogramą (10.28 pav.).

10.28 pav. Morano I statistikos kitimas didėjant atstumui tarp duomenų taškų leidžia spręsti apie erdvinės
autokoreliacijos buvimą ar nebuvimą

Koreliograma parodo, ar koreliacijos koeficientas priklauso nuo atstumo tarp taškų.
Jei taip, esant nedideliems atstumams tarp taškų, I reikšmė santykinai yra didelė, o atstumui didėjant ji krenta tol, kol pradeda svyruoti apie abscisių ašį. Tada paviršių galima
interpoliuoti naudojant statistinius metodus.
Kitas būdas įvertinti autokoreliaciją erdvėje – vadinamasis pusvariacijos (semi-variance) metodas. Pusvariacija yra geografinių objektų (taškų, pavyzdžiui, gręžinių bandiniams paimti ir pan.) erdvinės tarpusavio priklausomybės matas, išreiškiamas:

γ (h) =

1 m
∑ [Z ( xi ) − Z ( xi + h)]² ,
2n i =1

čia m – taškų porų skaičius atstume h;
Z(xi) – rodiklio reikšmė taške i;
Z(xi+h) – rodiklio reikšmė atstumu h nuo i.
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Pusvariacijos priklausomybė nuo atstumo nagrinėjama grafiškai. X ašyje pažymimas
atstumas tarp duomenų taškų. Jei šie išsidėstę netaisyklingai, suformuojami tam tikri
atstumų intervalai. Paskui apskaičiuojama ir grafike pažymima visų taškų porų, atstumas
tarp kurių patenka į konkretų intervalą, pusvariacija. Pats grafikas vadinamas pusvariograma ar variograma (semi-variogram). Yra atsiribojama ir nuo krypties tarp taškų, ir nuo
taškų padėties kitų taškų atžvilgiu. Pusvariograma yra pagrindinė priemonė analizuoti
erdvinės koreliacijos struktūrą.
Tolesniuose pavyzdžiuose naudojamos sąvokos slenkstis ir slenksčio nuotolis, kurios čia atitinka angliškus terminus sill ir range. Slenkstis yra ta pusvariacijos reikšmė,
kurią pasiekus pusvariograma nekyla, o slenksčio nuotoliu čia suprantamas tas atstumas tarp taškų, kuriam esant pasiekiamas slenkstis. Rodiklių reikšmės nekoreliuoja,
kai atstumai tarp taškų didesni už slenksčio nuotolį. 10.29 pav. pateikiami hipotetinių
pusvariogramų pavyzdžiai.
Pusvariogramų kreivės išlyginamos naudojant įvairias matematines funkcijas. Horizontalios pusvariogramos dalies buvimas – idealus atvejis, kuris reiškia, kad pasiektas
atstumas tarp taškų, už kurio reikšmių kintamumas nedidėja.

10.29 pav. Hipotetinės pusvariogramos: a – smėlio procentas dirvoje, b – gruntinio vandens gylis. ha – slenksčio
nuotolis, c1 – slenkstis, c0 – atsitiktinė pusvariacija

Slenksčio nuotolio reikšmė taip pat svarbi projektuojant atrankos schemą detaliai
reiškinio studijai. Duomenų taškai turi būti išdėstomi ne toliau kaip 2/3 ha vienas nuo
kito. Slenksčio nuotolis gali būti naudojamas nustatyti analizės lango dydžiui. Slenkstis
arba slenksčio reikšmė gali būti suprantama kaip duomenų rinkinio stochastinės dispersijos dydis. Ji lygi: erdvinė pusvariacija (c1-c0 intervalas) plius c0 (atsitiktinė pusvariacija,
jei tokia egzistuoja). Kai kuriais atvejais pusvariogramose negalima išskirti slenksčio
– 10.30 pav. Tai gali reikšti, kad nagrinėjamas plotas per mažas, norint atvaizduoti erdvinį
reiškinio kintamumą.
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10.30 pav. Pusvariogramos be slenksčio

Esant h=0, pusvariacija gali būti nelygi 0, t. y. gali egzistuoti tam tikra atsitiktinė
(nugget) pusvariacija. Tai galima paaiškinti:
1. Atliekant reiškinio matavimus, sutinkamas tam tikras „triukšmo“ komponentas.
Sakykime, jei matuojame iškritusių kritulių kiekį, tai net gana arti esantys davikliai gali užfiksuoti skirtumus, kuriuos lemia vėjo turbulencija debesyse ir žemės
paviršiaus link. Dirvos drėgnumas gali kisti ir dėl skirtingo biologinio poveikio
(sliekų urvų, šaknų kiekio ir pan.).
2. Įvairiomis matavimų paklaidomis.
3. Laiko įtaka.
Praktiškai labai sunku yra užfiksuoti atsitiktinę pusvariaciją. Tam turi būti parenkami
duomenų taškai, išdėstyti labai arti vienas kito.
Kai kuriais atvejais nėra nagrinėjamo reiškinio reikšmių erdvinės priklausomybės
– 10.31 pav., c1-c0=0. Tokiu atveju negalima naudoti statistinių reiškinio interpoliavimo
metodų.

10.31 pav. Pusvariograma, rodanti erdvinės koreliacijos nebuvimą
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Galimi atvejai, kai pasitaiko neįprasta pusvariogramos forma, kuri rodo, kad rodiklio
reikšmės kinta tam tikra kryptimi. Pavyzdžiui, gruntinio vandens gylis artėjant prie telkinio kranto kinta kitaip nei išilgai kranto. Tai galima išsiaiškinti įvairiais būdais. Vienas
jų – interpoliuoti paviršių naudojant deterministinį metodą (IDW ar Spline), generuoti
izolinijas ir paskui analizuoti jų mozaiką, ieškant sisteminių pokyčių kuria nors kryptimi.
Galima iš kiekvieno taško reikšmės atimti viso duomenų rinkinio vidurkį, o liekanas atspausdinti skirtingais simboliais išryškinant neigiamas ir teigiamas reikšmes. Esant aiškiai
išreikštai reiškinio anizotropijai, pusvariogramas nagrinėti ir paviršių interpoliuoti reikėtų
kiekvienai zonai atskirai.
Kai kurių rodiklių erdvinės charakteristikos gali kisti laike, pvz., dirvos drėgmė po
lietaus. Pokyčio greitis taip pat kis ir gali priklausyti nuo padėties.
10.4.4.5.2. Kriging interpoliavimas
Šį metodą sukūrė Pietų Afrikos kalnakasybos inžinierius D. G. Krige. Beje, tai buvo
jo magistro darbas. Kriging algoritmas sumažina interpoliavimo klaidų dispersiją, stengiasi gauti 0 lygią interpoliuotų reikšmių sisteminę paklaidą ir skaičiuojant svertus naudoja
paprasčiausią tiesės funkciją.
Jis grindžiamas svertinio slenkančio vidurkio funkcija:
∧

z=

z

n

∑λ
i =1

n

∧

i

0

= ∑ λi z i
i =1

=1

z reikšmė apskaičiuojama kaip svertinis tam tikru atstumu esančių taškų reikšmių
vidurkis.
Pagrindinis Kriging metodo bruožas, atskiriantis jį deterministinių interpoliavimo
schemų, yra tas, kad svertai nustatomi iš sumodeliuotos pusvariogramos, todėl pirmiausia
būtina sukurti maksimaliai teisingą pusvariacijos matematinį modelį. Pusvariacijai modeliuoti naudojamos įvairios funkcijos: sferos, eksponentinė, tiesės, Gausso ir kt. Dažniausiai
rekomenduojama sferos lygtis:

 3h
 h
γ (h) = c 0 + c1 
− 0.5
 2ha
 ha





3

=c0+c1, 				


 ,


kai 0<h<ha

kai h>=ha.

y (0) = 0
Simbolių reikšmės nurodytos ankstesniame skyriuje.
Pavyzdžiui, jei
c0 (atsitiktinė pusvariacija) = 40;
			
c1 (slenkstis) = 35;
			
ha (slenksčio nuotolis) = 180,
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tai, esant bet kokiam atstumui h tarp 2 taškų, pagal sferos modelį surandama pusvariacija bus:
3
 3 ∗ h
 h  
esant atitinkamam atstumui (h) = 40 + 35 
− 0.5 

 180  
 2 ∗ 180

Dažniausiai naudojami trys Kriging variantai:
• Normalusis (Ordinary Kriging) apskaičiuoja interpoliuotas reikšmes, priimant
pastovų, bet nežinomą vidurkį, leidžiant didesnę vietinę gretimų reikšmių
įtaką. Šis metodas palyginti yra lankstus, tačiau neprilygsta kitiems nustatomų
parametrų atžvilgiu.
• Paprastasis (Simple Kriging) apskaičiuoja interpoliuotas reikšmes, priimant
pastovų, bet žinomą vidurkį. Vidurkis žinomas, todėl šis metodas daug pranašesnis
už „Normalųjį“, nors daugeliu atvejų vidutinės reikšmės parinkimas nėra pakankamai akivaizdus.
• Universalusis (Universal Kriging) apskaičiuoja interpoliuotas reikšmes pagal
paviršiaus kryptį su nežinomais koeficientais. Kai kuriais atžvilgiais šis metodas yra
pranašesnis už pirmuosius du, tačiau reikia didesnės tyrėjo intuicijos bei patirties.
Pagrindinės paprastojo Kriging formulės:
∧

z ( x0 ) =
n

∑λ
i =1

1

∧2

σe =

n

∑λ

i

i =1

= 1;
n

∑ λ γ ( x , x ) + φ;
i

i =1

i

n

∑ λ γ (x , x
i =1

i

∗ z ( xi );

i

j

0

) + φ = γ ( x j , x0 ),

visiems

j.

Ši lygčių sistema spendžiama naudojant matricų algebrą.
Kriging metodu surandamos ir taškų su žinomomis reikšmėmis reikšmės, o tai gali
būti naudojama vykdant interpoliavimo įvertinimą.
Kriging metodo praktinis panaudojimas gana sudėtingas. Pusvariogramos išlyginimo
funkcijos pasirinkimas gali lemti interpoliavimo rezultatus, o kriterijų, kaip geriau ją
parinkti, nėra. Paprastai ši operacija atliekama studijuojant pusvariogramas, dažnai
naudojant vadinamąjį bandymų-klaidų metodą. Kriging algoritmas ignoruoja staigius
reikšmių šuolius, kurie gamtoje gana dažni. Algoritmas yra įdiegtas daugelyje GIS ir kitų
programinių paketų, todėl yra ir netinkamo jo panaudojimo pavojus. Daugelis uždavinių,
kur nereikia ypatingo tikslumo, turėtų būti sprendžiami taikant paprastesnius deterministinius metodus.
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10.4.5. Tankio įvertinimas
Iš principo tai – operacija, labai panaši į anksčiau aptartą erdvinį interpoliavimą – abiem atvejais pradiniai duomenys yra aprašyti taškuose, o gaunamas rezultatas – paviršius.
Tačiau savo esme šios dvi operacijos skiriasi:
• Erdvine interpoliacija tolydaus lauko trūkstamos dalys užpildomos panaudojant
pagal tam tikrą atrankos schemą duomenų taškuose nustatytas reikšmes.
• Tankio įvertinimo atveju yra sukuriamas tolydus laukas pagal diskrečius objektus.
68

70
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67
73

65
72
71

10.32 pav. Erdvinio interpoliavimo bei tankio įvertinimo
palyginimas: sakykime, taškais aprašyti du reiškiniai: NO2
koncentracijos, išmatuotos konkrečiame taške, bei miestai
ir gyventojų skaičius juose. Pirmuoju atveju galime naudoti
interpoliavimą ir surasti altitudės reikšmes tarp taškų, antruoju
– interpoliavimas būtų beprasmis (tarp taškų nieko nėra), tačiau
tankio įvertinimas yra galimas.

Nors tankio įvertinimas gali būti taikomas bet kokių diskrečių objektų atveju, jis
dažniausiai skirtas vertinti taškų tankiui – gyventojų, susirgimų viena ar kita liga atvejų,
gyvūnų, paukščių lizdaviečių ir pan. tankumui (10.33 pav.).

10.33 pav. Priešgaisrinio stebėjimo bokštų tankumas, esant maksimaliam 15 km atstumui nuo bokšto
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Sakykime, norime nusakyti šalies gyventojų tankumą. Paprastai gyventojų tankumas
skaičiuojamas vienam kvadratiniam kilometrui, tokiu atveju imamas bendras gyventojų
skaičius teritorijoje ir dalinamas iš jos ploto, išreikšto kvadratiniais kilometrais. Jei Lietuvos plotas 65200 km2, o gyventojų skaičius 358590613, tai gyventojų tankumas yra maždaug
55 žmonės viename kvadratiniame kilometre. Atskiruose šalies regionuose šis skaičius gali
būti labai nevienodas. Įsivaizduokite, kad visa šalies teritorija yra padalijama į mažesnes
dalis, pavyzdžiui, 10 km spindulio skritulius, o gyventojų tankumas apskaičiuojamas jų
skaičių kiekviename skritulyje padalijant iš 314,15 km2, t. y. skritulio ploto. Tokiu būdu
bus gaunamas daug informatyvesnis gyventojų tankumo vaizdas, tačiau nebūtų galima
teigti, kad taip sukurtas žemėlapis rodo gyventojų tankumą, – jis rodo gyventojų tankumą,
esant tam tikrai skiriamajai gebai, kurią nusako skritulio spindulio dydis.

10.5. Duomenų gavyba
Sukūrus didžiules duomenų bazes bei kompiuterinei technikai pasiekus aukštą
skaičiavimų greitį atsiranda prielaidos kokybiškai naujai pažvelgti į erdvinę analizę,
kurios tam tikroms funkcijoms apibūdinti vartojamas terminas duomenų gavyba (Data
mining). Duomenų gavyba – tai duomenų apdorojimas, naudojant sudėtingas duomenų
paieškos galimybes ir statistinius algoritmus pasikartojančių šablonų ir koreliacijų radimui turimose didelėse duomenų bazėse; naujų prasmių duomenyse aptikimo, nustatymo,
atradimo būdas14. Kitaip tariant, tyrinėjant geografinius duomenis yra stengiamasi aptikti
išsidėstymo dėsningumus, kryptis ar anomalijas, kurie ryškiai išskiria vienus geografinius
objektus iš jų kaimynų erdvėje ir laike.

10.34 pav. Anomalijų, krypčių, išsidėstymo dėsningumų paieška didelėse duomenų bazėse yra vadinama
duomenų gavyba. Čia pavaizduoti ekonominiai, socialiniai bei aplinkosauginiai rodikliai (horizontalios linijos) Lietuvos savivaldybėse (linijos, jungiančios rodiklių reikšmes, atidėtas horizontaliose linijose). Pažymėtos
linijos (geltona spalva) atitinka šešis didžiausius šalies miestus (naudojama GeoDa programinė įranga)
13

http://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuva
http://eta.ktl.mii.lt/~mask/LIKS-IS/2006-02-15_Z’iniu_technologiju_terminai.htm#%DET1

14        
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10.6. Aprašomosios statistikos
10.6.1. Vidurys
Centrinei tendencijai arba viduriui nusakyti yra naudojami tokie matai:
• Vidurkis (mean) – tai vidutinė požymio reikšmė, nustatyta tiriant skirtingus objektus.
• Mediana (median) – tai požymio reikšmė, kuri dalija variacinę eilutę, populiaciją
ar tikimybių skirstinį į dvi lygias dalis. Lygiai pusė populiacijos turi reikšmes,
mažesnes ar lygias medianai, kita pusė populiacijos turi reikšmes, didesnes ar lygias medianai.
• Moda (mode) – tai dažniausiai pasikartojanti požymio reikšmė imtyje. Skirtingai nei
aritmetinis vidurkis, moda nebūtinai turi būti viena reikšmė. Moda ypač naudinga
tais atvejais, kai vidurkis bei mediana nėra lengvai apibrėžiami, pavyzdžiui, aibės
{pušis, pušis, eglė, beržas, beržas, beržas, ąžuolas} moda yra reikšmė „beržas“15.
Erdvinis vidurio ekvivalentas yra tam tikras centras, apibendrintai nurodantis vidutinę
tam tikrų geografinių objektų padėtį. Vidurkis yra apskaičiuojamas sudedant reikšmes ir
sumą padalijant iš tų reikšmių skaičiaus. Paimkime kokią nors reikšmę d ir sudėkime skirtumo tarp visų reikšmių ir d kvadratus – mažiausia suma bus gaunama tuo atveju, kai d bus
lygus vidurkiui. Vidurkis yra taškas, kuriame visos reikšmės įsivaizduojamame fiziniame
reiškinio modelyje išlaiko pusiausvyrą – 10.35 a pav. Šias sąlygas galime išplėsti į du
matmenis, subalansuodami plokštumoje taškus, kurių kiekvieno koordinatės yra xi, yi bei
svoris wi (10.35b pav.).
a)

b)

10.35 pav. Vidurkis yra balanso taškas, kurį nustatant atsižvelgiama į kiekvieną reikšmę: a) vienmatėje erdvėje;
b) dvimatėje erdvėje

Plokštumoje pagal svertines koordinates galime apskaičiuoti centroidą:

x = ∑ wi xi / ∑ wi
i

i

i

i

y = ∑ wi yi / ∑ wi
Centroidu yra patogu nusakyti taškinių objektų pasiskirstymo vidurį. Paprastai vienas
centroidas, kaip aprašomoji statistika, yra mažai informatyvus, – daug daugiau galime
atrasti analizuodami skirtingų taškų rinkinių centroidus.
15

http://lt.wikipedia.org
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Objektų išsidėstymo centro ypatybė sumažinti atstumą (centroido atveju – atstumo
kvadratą) iki visų objektų GIS naudinga keletu aspektų. Praktiniu požiūriu naudingesnė
padėtis, sumažinanti atstumų sumą, bet ne atstumų kvadratų sumą, pavyzdžiui, ieškant optimalios vietos regioniniam medelynui, turinčiam prižiūrėti keletą miškų urėdijų. Taškas,
sumažinantis atstumą tiesia linija, dar yra vadinamas minimalios kaupiamosios kelionės
tašku (point of minimum agregate travel – MAT).
MAT negalima išreikšti naudojant matematinius simbolius, tačiau jo padėtis gali būti
nustatyta bandymų-klaidų metodu, kai pirma atsitiktinai parinkta padėtis yra nuolatos tikslinama, naudojant keletą iteracijų. MAT galima nustatyti atliekant eksperimentą su fiziniu
geografinės erdvės modeliu – naudojant vadinamąjį Varignon karkasą (frame) (10.36 pav.).16
Atliekant praktinius taikymus, MAT yra dažnai painiojamas su centroidu. Taip
pat reikia turėti omenyje, kad aptarti atvejai grindžiami dvimate geometrija, t. y. x, y
koordinačių sistemomis. Norėdami įvertinti Žemės paviršiaus kreivumą, centroidą turime
apskaičiuoti trimatėje erdvėje – jis visada bus po paviršiumi.

10.36 pav. Varignon karkaso eksperimentas, naudojamas MAT nustatyti

10.6.2. Dispersija
Be centrinės tendencijos arba vidurio nusakymo, svarbu žinoti, kaip plačiai yra
pasklidusios reikšmės, kiek jos vidutiniškai nukrypsta nuo vidurkio. Tam naudojamas
standartinio nuokrypio rodiklis. Standartinis nuokrypis (standard deviation) – tai tiriamojo
požymio reikšmių sklaidos apibūdinimas, apibrėžiamas kaip požymio įgyjamų reikšmių ir
vidurkio skirtumų kvadratų sumos vidurkis (įprasta žymėti s arba SD)17:

s=

∑ (x
i

i

− x) 2 / n
,

čia xi – i-ojo požymio reikšmė;

x – vidurkis;
n – požymių skaičius.
Jei kiekvienam atvejui i suteikiame svertą wi, tada formulė yra:
16
17

http://en.wikipedia.org
http://lt.wikipedia.org
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s=

∑ w (x
i

i

i

− x) 2 / wi

.

Vietoje standartinio nuokrypio kartais naudojamas dispersijos rodiklis, kuris lygus s2.
Dispersija yra mažiau tinkama kaip aprašomoji statistika GIS.
Standartinis nuokrypis jau buvo nagrinėjamas šiek tiek kitokiu aspektu – aptariant
geografinių duomenų padėties tikslumą, vidutinės kvadratinės paklaidos pavidalu. Taigi jo
interpretacija ta pati: jei duomenys pasiskirstę pagal Normalųjį skirstinį, tai 68% stebėjimų
turi patekti į ±1 standartinio nuokrypio intervalą, o 5% stebėjimų skiriasi nuo vidurkio
daugiau kaip ±2 standartiniai nuokrypiai.
Dvimatėse sistemose sklaidos matas yra vidutinis atstumas (kartais naudojamas atstumo kvadratas ar pan.) nuo centroido.
10.6.3. Išsidėstymo ypatumai
Yra sukurta daug algoritmų, naudojamų objektų išsidėstymo erdvėje savybėms apibendrinti. Čia pagrindinį dėmesį skirsime geografiniams reiškiniams ar objektams, aprašomiems
naudojant taškų geometriją. Išsidėstymo ypatumai toliau aprašomi priklausomai nuo to, ar:
• Taško atributai nėra svarbūs (svarbi tik pati padėtis);
• Taško atributai svarbūs.
Pirmuoju atveju dažniausiai keliami klausimai yra: ar taškų išsidėstymas yra atsitiktinis (taško buvimo/atsiradimo bet kurioje padėtyje tikimybė yra vienoda), ar kai kuriose
padėtyse taško buvimo/atsiradimo tikimybė yra didesnė nei aplinkinėse ir, ypač svarbu,
ar vieno taško buvimas padidina/sumažina kitų taškų buvimo/atsiradimo tikimybę jo
aplinkoje. Galimi tokie taškų išsidėstymo atvejai:
• Išsidėstymas atsitiktinis (taško padėtis nepriklauso nuo kitų objektų padėties).
• Išsidėstymas klasterizuotas (kai kurios padėtys labiau panašios nei kitos, t. y. vienas taškas gali „traukti“ kitus taškus).
• Išsklaidytas išsidėstymas (vienas taškas gali „atstumti“ kitus taškus).
Klasterizacijos aptikimas dažniausiai yra reikšmingiausias, pavyzdžiui, stebėdami
susirgimų kokia nors liga grupavimąsi, galime lengviau nustatyti jų priežastį. Išsklaidytas
išsidėstymas dažniausia rodo konkurenciją dėl erdvės, kai kiekvienas taškas (augalas,
gyvūnas, prekybos centras ir pan.) apibrėžia savo teritoriją ir nepageidauja joje kitų.
Galima išskirti du procesus, veikiančiu taškų išsidėstymą:
• Pirmos eilės procesai – išsidėstymas šiaip jau yra atsitiktinis, bet galimi kiti faktoriai, darantys įtaką išsidėstymui (pavyzdžiui, tam tikros rūšies individai išsidėsto
atsitiktinai/klasterizuotai dėl buveinės kintamumo).
• Antros eilės procesai – tai atvejai, kai išsidėstymas priklauso nuo tarpusavio
santykių. Jis gali būti klasterizuotas, jei vieno atvejo buvimas pritraukia kitus, bei
išsklaidytas, kai vyksta konkurencija, atstūmimas.
Išsidėstymo erdvėje ypatumams nusakyti yra daug aprašomųjų statistikų. Čia pristatoma viena iš jų – vadinamoji K funkcija18. K(d) yra tikėtinas taškų skaičius, esančių
Arthur Getis, Janet Franklin, 1987, Second-Order Neighborhood Analysis of Mapped Point Patterns. Ecology, Vol. 68, No. 3 (Jun., 1987), pp. 473-477

18        
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atstumu, ne didesniu už d nuo bet kurio pasirinkto taško, padalintas iš taškų tankio ploto
vienete. Jei taškų išsidėstymas atsitiktinis, tai šis skaičius yra πd2. Sudaromas grafikas, kur
abscisių ašyje pažymimas atstumas d, o ordinačių – L(d ) = K (d ) / π . Kai taškų išsidėstymas
atsitiktinis, L(d ) = πd / π = d , o grafike tai bus pažymėta tiesia linija, kurios krypties koeficientas lygus 1. Jei taškai išsidėstę klasterizuotai, tai L(d ) > d , o jei išsidėstymas yra
išsklaidytas, tai L(d ) < d .
10.37 a pav. schematiškai taškais pavaizduotos medžių padėtys tyrimo barelyje. Esant
nedideliam atstumui nuo medžio A, kiti medžiai išsidėstę atsitiktinai (10.37 b pav.), tačiau atstumui didėjant iki 30% barelio ilgio ar pločio matoma aiški klasterizacijos tendencija (taškai
išsidėsto virš tiesės, žyminčios atsitiktinį išsidėstymą). Medis B neturi artimų kaimynų,
tačiau esant didesniems atstumams taip pat pastebimas klasterizacijos efektas. Medžio C
kaimynystėje yra mažiau kitų medžių, nei galėtume tikėtis, esant atsitiktiniam išsidėstymui.
∧

∧

2

∧

∧

a

c

b

d

10.37 pav. Medžių išsidėstymo tyrimo barelyje ypatumų analizė: a) visų barelio medžių padėtis; raidėmis
∧
d
pažymėti medžiai, kurių atžvilgiu bus nagrinėjamas kitų medžių išsidėstymas; b) L(d ) <priklausomybė
nuo d
∧
∧
d
d
apie medį A; c) L(d ) <priklausomybė
nuo d apie medį B; d) L(d ) <priklausomybė
nuo d apie medį C
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Galimi atvejai, kai geografiniai reiškiniai ar objektai skiriami pagal kokio nors atributo reikšmes, o keliami klausimai yra: „ar šios reikšmės tarp elementų yra pasiskirsčiusios
atsitiktinai, ar kai kurios ekstremalios reikšmės turi tendenciją klasterizuotis, ar aukštos
atributo reikšmės supamos aukštų, o žemos – žemų reikšmių“. Geografinių objektų atributų
išsidėstymo erdvėje charakteristikoms nusakyti yra pasitelkiama anksčiau aptarta Morano
statistika. Ji leidžia išskirti (i) teigiamai autokoreliuoto išsidėstymo atvejus, kai aukštos
reikšmės supamos aukštų, o žemos – žemų reikšmių, (ii) atsitiktinio išsidėstymo atvejus,
kai kaimyninės reikšmės nepriklauso viena nuo kitos bei (iii) išsklaidytąjį išsidėstymą, kai
aukštos reikšmės supamos žemų ir atvirkščiai (10.38 pav.).

10.38 pav. Morano I statistika, rodanti grūdinių kultūrų derliaus Lietuvos savivaldybėse erdvinio išsidėstymo
ypatumus. Žemėlapio kairėje pusėje legenda suformuota naudojant kvantilių metodą. Dešinėje pusėje
esančioje diagramoje x ašyje atidėtas grūdinių kultūrų derlius standartinio nuokrypio skalėje, y ašyje – gretimų
savivaldybių grūdinių kultūrų derliaus svertinis vidurkis kiekvienoje savivaldybėje. Geltona spalva pažymėtos
tos savivaldybės, kur derlius buvo mažesnis nei šalies vidurkis, tačiau jų kaimyninių savivaldybių derliaus vidurkis – didesnis už vidutinį rodiklį šalyje. Morano I statistika rodo rodiklio reikšmių autokoreliaciją erdvėje.
Sukurta naudojant GeoDa programinę įrangą

10.6.4. Fragmentacija
Geografui ar miškininkui dažnai gali kilti klausimas, kiek landšaftas yra fragmentuotas, t. y. ar jis yra suskaidytas į mažus ar didelius landšafto elementus (patch), ar šie elementai yra glaudūs ar išsklaidyti, kokio ilgio bendros ribos tarp dviejų gretimų landšafto
elementų. Fragmentuoti landšaftai paprastai mažiau tinkami laukinei gyvūnijai, kadangi
jų buveinės suskaidomos į smulkius fragmentus su potencialiai pavojingais plotais tarp jų.
Fragmentacijos rodikliai, gaunami matuojant atitinkamas geografinių duomenų ypatybes,
leidžia atsakyti į šiuos klausimus naudojant skaitmeninius argumentus (10.39 pav.).
Landšafto fragmentacijai įvertinti galima pasinaudoti standartinę GIS programinę
įrangą arba įdiegti specialius modulius, išplečiančius standartinės įrangos funkcionalumą.
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Tokių modulių pavyzdžiai gali būti Fragstats19 ar Patch Analyst20. Šiame modulyje naudojamos tokios landšafto fragmentaciją nurodančios statistikos:
• Landšafto elementų bendras plotas konkrečioje landšafto klasėje.
• Visų landšafto elementų plotas landšafte.
• Bendras landšafto elementų skaičius visame landšafte ar konkrečioje klasėje.
• Landšafto elemento plotų vidurkis.
• Landšafto elementų plotų mediana.
• Landšafto elementų plotų standartinis nuokrypis.
• Landšafto elementų plotų variacijos koeficientas, gaunamas standartinį nuokrypį
padalijus iš vidurkio.
• Landšafto elementų perimetras (visame landšafte ar tik atskiroje jo klasėje).
• Landšafto elementų ribų bendro ilgio santykis su landšafto elementų plotu (visame
landšafte ar tik atskiroje jo klasėje).
• Vidutinis ribos ilgis, tenkantis vienam landšafto elementui (visame landšafte ar tik
atskiroje jo klasėje).
• Vidutinis landšafto elemento perimetro ir ploto santykis (visame landšafte ar tik
atskiroje jo klasėje).
• Vidutinis landšafto elemento formos indeksas (visame landšafte ar tik atskiroje jo
klasėje). Formos indeksas aptariamas 10.3.2 skyriuje.
• Landšafto elemento vidutinis formos sudėtingumas.
• Vidutinis trumpiausias atstumas tarp tos pačios klasės landšafto elementų.
• Landšafto elementų išsidėstymo erdvėje charakteristika: visi elementai gali būti
šalia vienas kito bei išsidėstę visiškai nepriklausomai.
• Landšafto elementų izoliacijos lygis.
• Landšafto elementų įvairovės indeksas.
• Landšafto elementų gausumo ir pasiskirstymo indeksas.

10.39 pav. Trumpiausias atstumas iki miško bet kuria kryptimi (miške šis rodiklis lygus 0) Utenos rajone: a)
šiuo metu, b) nedirbamas žemes apželdinus mišku
19
20

ftp://ftp.fsl.orst.edu/pub/fragstats.2.0/
http://flash.lakeheadu.ca/~rrempel/patch/
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10.7. Optimizavimas
GIS analizės paskirtis yra ne tik išsiaiškinti geografinių reiškinių ypatybes, aptikti
juose naujas tendencijas ir anomalijas, kelti bei tikrinti hipotezes apie procesus, bet ir (visu
tuo remiantis) priimti geresnius sprendimus. Tai gali būti kelionės trukmės, kelio statybos
kainos sumažinimas, pardavimų padidinimas, pasirinkus optimalią prekybos vietą ir pan.
10.7.1. Optimali taško padėtis
Optimali padėtis gali būti ieškoma tolydžioje (taško paieška – naujo prekybos centro,
regioninio sąvartyno ar pan. padėtis) arba diskrečioje aplinkoje (gatvių tinkle ieškoma
padėties, kuri sumažinti atstumus iki kitų taškų. Beje, tokia padėtis visada sutaps su tinklo
mazgu erdvėje). Galimi dviejų tipų uždaviniai:
• Surandama optimali taško padėtis (pavyzdžiui, vieta naujam priešgaisrinio
stebėjimo bokštui statyti) (10.40 a pav.).
• Geografiniai objektai priskiriami vienam centriniam objektui (pavyzdžiui, nustatomi
miškų plotai, matomi iš konkretaus priešgaisrinio stebėjimo bokšto) (10.40 b pav.).

a)

b)

10.40 pav. Dviejų tipų uždaviniai optimizuojant taško padėtį: a) optimali taško padėtis – Jonavos miškų
urėdijos priešgaisrinio stebėjimo bokštas Nr. 74 perkeliamas į naują vietą (čia 120), iš kurios bus galima
apžvelgti potencialiai didesnį miškų plotą; b) geografiniai objektai priskiriami vienam centriniam objektui
– nusakomas plotas, tiesiogiai matomas iš bokšto Nr. 39 maksimaliu 15 km atstumu

10.7.2. Optimalus maršrutas tinkle
Šiuo atveju sprendžiamus uždavinius galime suskirstyti į tris grupes:
1. Tinklų apkrovimo modeliavimas – pavyzdžiui, žinant vandens, sukaupto sniego
ar ledo pavidalu, kiekį, meteorologines sąlygas bei upių tinklo pralaidumo
galimybes, galima prognozuoti potvynių pavojų, perspėti gyventojus, mobilizuoti
specialiąsias tarnybas.
2. Maršrutų optimizavimas – pavyzdžiui, municipalinėse tarnybose planuojant visuomeninio bei specialiųjų tarnybų (greitosios pagalbos, gaisrinės, komunalinių
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tarnybų) transporto maršrutus. Pastaruoju metu maršrutų optimizavimo uždavinį
sprendžia daugelis vairuotojų, įsigijusių ir naudojančių GPS navigacijos sistemas (10.41 pav.).
3. Tinklais transportuojamų išteklių lokalizavimas – pavyzdžiui, miesto gatvių tinklo
suskirstymas į zonas policijos patruliavimui, siekiant, kad tos pačios vietos būtų
aplankomos lygiais laiko tarpais.

10.41 pav. Maršrutų optimizavimo funkcijos prieinamos bet kuriam vairuotojui ar mobiliojo telefono turėtojui
(šaltinis – http://www.infotop.lt)

Optimizuojant maršrutus tinkle būtini keturi parametrai:
1. Informacija apie išteklius, kurie bus transportuojami tinkle (kas?).
2. Informacija apie išteklių kaupimo vietą (iš kur?).
3. Informacija apie išteklių paskirties punktus (į kur, kam?).
4. Informacija apie visus apribojimus išteklių kelyje iš kaupimo į paskirties punktus.
Be kiekvienam vartotojui nesunkiai suprantamų navigacijos, sakykime, gatvių ar
kelių tinkle uždavinių, maršrutų optimizavimas naudojamas modeliuojat sudėtingų tinklų
elgseną, ką išmatuoti ar atkurti fiziniais modeliais būtų per daug sunku, brangu ar iš viso
neįmanoma (elektros energijos praradimas perdavimo linijose, upių ar gatvių tinklo maksimalus pralaidumas ir pan.).
10.7.3. Optimalus kelias nenutrūkstamoje erdvėje
Tai uždaviniai, susiję su tinkamiausio „kelio“ (paprastai linijinių objektų – naujo naftotiekio, elektros perdavimo linijos, kelio ir pan.) paieška nenutrūkstamoje erdvėje. Keletas pavyzdžių:
• Projektuojama nauja aukštos įtampos elektros perdavimo linija ir turi būti išlaikoma
sąlyga, kad ji negali eiti arčiau kaip 300 m nuo gyvenamųjų pastatų, esant minimalioms statybos sąnaudoms.
• Parenkami optimalūs tankų ar kitos karinės technikos judėjimo maršrutai dykumoje.
• Laivininkystės ar aviacijos kompanijos planuoja trumpiausią kelionę, siekdamos
mažinti jos trukmę bei taupyti degalus.
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• Parenkamas optimalus medienos ištraukimo maršrutas iš biržės į tarpinį sandėlį
ir pan.
Optimalaus kelio nenutrūkstamoje erdvėje paieška dažniausiai vykdoma naudojant
rastrinį duomenų modelį. Taip, panaudojant vadinamuosius apribojimų paviršius, patogiau
įvertinti netaisyklingai išsidėsčiusius judėjimo apribojimus – 10.42 pav.

10.42 pav. Apribojimų paviršiaus panaudojimas vertinant optimalų kelią nenutrūkstamoje erdvėje: a) vietovės
žemėlapis; b) judėjimo apribojimų paviršius, kuriame kiekvienos gardelės reikšmė atitinka praeinamumo
sąlygų sudėtingumą natūroje: sakykime, viena kelio gardelė pereinama per 2 minutes, pievos – per 4 min., o
miško – per 6 min., t. y. tris kartus ilgesnį laiko tarpą. Ežeras nepraeinamas, t. y. jis yra absoliutus barjeras

Šalia apribojimų paviršiaus, analizei svarbios judėjimo erdvėje taisyklės. Sakykime,
rastriniame duomenų modelyje judėjimas gali būti vykdomas 4 arba 8 kryptimis (pagal
šachmatų terminologiją – bokšto ar valdovės ėjimai) (10.43 pav.).

10.43 pav. Galimos judėjimo kryptys rastriniame duomenų modelyje, sprendžiant optimalaus kelio
nenutrūkstamoje erdvėje nustatymo uždavinį: a) bokšto ėjimas; b) valdovės ėjimas
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Vykdant šią analizės funkciją, nuo pradinio punkto pagal konkrečias taisykles yra
ieškoma optimalių judėjimo sąlygų. Paieška tęsiama tol, kol tolesnis judėjimas pažeistų
šias taisykles arba kol pasiekiamas galutinis punktas.
Sakykime, norime sumodeliuoti paviršinio vandens nuotėkį. Turime skaitmeninį
Žemės paviršiaus modelį, kuriame kiekviena gardelės reikšmė atitinka vietovės altitudę.
Judėjimo arba plitimo taisyklės paprastos: vanduo teka maksimalaus altitudės mažėjimo
kryptimi, naudojamas valdovės ėjimas (10.44 pav.). Modeliuodami potencialius paviršinio
vandens srautus ir derindami gaunamą informaciją su duomenimis apie vietovės augaliją
bei dirvožemius, galime įvertinti erozijos pavojų.

10.44 pav. Optimalus kelio nenutrūkstamoje erdvėje funkcijų panaudojimas, modeliuojant potencialius
paviršinio vandens srautus

10.8. Hipotezių testavimas
Hipotezių testavimą paprastai nagrinėja kitos disciplinos, pavyzdžiui, matematinė
statistika:
• Paprastai paimama imtis ir pagal ją sprendžiama apie visos generalinės aibės
savybes.
• Imtis paprastai atsitiktinė ir nepriklauso nuo generalinės aibės.
• Daugybė testų – F, t, χ2.
Hipotezių testavimas, nagrinėjant geografinius duomenis, yra ypatingas:
• Dažniausiai imtis atstovauja visai generalinei aibei (pavyzdžiui, 10.38 pav.
nagrinėjamu atveju visos Lietuvos savivaldybės).
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• Atranka, jei naudojama, dažniausiai nebūna atsitiktinė ir nepriklausoma. Praktiniais sumetimais (siekiant sumažinti darbų apimtis ar prisiderinant prie tolimesnio
apdorojimo algoritmų) dažniausiai yra taikomos sisteminės atrankos schemos
– pavyzdžiui, upių gylis matuojamas plaukiant skersai upe, Nacionalinės miškų
inventorizacijos apskaitos punktai išdėstyti kas 250 m x ir y kryptimis.
• Atskiri imties atvejai dažnai nebūna nepriklausomi ar atsitiktiniai (prisiminkite
Toblerio pirmąjį geografijos dėsnį ir autokoreliaciją erdvėje).
• Žemės paviršiuje nėra tokio dalyko, kaip vidutinė vieta. Charakteristikos, nustatytos viename žemėlapio lape, gali iš esmės skirtis nuo gretimo lapo.
Prieš atliekant kokį nors testą su geografiniais duomenimis, pirmiausia būtina atsakyti į du esminius klausimus:
1. Ar galima didesnė generalinė aibė, apie kurią ketinate daryti išvadas?
2. Ar jūsų duomenys gali būti laikomi nepriklausoma ir atsitiktine imtimi iš šios
generalinės aibės?
Jei atsakymas nors į vieną iš šių klausimų yra neigiamas, bet kokie statistiniai testai –
beprasmiai. Tačiau ką tokiu atveju daryti? Galima pasirinkti keletą problemos sprendimų:
• Nekreipti dėmesio (iki tam tikro lygio), kad imties duomenys nėra nepriklausomi.
• Iš viso atsisakyti statistinių testų. Šiuo atveju jūsų surinkti geografiniai duomenys
bus tik aprašomojo pobūdžio.
• Pasitelkti specifinius statistinio apdorojimo metodus.
Panagrinėkime anksčiau aptartą (10.38 pav.) grūdinių kultūrų derliaus šalies
savivaldybėse atvejį. Morano I statistika (0,4828) rodo vidutinio stiprumo teigiamą
autokoreliaciją erdvėje, t. y. tendenciją, kad savivaldybės, turinčios dideles derliaus
reikšmes, ribojasi su savivaldybėmis, kur derlius taip pat didelis, ir atvirkščiai. Tačiau
kiek šis rodiklis yra patikimas? Palyginkime jį su Morano I statistika, kuri būtų gaunama atsitiktinai sugeneravus grūdinių kultūrų derliaus reikšmę savivaldybėse; atlikime
999 pakartojimus. Sukurkime Morano I statistikos atskirų reikšmių (gautų 999 kartus atsitiktinai generuojant derlių savivaldybėse) dažnumų histogramą, kurioje taip
pat pažymime reikšmę 0,4828 (geltona spalva) (10.45 a pav.). Aiškiai matome, kad
vertinamas atvejis iš esmės skiriasi nuo 999 kitų atvejų, kai grūdinių kultūrų derlius
savivaldybėms buvo suteiktas atsitiktinai, t. y. kiekviena savivaldybė turėjo vienodą
tikimybę gauti bet kurią derliaus reikšmę (tai yra erdvinės autokoreliacijos nebuvimo
sąlyga).
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a)

b)

10.45 pav. Atsitiktinai generuotų Morano I statistikų reikšmių dažnumų histograma, naudojama vertinant teiginio apie konkretaus geografinio reiškinio autokoreliacijos erdvėje buvimą, patikimumą: a) grūdinių kultūrų
derlius šalies savivaldybėse – faktinė autokoreliacija erdvėje iš esmės skiriasi nuo atsitiktinai sugeneruoto rodiklio įvertinimų, p=0,001; b) vidutinis darbo užmokestis šalies savivaldybėse – nėra autokoreliacijos erdvėje,
nes gaunamas Morano I rodiklis (0,0028) nesiskiria iš esmės nuo įvertinimų, gaunamų atsitiktinai suteikiant
savivaldybėms konkretaus rodiklio reikšmes, p=0,3410

10.9. Erdvinis modeliavimas
Terminas „modelis“ GIS naudojamas įvairiame kontekste. Realus pasaulis atvaizduojamas GIS kuriant tikrovės skaitmeninį modelį. Visuma taisyklių, naudojamų geografiniams duomenims kaupti GIS, yra duomenų modelis. Matematinis modelis yra kuriamas
realaus pasaulio procesams bei reiškinių tarpusavio priklausomybėms aprašyti. Šiuo atveju modeliavimas suprantamas kaip manipuliacijos geografine informacija, atliekamos
keliais etapais. Kai kuriais atvejais atskirame etape gali būti atliekamos tik paprastos
transformacijos ar kitos analizės funkcijos, tačiau kitais atvejais etapai bus sujungiami
į ciklus, imituojant modeliuojamos sistemos vystymąsi laike, iteracijų būdu artėjant prie
galutinio rezultato. Čia aptariami modeliai yra skaitmeniniai, t. y. operacijos vykdomos
kompiuteryje ir yra išreikštos nulių ir vienetų kalba. Visi jie yra erdviniai, t. y. manipuliuoja nevienalyte erdve ir modeliavimo rezultatai kinta, jei pasikeičia nagrinėjamų objektų
padėtis (būtina GIS analizės sąlyga).
Modeliai kuriami įvairiais tikslais:
• Modeliai gali būti naudojami erdvinių sprendimų priėmimo sistemose, kai vartotojas nori rasti sprendimą, optimizuojantį kokį nors tikslą.
• Modeliai leidžia vartotojui eksperimentuoti su pasaulio kopija, bet ne su realiais
objektais.
• Modeliai suteikia galimybę operatyviai pateikti įvairias galimas realių situacijų
alternatyvas.
10.1 lentelėje yra apibendrinami pagrindiniai erdvinės analizės ir erdvinio modeliavimo skirtumai, tačiau kartu jie sudaro vienos iš keturių geografinių informacinių sistemų
funkcijų grupių – geografinių duomenų analizės – pagrindą.
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10.1 lentelė. Pagrindiniai erdvinės analizės ir erdvinio modeliavimo skirtumai
Erdvinė analizė
Statinis prieinamumas, viskas sukoncentruojama į vieną laiko momentą
Geografiniuose duomenyse ieškoma
ypatumų bei anomalijų, kurios leidžia
generuoti naujas idėjas bei hipotezes
Manipuliavimas duomenimis atskleidžia
tai, kas šiaip būtų nepastebima

Erdvinis modeliavimas
Keletas etapų, dažnai perteikiančių
skirtingus laiko momentus
Idėjų bei hipotezių realizavimas

Eksperimentavimas su galimais
sprendimais ir scenarijais

10.9.1. Erdvinių modelių tipai
10.9.1.1. Statiniai modeliai
Statiniai modeliai perteikia vieną laiko momentą. Paprastai yra įvedama daug
faktorių, o rezultatas būna vienas. Statiniuose modeliuose nėra naudojama sudėtingų
ciklų ar etapų laike. Statinio modelio pavyzdžiu gali būti, tarkim, dirvos erozijos dydžio
apskaičiavimas 21
Y=EIQ × K × CC × LS × PE,
čia Y – metinis nuplauto dirvožemio kiekis (t/ha);
EIQ – kritulių ir paviršinio nuotėkio įvertinimo rodiklis;
K – dirvožemio erozijos koeficientas;
CC – augmenijos įtakos koeficientas;
LS – šlaito nuolydžio ir ilgio įvertinimo koeficientas;
PE – priešerozinių priemonių įvertinimo veiksnys.
Visi lygties parametrai gali būti pateikti žemėlapių pavidalu ir kiekvienas nagrinėjamo
ploto taškas įgis tik jam būdingą lygties parametrų vektorių, o tuo pačiu – metinio nuplauto
dirvožemio kiekio reikšmę.
Prisiminus būtinas erdvinės analizės sąlygas, suformuluotas šio skyriaus pradžioje,
gali kilti klausimas – „Ar statinis modelis yra erdvinis modelis, kadangi jis nekinta bet
kuriame nagrinėjamo ploto taške?“. Vis dėlto į šį klausimą galima atsakyti teigiamai, nes:
• Dalis pradinių duomenų gaunami GIS analizės pagrindu.
• Dauguma pradinių duomenų geriausiai išreiškiami, vizualizuojami ir panaudojami
žemėlapio pavidalu nei lentelėmis.
• Rezultatas gali būti suprantamas bei panaudojamas tik žemėlapio pavidalu.
10.9.1.2. Individo bei agregacijų modeliai
Individo modeliai stengiasi prognozuoti kiekvieno atskiro individo elgseną,
pavyzdžiui: avarinės tarnybos automobilių judėjimas, žmonių judėjimas gatvėmis ypatingo įvykio metu, gyvūnų judėjimas migracijos metu ir pan.
Povilaitis A., 1998, Tematinio skaitmeninio žemėlapio modelio parengimas. Ataskaita. Lietuvos žemės ūkio
universitetas, - 23 p.
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Individas – dažniausiai yra žmogus, gyvūnas. Teoriškai galima sumodeliuoti kiekvieno vairuotojo elgseną mieste, tačiau visiškai neįmanoma numatyti kiekvienos vandens molekulės judėjimo potvynio Nemuno deltoje metu. Todėl tokiu atveju vykdomas
agregacijų modeliavimas, nusakant vandens, kaip vientiso skysčio, galimą judėjimą (10.46
pav.). Agreguotame lygyje dažniausia modeliuojamos fizinės sistemos.
Kai kurie šių modelių naudoja rastrinę aplinką ir yra vadinami gardelių modeliais
(aptariama kitame skyriuje). Kiti modeliai suskaldo pasaulį į netaisyklingos formos gabalus ar poligonus.

10.46 pav. Vandens judėjimo kryptis ir greitis (vektoriaus kryptis ir ilgis) potvynio Nemuno deltoje metu
(šaltinis: „Mokslinio tiriamojo darbo: Potvynių Nemuno deltoje prognozavimo ir ekonominės bei ekologinės
žalos įvertinimo sistemos sukūrimas“ ataskaita, Lietuvos VMSF, 1998–2001)

10.9.1.3. Gardelių modeliai
Gardelių modelis apibūdinamas taip:
• Žemės paviršius atvaizduojamas naudojant rastrinį duomenų modelį – t. y. Žemės
paviršius padalijamas į taisyklingos formos gardeles, kurių kiekvienai suteikiama konkreti aprašomo geografinio objekto atributo reikšmė gardelės atstovaujamame plote.
• Kiekviena gardelė gali įgyti tam tikras būsenas, kurios kinta laike ir priklauso nuo
tam tikrų taisyklių, kurias paprastai lemia kaimyninių gardelių būsenos.
• Modelis vykdomas su n pakartojimų.
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• Kiekvieno pakartojimo rezultatas priklauso nuo gardelės būsenos, jos kaimynių
būsenos ir gardelių atributų reikšmių.
Gardelių modelio esmę geriausiai iliustruoja Princetono universiteto (JAV) profesoriaus John Conway sukurtas „Gyvenimo žaidimas“22. Šio „žaidimo“ taisyklės paprastos:
• Kiekviena gardelė turi 8 kaimynes („Valdovės“ atvejis).
• Gardelės būna gyvos ir negyvos. Negyva gardelė neatvaizduojama.
• Jei negyva gardelė turi 3 gyvas kaimynes, ji atgyja.
• Jei gyva gardelė turi 2 gyvas kaimynes, ji išlieka gyva.
• Kitais atvejais gardelė miršta arba išlieka negyva.
„Žaidimo“, o tuo pačiu gardelių modelių esmę lengviau bus suprasti apsilankius puslapio apačioje nurodytoje interneto svetainėje ir tiesiog pabandžius žaisti šį žaidimą.
Gardelių modeliai naudojami sprendžiant tokius uždavinius kaip miesto augimo,
miškų nykimo imitacija, gaisro, miško kenkėjų plitimo modeliavimas ir pan.
10.9.2. Modeliavimo technologija
Modelis paprastai nusakomas tam tikra operacijų, kurias galime išreikšti blokinėmis
schemomis ar į pusprogramę (script) surašytomis komandomis, seka. Viena iš pirmųjų
grafinio modeliavimo platformų buvo Stella (http://www.iseesystems.com/), kuri šiuo
metu plačiai naudojama įvairiose srityse, tačiau, nors ji pastaruoju metu siejama su GIS,
naudojama ideologija iš esmės yra neerdvinė. Pirmas GIS programinis produktas, kuris
pateikė priemones modeliams konstruoti iš elementarių GIS analizės operacijų buvo ERDAS IMAGINE. ESRI grafinę modeliavimo sąsają įdiegė ArcView 3.x Spatial Modeler,
kuris patobulintas ir žinomas kaip ArcGIS ModelBuilder (10.47 pav.).

Modelio realizavimo
tvarka
Duomenǐ

Operacijos

10.47 pav. ArcGIS ModelBuilder grafinė modeliavimo sąsaja

Pusprogramę sudaro komandų, kurios yra nuosekliai vykdomos, vartotojui iškvietus
vieną ar kitą pusprogramę, seka. Dar prieš penkmetį kuriant pusprogrames reikėjo, kad
vartotojas mokėtų vieną ar keletą specialiųjų programavimo kalbų, susietų su konkrečia
GIS programine įranga, pavyzdžiui, ESRI AML ar Avenue (10.48 ir 10.49 pav.).

22

http://www.math.com/students/wonders/life/life.html
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a)

10.48 pav. ESRI AML (Arc Macro Language) kalba parašyta pusprogramė, skirta poligonų duomenų konvertavimui iš ESRI shape tipo bylų į ArcInfo formatą

10.49 pav. ESRI Avenue kalba sukurtas miškų inventorizacijos informacijos skaitmeninimo modulis
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Šiuo metu pusprogramės gali būti kuriamos naudojant standartines kalbas, tokias
kaip VBA, Perl, JScript, Python (10.50 pav.). Be to, naudodami Microsoft .Net standartą
GIS programoje galime iškviesti, pavyzdžiui, Excel funkcijas ar net paleisti kitą, su GIS
suderinamą programą.

10.50 pav. Python kalba sukurta pusprogramė, skirta KDB10LT MIKRO duomenų, organizuotų topografinio
žemėlapio M1:10000 nomenklatūriniais lapais, sujungimui į vientisą geoduomenų bazę

Anksčiau aptartais būdais modelis realizuojamas naudojant standartines GIS priemones. Tai galima, jei:
• GIS (ar kitas paketas, į kurį kreipiamasi) turi visą modeliui reikalingą
funkcionalumą.
• GIS yra pakankamai resursų, kurie užtikrintų modelio realizaciją.
Naudojant tik standartines GIS priemones sudėtingesni modeliai dažnai įgyvendinami
sunkiai, nes:
• didžiulės duomenų apimtys;
• sudėtingi skaičiavimai, ypač kai daug iteracijų;
• GIS nekuriama kaip modeliavimo variklis.
Dėl šių priežasčių tikrovėje daug erdvinio modeliavimo uždavinių yra atliekama suporavus GIS su kita programine įranga. Galimi tokie suporavimo variantai:
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• Palaidai suporuotas (loosely coupled) modelis – GIS ir specifinė modeliavimo programos veikia nepriklausomai. Informacija apsikeičiama naudojant tarpinį (eksporto) duomenų formatą (HEC-RAS + Hec-GeoRas + GIS).
• Glaudžiai suporuotas (closely coupled) modelis – GIS ir specifinė modeliavimo
įranga naudoja tuos pačius duomenų formatus (ArcHIDRO + GIS).
• Įtaisytasis (embedded) modelis valdomas tiesiog iš GIS grafinės vartotojo sąsajos
(ArcGIS + TOPKAPI).
Kompiuterinėse sistemose viskas – programos, duomenys ir metaduomenys – yra
išreiškiami ta pačia vienetų bei nulių kalba. Nors anksčiau buvo teigiama, kad GIS
projekte brangiausias etapas yra GIS duomenų bazių sudarymas (vertinant iš vartotojo
pozicijų), tačiau apskritai vienas programos, pusprogramės, modelio bitas yra vertingesnis
nei duomenų bitas. Iki šiol yra daug nuveikta stengiantis geografinę informaciją padaryti
visiems lengvai prieinamą, tačiau daug mažiau yra galimybių pasinaudoti kitų sukurtais
modeliais. Viena iš nedaugelio išimčių šioje srityje – ESRI ArcScripts GIS pusprogramių
biblioteka (http://arcscripts.esri.com/). Joje 2006–05–01 buvo 3905 pusprogramės, kurias
pateikė daugiausia ESRI vartotojai.
10.9.3. Modelių tinkamumas ir tikslumas
Modeliai – sudėtingos struktūros, dažnai skirtos ateičiai prognozuoti. Tad kaip tada
įvertinti jų tinkamumą bei tikslumą pagal tai, ko dar nebuvo ir, gali būti, kad niekada
nebus? Sakykime, pastaruoju metu daug dėmesio skirta galimoms Ignalinos AE avarijos
pasekmėms modeliuoti: kaip judėtų į atmosferą išmestos radioaktyvios dulkės, koks būtų
jų patekimas į paviršiaus bei gruntinius vandenis bei sklaida ir pan. Bet mažai tikėtina,
kad šie modeliai bus patikrinti praktiškai. Daugelis linkę aklai tikėti kompiuteriniais modeliais, kadangi jie sukurti skaitmenine forma, o kompiuteris pripažįstamas neginčijamu
autoritetu. Moksliniu požiūriu visada būtina modeliavimo rezultatus palyginti su tikrove,
bet, ką daryti, jei tikrovė dar neatėjo? O jei ji jau atėjo, tai nėra prasmės modelio testuoti.
Modeliai gali būti testuojami paleidžiant juos vykdyti nuo tam tikro momento praeityje iki dabarties. Tačiau dažnai tuos pačiuos pradinius duomenis naudosime ir modeliams
sukurti bei kalibruoti, ir testuoti, o tai pateiks labiau optimistinius rezultatus nei tikrovė.
Toliau plačiau panagrinėsime vieną iš modelio testavimo būdų – kryžminį testavimą,
angliškoje literatūroje vadinamą „crossvalidation“. Sakykime, modelis sukuriamas panaudojant pagal tam tikrą atrankos schemą išdėstytus apskaitos punktus, kuriuose yra nustatyta ir modeliuojamo reiškinio reikšmė, ir visi ją lemiantys nepriklausomi kintamieji.
Tačiau užuot kūrus modelį pagal visų apskaitos punktų reikšmes, yra:
• Sukuriamas modelis, pagal kurį nustatoma nagrinėjamo rodiklio reikšmė viename
apskaitos punkte. Kuriant modelį šio punkto duomenys nenaudojami.
• Randamas sumodeliuotos ir faktinės rodiklio reikšmės apskaitos punkte skirtumas.
• Anksčiau aprašyta procedūra nuosekliai pakartojama su visais apskaitos punktais.
• Apskaičiuojamos sisteminė ir vidutinė kvadratinė paklaida, nukrypimų ekstremumai, jų standartinis nuokrypis ar kitos charakteristikos, nusakančios modelio
tikslumą.
Realaus pasaulio modeliai gali būti patikrinami surengiant eksperimentą.
Bet kokį modelį naudojant būtina turėti omenyje, jog:

163

• Bet koks modelis perteikia reiškinio elgseną idealiomis sąlygomis, t. y. pateikia
normą, su kuria lyginame tikrovę.
• Bet koks modelis neturėtų būti vertinamas pagal tai, kiek tiksliai jis atitinka tikrovę.
Vertinama turėtų būti pagal tai, kiek jis sumažina apie tikrovę netikrumą.
• Dažnai svarbiau ne tiek visapusės žinios, kaip veikia pasaulis, kiek konkretūs
sprendimai, pagrįsti, tegu ir baigtiniu, pasaulio pažinimu.
• Modeliavimas, nors ir yra grubus, netikslus ir pan., dažnai yra vienintelis pasirinkimas.
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11. GIS ir kartografavimas
Gana dažnai GIS bendruomenėje pastebima nuomonė, kad kartografavimas, panaudojant GIS, yra mažiau svarbus nei griežtai matematiškai reglamentuotos erdvinės
analizės vykdymas, o rimtesni vartotojai yra tie, kurie manipuliuoja skaičiais, bet ne vizualiai patraukliais paveikslėliais. Kita vertus, dažnas kartografas nemato GIS paskirties,
siekiančios toliau nei puikaus žemėlapio paruošimas, o tai yra visai natūralu, nes jis nėra
miškininkas, miestų planuotojas, biologas ar pan., ir jų problemos jam nėra suprantamos ar
aktualios. Šiame leidinyje laikomasi nuomonės, kad kartografavimas yra vienodai svarbus
GIS taikymas, kaip ir erdvinė analizė ar duomenų bazių sudarymas.

11.1. Žemėlapis ir GIS
Skiriami du iš GIS išvedamos informacijos tipai:
• Masiniam vartotojui skirti formalūs žemėlapiai, sudaryti laikantis visų kartografijos reikalavimų;
• Neformalūs žemėlapiai arba schemos, skirti atvaizduoti ir analizuoti geografinius
duomenis.
GIS duomenų bazė tiesiogine savo egzistavimo forma prieinama tik labai ribotai
potencialių vartotojų, kurie turi reikiamą kompiuterinę ir programinę įrangą bei yra pakankamai kompetentingi ja pasinaudoti, grupei. Tradicinio popierinio žemėlapio paskirtis
šiuo atveju – padaryti GIS informaciją pasiekiamą kuo daugiau vartotojų. Žemėlapis – tai
labiausia suprantama geografinių duomenų atvaizdavimo forma. Jis sudarytas iš taškų,
linijų ar plotinių objektų, pateikiamų atitinkamoje koordinačių sistemoje. Dažniausiai
tai – dvimatė sistema, lengvai perteikiama plokščiame popieriaus lape. Žemėlapio legenda sujungia neerdvinius atributus – simbolius, spalvas – su erdvine informacija, t. y. su
geografinių objektų padėtimi. Skirtingai nuo kompiuterinės GIS, žemėlapis naudojamas ir
informacijai kaupti, ir pavaizduoti ją vartotojui. Itin detali GIS informacija išvedant gali
būti apibendrinama, pateikiama bet kokiu masteliu. Kiekvienas vartotojas gali palyginti
pigiai paruošti ir atspausdinti vieną ar keletą žemėlapių pagal savo poreikius. Popieriniai
žemėlapiai skiriami daugeliui potencialių vartotojų, siekiant maksimaliai patenkinti visų
jų poreikius. Todėl parenkant žemėlapio mastelį, informacijos detalumo lygį, apipavidalinimo ypatumus, dažnai yra daromi kompromisai. Kita skaitmeninėms GIS duomenų
bazėms būdinga savybė – jose kaupiamos informacijos gausumas ir įvairiapusiškumas.
Norint šią informaciją perteikti viename ar keliuose popieriaus lapuose būtina laikytis tam
tikrų taisyklių, kurios, savaime suprantama, kis priklausomai nuo ruošiamo žemėlapio bei
turimų geografinių duomenų ypatumų.
GIS išlaisvina žemėlapių kūrėjus nuo daugelio apribojimų, paveldėtų iš įprastinės
kartografijos, nes:
• popierinis žemėlapis yra fiksuoto mastelio;
• popierinis žemėlapis yra fiksuotos apimties;
• popieriniuose žemėlapiuose perteikiamas statinis pasaulio vaizdas;
• popierinis žemėlapis yra plokščias;
• popierinis žemėlapis yra baigtinis pasaulio atvaizdas;
• popierinis žemėlapis pateikia pasaulio vaizdą iš žemėlapio sudarytojo pozicijų.
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Ir norėdami sudaryti aukštos kartografinės kokybės žemėlapį, ir stilizuotą geografinės
tikrovės schemą, turime vadovautis tokiais pagrindiniais žemėlapio dizaino principais:
• Tikslas, kuriuo yra sudaromas žemėlapis, nulemia, kas ir kaip jame yra atvaizduota. Pavyzdžiui, medynų plane pateikiama informacija apie miško sklypus, o miškų
urėdijos schemoje nurodomos tik miško kvartalų ribos.
• Tikrovė. Kartografuojamo reiškinio ypatumai nulemia daugelį dizaino elementų.
Pavyzdžiui, Lietuvos forma dažniausiai nulemia tai, kad žemėlapio legenda yra
įdedama ties jos pietvakarine dalimi.
• Turimų duomenų charakteristikos (rastriniai ar vektoriniai, tolydūs ar diskretūs,
taškas, linija ar poligonas) lemia geografinių objektų atvaizdavimą bei paties
žemėlapio dizainą.
• Mastelis. Kaip jau minėta anksčiau, GIS mastelis labiau susijęs su duomenų
bazės turiniu. Sudarydami žemėlapį, pagal jo mastelį parinksime ir simbolių dydį,
anotacijų šriftą bei dydį ir pan.
• Auditorija, t. y. kas žemėlapiu naudosis.
• Vartojimo sąlygos. Pavyzdžiui, jei žemėlapis naudojamas miške, jo paviršius turi
būti atsparus vandeniui, tačiau ant jo turi būti galima rašyti. Jei žemėlapis skirtas kabinti ant sienos, naudoti dažai turi būti maksimaliai atsparūs Saulės spinduliams.
• Turime atsižvelgti į technines galimybes, t. y. kokią turime spausdinimo įrangą bei
medžiagas, iš dalies ir į savo gebėjimus.

11.2. Kartografavimo kalba
Kuriant žemėlapį (nesvarbu, ar jis bus atspausdintas popieriuje, ar stebimas kompiuterio ekrane), pagrindinis klausimas yra: kaip efektyviai suderinti naudojamus grafinius elementus su geografinių objektų erdvinėmis dimensijomis (taškas, linija, poligonas,
erdvinė apimtis, diskretus objektas ar tolydus laukas) bei kitomis jų charakteristikomis
(pavyzdžiui, atributų tipais). Yra sprendžiama, kaip suderinti prieinamą grafinių priemonių
arsenalą su kartografuojamų reiškinių įvairove. Norint žemėlapiuose atvaizduoti taškus,
linijas ir poligonus, naudojami šie grafiniai elementai (11.1 pav.):
• simbolio dydis;
• orientacija;
• forma;
• išdėstymas;
• tekstūra;
• fokusavimas;
• spalvos šviesis, atspalvis ir sodrumas.
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11.1 pav. Žemėlapio simboliai priklauso nuo atvaizduojamo geografinio reiškinio – grafiniai elementai taškams,
linijoms ir plotams atvaizduoti (pagal A. M. MacEachren, Some truth with maps, 1994)

Simbolio dydžio kitimas natūraliai rodo eilės skirtumus. Skritulio skersmens kitimas
gali reikšti skirtingas teršalų koncentracijas apskaitos punktuose (11.2 pav.). Net kai nėra
žemėlapio legendos, vargu ar kuris jo naudotojas tai interpretuos kitaip nei tai, kad „didelis
simbolis reiškia aukštą koncentraciją, mažas – žemą koncentraciją“. Dydis yra efektyvus
dar ir todėl, kad žmogus lengvai suvokia dydžių skirtumus ir didesni simboliai yra geriau
matomi nei mažesni. Atvaizduojant linijinius objektus, dydis – linijos storis.

11.2 pav. Simbolio dydis perteikia: a) ozono koncentracijos ore lygį Kauno miesto ekologinio monitoringo apskaitos punktuose; b) vidutinį triukšmo lygį pagrindinėse Kauno gatvėse (šaltinis: VDU Aplinkotyros katedra)
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Perteikiant nominalias reikšmes, reikia vengti skirtingo dydžio simbolių naudojimo.
Vargu ar bus įmanoma skaityti žemėlapį, pavaizduotą 11.3 a pav., kur simbolio dydžiu
nusakoma gyvūno rūšis.
a)

Lokys

b)

Lǌšis

Pelơda

Lokys

Lǌšis

Pelơda

11.3 pav. Nominalių atributų atvaizdavimas, naudojant skirtingą simbolių: a) dydį; b) formą

Simbolio forma naudojama visiškai kitais tikslais nei dydis. Skirtingos formos simboliai ar skirtingo stiliaus linijos (ištisinė, punktyrai ar taškai) visiškai nerodo eilės, tačiau
forma perteikia nominalo skirtumus (11.3 b pav.). Žmogaus regėjimas yra mažiau jautrus
formos kintamumui nei dydžio ir jei simboliai maži ir jų yra daug, gali būti sunku žemėlapį
skaityti. Taigi simbolio forma efektyvesnė kuriant žemėlapius, kurie bus „skaitomi“ (arba
atidžiai studijuojami, pagal principą: „vienas simbolis vienu metu“), o ne „matomi“ (t. y.
suvokiami iš pirmo žvilgsnio).
Spalvos šviesis naudojamas spalvos tamsumo-šviesumo skirtumams perteikti.
Priešingai nei dydis, spalvos šviesis gali įgauti baigtinį skaičių reikšmių: nuo grynai balto
iki grynai juodo (11.4 pav.), kas kartografijoje arba kompiuterijoje dažnai nusakoma kaip
juodos spalvos procentas nuo 0% iki 100%. Kaip ir dydžiui, spalvos šviesiui būdingas
išreikštas eiliškumas, taigi šis grafinis elementas tinka vaizduoti eilės tipo atributus. Spalvos
šviesio skirtumai nebūtinai turi būti proporcingi kartografuojamo reiškinio reikšmių skirtumams. Žmogaus akis gali skirti tik ribotą spalvos tonų skaičių, todėl intervalų ar santykių
tipo atributai turi būti traktuojama kaip eilės. Lygūs vizualiniai spalvos šviesio laiptai labiau naudotini, norint perteikti tam tikrą hierarchiją tarp duomenų klasių, o ne skaitinius
skirtumus tarp jų.

11.4 pav. Spalvos šviesis
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Terminas „atspalvis“ dažniausia suprantamas kaip „spalva“ (11.5 pav.). Atspalvis
– tai paviršiaus atspindimų (arba išspinduliuojamų, pavyzdžiui, kompiuterio ekrano)
matomosios spinduliuotės zonos bangų ilgio matas. Žmogaus regėjimo jautrumas atspalviams gana didelis (išskyrus apie 8% gyventojų, kurie turi tam tikrų spalvų matymo
sutrikimų). Atspalvis yra gera priemonė perteikti nominalo skirtumams. Tačiau mažėjant
atvaizduojamų objektų dydžiui (pavyzdžiui, stebint smulkius taškinius simbolius) arba kai
stebint žemėlapį būtinas ir periferinis regėjimas, t. y. kai ieškomi konkretūs objektai, kurių
padėtis iš anksto nežinoma, jautrumas atspalviui krinta.

11.5 pav. Spalvos atspalvis

Spalvos atspalvį galima naudoti norint perteikti nominalius ar eilės (kartais ir kitus) geografinių objektų atributus, tačiau reikia turėti omenyje, kad, nors ir egzistuoja tam
tikras atspalvių eiliškumas (kurį lemia elektromagnetinių bangų ilgis), tačiau dauguma
žmonių to nežino, o jei ir žino, tai atspalvio reikšmių skirtumai labai sunkiai teisingai
suvokiami. 11.6 paveiksle pavaizduota, kaip neteisingai panaudotas spalvos atspalvis gali
iškreipti tikrovę: čia sunku įžvelgti grūdinių kultūrų derliaus mažėjimo tendenciją, einant
nuo centrinės Lietuvos į rytus.

11.6 pav. Spalvos atspalvio reikšmė, vaizduojant vieną ir tą patį geografinio objekto atributą – grūdinių kultūrų
derlių šalies savivaldybėse: a) savivaldybės nuspalvintos pagal spalvos šviesį (toną); b) savivaldybės nuspalvintos pagal spalvos atspalvį, atsižvelgiant į elektromagnetinių bangų ilgį; c) savivaldybės nuspalvintos
pagal spalvos atspalvį, normalizuotą pagal šviesį
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Spalvos sodrumas, kaip ir spalvos šviesis, perteikia aiškią vizualinę eilę, tačiau jei
šviesis tinkamas naudoti ir juodai-baltuose, ir spalvotuose žemėlapiuose, tai sodrumas gali
būti suprantamas tik spalvotame kontekste. Sodrumas nusakomas kaip atspalvio grynumas
(11.7 pav.). Spalvos sodrumas retai naudojamas vienas, tačiau derinant su spalvos šviesiu
ir atspalviu gali pagerinti eiliškumo suvokimą arba praplėsti naudojamų žemėlapio legendos kategorijų skaičių.

11.7 pav. Sodrumas yra atspalvio grynumas

Tekstūra nusako piešinio komponentų erdvinį dažnumą (11.8 pav.). Dažniausiai ji
naudojama piešiniui išryškinti, todėl tam, kad tekstūros skirtumai būtų pastebimi, reikia
atvaizduoti gana didelius plotus.

11.8 pav. Tekstūra nusako piešinio komponentų erdvinį dažnumą
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Šis grafinis elementas daugiausia naudojamas poligonų atributams žemėlapyje
pavaizduoti, nors galimos ir 2-3 skirtingos taškinių ar linijinių simbolių tekstūros. Tekstūros
skirtumai dažniausia rodo plotų eilės tipo atributų skirtumus. Svarbus tekstūros, kaip
grafinio elemento, bruožas yra tai, kad žmogus nesunkiai sugeba atskirti tekstūros skirtumus iš pirmo žvilgsnio. Kai kurių psichologų nuomone, tekstūros gradientas labai svarbus
gilumo suvokimui (bet kuri taisyklinga tekstūra didėjant atstumui atrodo detalesnė). Grubus
piešinys tarsi iškyla, kadangi jis atrodo arčiau nei detalus. Taigi tekstūra yra idealus sprendimas, norint tarp bendrų savybių turinčių kaimyninių objektų sukurti vizualius skirtumus.
Išdėstymas, kaip ir tekstūra, yra piešinio elementas. Jis tinkamiausias perteikiant
poligonų atributus. Erdvinis išdėstymas priklauso nuo simbolio elementų santykinės
padėties ir gali kisti (ploto atveju) nuo atsitiktinio iki taisyklingo, sisteminio išdėstymo
(11.9 pav.). Nors tai panašu į eilę, tačiau atvaizduojant eilės atributus, aptariamas elementas, ko gero, visiškai neefektyvus, kadangi nuo atsitiktinio iki taisyklingo išdėstymo
praktiškai įmanoma išskirti tik 3 pozicijas.

11.9 pav. Erdvinis išdėstymas priklauso nuo simbolio elementų santykinės padėties ir gali kisti nuo atsitiktinio
iki taisyklingo, sisteminio išdėstymo

Erdvinis išdėstymas tinka linijinių objektų atributams perteikti (11.10 pav.).

11.10 pav. Erdvinis išdėstymas, vaizduojant linijinių objektų atributus
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Orientacijos skirtumai yra lengvai pastebimi, kai yra naudojami siekiant perteikti
nominalias reikšmes (11.11 pav.).
Fokusavimas susijęs su simbolio ryškumu, t. y. kiek jo detalės yra matomos. Jis gali
kisti nuo aiškių iki išskydusių, neryškių vaizdų. Tai idealus simbolis, jei norime pavaizduoti objektus, dėl kurių egzistavimo, padėties ar kokių nors savybių abejojama (taip pat
– kokiu lygiu abejojama).

11.11 pav. Elektrinėse naudojamas kuras pavaizduotas naudojant skirtingą simbolio orientaciją

11.3. Geografinių objektų atributų transformavimas sprendžiant
kartografavimo uždavinius
Bet kuris žemėlapis ar žemėlapio simbolis gali būti traktuojamas kaip tam tikra tikrovės
abstrakcija; abstrahavimo lygis gali būti labai skirtingas (11.12 pav.). Kurdami GIS duomenų
bazę, tikrovę apibendriname, ir šis apibendrinimas priklauso ir nuo konkrečių GIS projekto
tikslų, ir nuo gebėjimo tikrovę pažinti. Tačiau skaitmeninis tikrovės modelis gali būti per
daug sudėtingas, kad jį galėtume kokybiškai perteikti žemėlapyje, kad žemėlapio vartotojas
galėtų jį suprasti ir teisingai interpretuoti. Geografinių objektų atributai kartografavimo tikslais dažnai turi būti transformuojami – sumažinamas reikšmių skaičius, šios įvairiai klasifikuojamos, grupuojamos.
a)

b)

11.12 pav. Tikrovė GIS duomenų bazėse ar sudaromame žemėlapyje gali būti įvairaus abstrakcijos lygio: a)
Kauno miesto bei Kauno marių kosminis vaizdas yra žemo abstrakcijos lygio pavyzdys – jame praktiškai
matome tai, ką matytume tikrovėje, t. y. būdami tam tikrame aukštyje virš vietovės; b) Kauno miesto gatvių
tinklas bei želdynų sklypų ribos pasižymi aukštesniu abstrakcijos lygiu – tikrovė čia labiau apibendrinta
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Atributų reikšmių klasifikavimas priklauso nuo jų tipo. Nominalių atributų reikšmių
klasifikavimas gali būti sudėtingas procesas. Klasės (arba kategorijos) apibrėžimas
dažniausiai yra subjektyvus procesas, kuriam neįmanoma nustatyti griežtų taisyklių.
Pavyzdžiui, šalies miškuose galime rasti tokias vyraujančias medžių rūšis (pagal
miškotvarkos normatyvus): pušis, bankso pušis, kalninė pušis, eglė, maumedis, kiti
spygliuočiai, ąžuolas, uosis, klevas, skroblas, guoba, beržas, juodalksnis, drebulė, baltalksnis, liepa, tuopa, gluosnis ir kiti lapuočiai. Jei sudarydami medynų planą naudotume 20
skirtingų atspalvių – skirtingą kiekvienam atvejui, – gautas žemėlapis būtų sunkiai skaitomas. Ypač problematiška būtų jame surasti retesnių vyraujančių medžių rūšių medynus,
kuriuos nustelbtų dažnesnių medžių rūšių medynai. Siekdami supaprastinti sudaromą
žemėlapį, o tuo pačiu padaryti jį patogesnį vartotojui, turime medžių rūšis klasifikuoti, t.
y. sujungti į grupes, kuriose būtų daugiau kaip vienas narys. Iškyla klausimas, kaip vykdyti klasifikavimą. Logiška būtų skirti 3 klases: spygliuočius, minkštuosius lapuočius ir
kietuosius lapuočius, tačiau toks žemėlapis tampa mažai informatyvus.
Pagrindinis principas išskiriant klases turėtų būti toks: ribiniai konkrečios klasės objektai turi būti labiau panašūs į kitus tos pačios klasės nei į kitų klasių objektus. Papildoma
taisyklė – ribiniai gretimų klasių objektai turi būti pakankamai skirtingi, kad pateisintų
klasių išskyrimą.
Nors intervalų arba santykio tipo atributų kiekvieną reikšmę galima tiesiogiai išreikšti
atitinkamu grafiniu simboliu – dydžiu, spalvos šviesiu, sodrumu, – tačiau praktiniais sumetimais atributai taip pat grupuojami į klases. Klasifikuodami skaičiais išreiškiamas
atributų reikšmes turime aptarti du klausimus:
1. Kiek naudosime klasių;
2. Kokiomis taisyklėmis vadovausimės, priskirdami atributo reikšmę konkrečiai
klasei.
Klasių skaičius priklauso (11.13 pav.):
• Minimalus – nuo norimo atvaizdavimo tikslumo lygmens: kuo tiksliau norėsime
atvaizduoti, tuo daugiau klasių teks išskirti.
• Maksimalus – nuo sudaromo žemėlapio tikslų (pavyzdžiui, bendram suvokimui ar
detaliai atvaizduojamo reiškinio analizei) bei grafinio atvaizdavimo ir vizualaus
suvokimo galimybių.
Klasių skaičiaus pasirinkimas gali turėti didelės įtakos tam, kaip bus suvokiamas kartografuojamas geografinis reiškinys ar objektas (11.14 pav.). Žemėlapyje galima išskirti
palyginti daug dydžio, formos, orientacijos ir spalvos atspalvio variantų, tačiau spalvos
šviesio, sodrumo, tekstūros, erdvinio išsidėstymo bei fokusavimo variantų kiekis yra ribotas. Tipiškame žemėlapyje galima išskirti iki 7 juodai-baltų tonų, tačiau tik 6 spalvos
šviesius, 3-4 spalvos sodrumo, tekstūros ar fokusavimo lygius.
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Viena klasơ
(vidurkis)

Atskira klasơ
kiekvienai reikšmei

11.13 pav. Du kraštutinumai pasirenkant klasių skaičių, klasifikuojant skaitines atributų reikšmes: viena
klasė visiems objektams arba atskira klasė kiekvienai atributo reikšmei. Abiem atvejais gaunami beprasmiai
žemėlapiai konkretaus atributo atžvilgiu

11.14 pav. Klasių skaičiaus pasirinkimas gali nulemti skirtingą to paties geografinio objekto interpretaciją

GIS dažniausiai naudojamos tokios skaitinės informacijos klasifikavimo schemos
(11.15 pav.):
• Vienodas duomenų reikšmių skaičius kiekvienoje klasėje. Šiam klasifikavimo
metodui nusakyti vartojamas lotyniškas terminas „quantiles“ (kai naudojamos 4
klasės – quartiles, 5 – quintiles ir t. t.). Klasifikavimo algoritmas gana paprastas: visos reikšmės išdėstomos didėjimo tvarka ir kiekvienai klasei priskiriamas vienodas
kiekis reikšmių. Metodo problema – praktiškai identiškos reikšmės gali patekti į
skirtingas klases, o toje pačioje klasėje gali atsidurti labai besiskiriančios reikšmės
(ypač pasiskirstymo pabaigoje). Gaunami žemėlapiai yra vizualiai patrauklūs,
tačiau jie – visiškai neteisingi. Yra laikoma, kad „quantiles“ metodą galima naudoti, jei turima daugiau kaip 100 reikšmių.

174

• Vienodo dydžio klasės. Nusprendus, kiek klasių bus naudojama, apskaičiuojamos
klasių ribos atimant iš didžiausios reikšmės mažiausią, skirtumą dalijant iš bendro klasių skaičiaus ir paskui palaipsniui pridedant gautą dalmenį prie mažiausios
reikšmės. Pagrindinė šio metodo problema – gali būti gaunamos klasės, į kurias
nepatenka nė viena reikšmė.
Abiem atvejais klasifikavimo procedūros metu neatsižvelgiama į faktinį duomenų
pasiskirstymą. Klasių dydžio optimizacija turėtų būti atliekama šia kryptimi – mažinant
reikšmių kintamumą klasės viduje ir didinant kintamumą tarp klasių. Tai pasiekiama
naudojant:
• Natūralias (Jenks) klasių ribas, nustatomas įvertinus atributų reikšmių grupavimosi
tendencijas. Tokie lūžio taškai gali būti nusakomi iš anksto, žinant kartografuojamo reiškinio ypatumus, arba nustatomi analizuojant atributo reikšmių dažnumų
histogramas ir ieškant jose labiau išreikštų šuolių.
Dar gali būti naudojamos tokios atributo reikšmių klasifikavimo schemos:
• Vienodas visų klasės objektų plotas. Tai metodas, panašus į „quantiles“ klasifikavimą,
tačiau atsižvelgiama ne tik į objektų atributų reikšmes, bet ir į jų plotą.
• Standartinių nuokrypių klasifikavimas, rodantis kiekvienos konkrečios atributo
reikšmės atstumą nuo vidurkio. GIS apskaičiuoja vidutinę reikšmę ir nustato klasių
ribas pagal standartinio nuokrypio dydžius į vieną bei kitą vidurkio puses.
Klasių ribas taip pat gali pasirinkti vartotojas, paprastai prieš tai išanalizavęs atributo
reikšmių dažnumų histogramas, ar žinodamas iš anksto, kokių nori klasių (pavyzdžiui,
teršalų koncentracijas tikslinga klasifikuoti pagal didžiausios leistinos koncentracijos (nusakomas konkrečia koncentracijos reikšme) dalis: mažiau 0,5 DLK; nuo 0,5 iki 1,0 DLK;
nuo 1,0 iki 1,5 DLK; daugiau kaip 1,5 DLK ir pan.).

11.15 pav. Skaitinių geografinių objektų atributo reikšmių klasifikavimo schemos: a) vienodas duomenų
reikšmių skaičius kiekvienoje klasėje („quantiles“); b) vienodo dydžio klasės; c) natūralių ribų (Jenks) klasės;
d) standartinių nuokrypių klasifikavimas
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11.4. Žemėlapio sandara
Žemėlapis yra sudarytas iš tokių tarpusavyje susijusių elementų (11.16 pav.):
• Pagrindinės žemėlapio dalies, kur atvaizduojami geografiniai objektai, jų anotacijos, koordinačių tinklo žymos. Žemėlapis gali turėti keletą pagrindinių dalių.
• Pagalbinio apžvalginio žemėlapio, kuriame vaizduojamos padidintos kai kurios
pagrindinės žemėlapio dalies vietos, arba kuris nurodo pagrindinėje žemėlapio
dalyje esančios vietovės padėtį didesnėse teritorijose.
• Žemėlapio pavadinimo.
• Žemėlapio legendos, kurioje pateikiami žemėlapyje pavaizduoti elementai ir
naudoti grafiniai simboliai. Reikia vengti nebūtinų užrašų, tokių kaip „legenda“,
„sutartiniai ženklai“.
• Mastelio žymos. Mastelis rodo linijos ilgio santykį žemėlapyje ir natūroje. Jis gali
būti užrašomas skaičiais ar pavaizduojamas grafiškai. Šis atvejis tinkamesnis tada,
kai popierinis žemėlapis gali būti kopijuojamas jį didinant ar mažinant.
• Krypčių nuorodų. Paprastai tai – Šiaurės krypties žyma. Ji naudotina tik tuo atveju, jei nėra prisilaikyta visuotinai priimtų žemėlapio sudarymo standartų, t. y. kai
žemėlapio viršus nesutampa su Šiaure, apačia – su Pietumis, dešinė pusė – su Rytais, o kairė pusė – su Vakarais. Galima sakyti, kad Šiaurės kryptis yra automatiškai
nurodoma net ir tada, kai žemėlapio pagrindinėje dalyje pateikiamas koordinačių
tinklelis.
• Žemėlapio metaduomenys: kas jį sudarė, kam priklauso naudotų duomenų autoriaus teisės, kada žemėlapis sudarytas, kokia GIS programinė įranga naudota,
koordinačių sistemos ir pan.
Žemơlapio metaduomenys
Žemơlapio
pavadinimas 1

Pagrindinơ
žemơlapio dalis 1

Mastelis

Žemơlapio
pavadinimas 2
Žemơlapio legenda 1

Pagrindinơ
žemơlapio dalis 2

Žemơlapio legenda 2

Žemơlapio metaduomenys

11.16 pav. Pagrindiniai žemėlapio sandaros elementai
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Baigiant šį skyrių reikia paminėti vieną esminį pastebėjimą: GIS panaudojimo tikslas
dažniausiai nėra sukurti puikų žemėlapį, tačiau apie visą atliktą darbą neretai sprendžiama
pagal iliustracijų kokybę...
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12. GIS diegimo valdymas
12.1. Kam reikalinga GIS?
Kodėl yra diegiamos ir naudojamos geografinės informacinės sistemos? 2004
metais apklausus šalies miškų urėdijų darbuotojus, į klausimą „Kokios yra priežastys,
stabdančios GIS technologijų panaudojimą miškų urėdijose“ dalis jų atsakė, kad nėra
poreikio (12.1 pav.).

12.1 pav. Atsakymai į 2004 metais Valstybinės miškotvarkos tarnybos vykdytos miškų urėdijų ir Nacionalinių
parkų apklausos „Geoinformacinės technologijos miškų ūkyje“ klausimą „Kokios yra priežastys, stabdančios
GIS technologijų panaudojimą miškų urėdijose

Tačiau kodėl diegiame GIS, kokia iš to nauda. Pagrindinės priežastys, dėl kurių GIS
plačiai naudojamos įvairiose sferose, yra:
• Sumažinamos išlaidos. Sakykime, miškų inventorizacija GIS technologijų pagrindu
šalyje vykdoma jau daugiau kaip dešimtmetį. Nors nėra skelbta konkrečių inventorizacijos technologijos ekonominio efektyvumo vertinimų, tačiau galima daryti
prielaidą, kad jos išlaidos be GIS, esant tokioms pat darbų apimtims bei kokybei,
būtų daug didesni. GIS gali visiškai ar iš dalies pakeisti kai kurias įprastines operacijas (pavyzdžiui, biržės matavimą busole ir juosta bei brėžinio braižymą ranka).
• Išvengiamos išlaidos. GIS grindžiami sprendimai leidžia išvengti neteisingų ar
neefektyvių sprendimų (pavyzdžiui, priešgaisrinio stebėjimo bokšto pastatymo netinkamoje vietoje).
• Padidinama apyvarta: randami nauji klientai, pradedama žemėlapių ar duomenų
rinkinių gamybos ir pardavimo, konsultacinė veikla. Pavyzdžiui, VĮ Valstybinio
miškotvarkos instituto siūlomų paslaugų sąraše figūruoja tokios netradicinės jam
veiklos kaip skaitmeninė kartografija, duomenų bazių sudarymas, poligrafinės
paslaugos ir kt23.
23

http://www.lvmi.lt/vmi/
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• Sukuriami visiškai nauji produktai. GIS suteikia galimybę sukurti produktus, kurie
anksčiau būtų neįmanomi metodiniu požiūriu ar per brangūs, kuriems reikia per
daug darbo sąnaudų (pavyzdžiui, trimačio miško medžių modelio sudarymas LiDAR duomenų pagrindu).
• Netiesioginė nauda – tai geresni sprendimai, kokybiškesnės paslaugos, labiau
patenkintas personalas .
Šalies miškų urėdijų specialistų (apklausta per 50 specialistų – miškotvarkos ir miško
naudojimo inžinierių, informatikų ir pan., t. y. artimiausiai susijusių su GIS) nuomonė,
kam jiems būtų reikalinga GIS, yra apibendrinta 12.2 pav. Manoma, kad GIS technologijos daugiausia būtų pritaikomos vykdant nepertraukiamosios miškotvarkos darbus, projektuojant ūkines priemones bei braižant brėžinius. Mažiausiai GIS reikšmė suvokiama
gerinant miškų urėdijos įvaizdį, nors, palyginus su įprastinėmis technologijomis, dažnai
tai priskiriama prie pagrindinių GIS privalumų.

12.2 pav. GIS technologijų reikšmė, sprendžiant įvairius miškų urėdijų uždavinius (maksimali reikšmė 100%),
šalies miškų urėdijų specialistų nuomone

12.2. Veiksmingos GIS sukūrimo procesas
Visuotinai pripažįstama, kad GIS atsirado 1962 m., o jos „tėvu“ laikomas dr. Rogeris Tomlinsonas (12.3 pav.). R.Tomlinsonas pataria, kaip pritaikyti GIS konkretiems
poreikiams (paprastai, įmonėse ar įstaigose, t. y. aukštesniu nei atskiras GIS projektas
lygmeniu) tenkinti:
• Nustatykite strateginius tikslus.
• Paruoškite diegimo planavimo planą.
• Surenkite technologijos demonstraciją/pristatymą.
• Aprašykite numatomus gauti produktus.
• Apibrėžkite numatomos sistemos apimtis.
• Numatykite, kokie duomenys ir kaip bus renkami.
• Pasirinkite loginį duomenų modelį.
• Nusakykite reikalavimus sistemai.
• Atlikite išlaidų-naudos, rizikos analizę.
• Sukurkite diegimo planą.
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12.3 pav. Dr. R.Tomlinsonas kalba Europos ESRI vartotojų XXI konferencijoje, 2006 m., Atėnai

GIS, kaip ir bet kuriam kitam su informacinėmis technologijomis susijusiam projektui, būdingos keturios pagrindinės jos gyvavimo ciklo stadijos:
1. Veiklos planavimas.
2. Sistemos įsigijimas.
3. Sistemos įdiegimas.
4. Darbas ir palaikymas.
Kaip nusakyti savo poreikius, įvertinti bei pasirinkti tinkamą GIS? Bendruoju atveju GIS pasirinkimas apima keturis etapus, sujungiančius 14 procesų, grupuojamų
taip (12.4 pav.):
• Poreikių analizė.
• Techninių sąlygų nusakymas.
• Alternatyvų įvertinimas.
• Sistemos įdiegimas.
Pirmame etape atliekame detalią poreikių analizę. Čia pirmas žingsnis yra nusakyti
įmonės ar organizacijos tikslus bei GIS vietą juose. Strateginiai ir taktiniai planai turi būti
suprantami sprendimų priėmėjams. Turi būti įsitikinama, kad tikslinga yra eiti toliau bei
finansuoti GIS diegimo procedūrą.
Toliau atliekama vartotojų poreikių analizė: išsiaiškinama, kokia informacija šiuo
metu naudojama, kas ją naudoja, kaip ji surinkta, saugoma ir naudojama. Atliekamos apklausos, apžvalgos, organizuojami darbo seminarai. Parengiama ataskaita apie procesus,
informacijos šaltinius ir su tuo susietas išlaidas.
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Poreikiǐ analizơ

Techninơs sąlygos

Alternatyvǐ
Ƴvertinimas

Sistemos Ƴsigijimas

1. Tikslǐ
nusakymas

6. Galutinis
projektas

8. Pirminơ
rangovǐ atranka

11. Ʋsigijimo
planas

2. Vartotojǐ
poreikiǐ analizơ

7. Kvietimas
pateikti
pasiǌlymus

9. Kvalifikacijos
Ƴvertinimas

12. Sutartis

3. Preliminarus
projektas

10. Pasiǌlymǐ
rangavimas

13. Priơmimas
14. Ʋdiegimas

4. Išlaidǐ-naudos
analizơ
5. Bandomasis
projektas
12.4 pav. Bendrasis GIS pasirinkimo modelis

Sudaromas preliminarus projektas: preliminari duomenų bazės specifikacija (tipas ir
apimtys), preliminari funkcijų specifikacija bei preliminariai apžvelgiamos potencialios
sistemos (kokius galima pasirinkti GIS programinės įrangos tiekėjus, kokios įrangos kainos, priežiūros paslaugos, rekomendacijos ir pan.).
Išlaidų-naudos analizės metu sudaroma skaičiavimų lentelė, kuri pateikiama kartu su
ataskaita, sumuojančia pagrindinius pastebėjimus, bei išvadomis dėl tolesnio sistemos diegimo ar nediegimo (kartais neigiamas sprendimas gali būti teisingas pasirinkimas). Gerų
GIS diegimo išlaidų-naudos analizės pavyzdžių nėra gausu – kiekvienas specialistas, konsultuojantis GIS diegimo klausimais, naudoja savo metodus ir nėra linkęs jų viešai skelbti savo potencialiems konkurentams. Išlaidų-naudos analizės metu aptariamų klausimų
pavyzdys pateiktas 12.1 lentelėje.
12.1 lentelė. GIS įdiegimo išlaidos ir nauda
Kategorija
Ekonominė (tiesio
giai pastebima)

Institucinė (tiesiogiai nepastebima)

Išlaidos
Techninė įranga
Programinė įranga
Specialistų apmokymas
Nauji specialistai
Papildomas plotas
Personalo funkcijų pasikeitimas
Personalo atleidimas
Personalo baimės
Kitų projektų užleidimas

Nauda
Sumažėję personalo išlaidos
Didesnis rentabilumas
Padidėjusi apyvarta
Naujos rinkos
Pagerėję ryšiai su klientais
Geresni sprendimai
Pagerėjusi moralė
Tobulesni informacijos srautai
Aukštesnė personalo kvalifikacija kitose sferose

181

Poreikių analizė baigiama įvykdant bandomąjį projektą. Tai GIS funkcionalumo mini
versija, kur įvertinami keletas galimų ar tikėtinų sistemos dizaino variantų. Bandomojo
projekto metu galima naudoti esamą įrangą, ją nuomoti ar pan. Turi būti realiai numatytos
bandomojo projekto apimtys, niekada nereikia siekti sukurti visos sistemos. Reikia būti
pasiruošusiems, kad gavus bandomojo projekto rezultatus reikės atmesti VISKĄ, kas iki
šiol buvo padaryta, ir tai gali visiškai pakeisti iki tol turėtą požiūrį į GIS diegimo problemos sprendimą.
Vadovaudamiesi bandomojo projekto rezultatais bei kitais analizuojant poreikius
įgytais žinojimais ir mokėjimais, galime parengti galutinę techninių sąlygų versiją, kuri
bus įtraukta į būsimo konkurso dokumentaciją (jei GIS diegimo rangovas bus parenkamas
konkurso būdu, – toliau orientuojamasi būtent į šį sprendimą), suformuluoti privalomus
ir pageidautinus reikalavimus sistemai. Paskui galima pradėti GIS diegimo rangovo pasirinkimo procedūrą. Ji gali būti vykdoma įvairiai. Teisiniu požiūriu Lietuvoje rangovo
parinkimas (priklausomai nuo perkančiosios institucijos tipo) gali būti reglamentuojamas
Viešųjų pirkimų įstatymo ir plačiau čia nėra nagrinėjamas.
Sistemos įsigijimas priklauso nuo pasirinktos procedūros tipo (ieškomas rangovas
ar diegiama savo jėgomis). Turi aiškiai būti pasirinkti prioritetai, sudaryti grafikai ir jų
laikomasi, garantuojamas ir vykdomas realus biudžetas, užtikrinamas tinkamas projekto valdymas. Geriausių rezultatų paprastai pasiekiama, kai diegimą bendrai koordinuoja
užsakovas ir rangovas (jei toks yra, – kartais pakanka samdyti patyrusius konsultantus).
Viena iš sėkmingo sistemos įsigijimo sąlygų – tinkamai sudaryta sutartis su rangovu, jos
įgyvendinimo kontrolė, kvalifikuotas atliktų darbų priėmimas. Sutartį sudaro:
• Bendrosios sąlygos: sutarties terminas, mokėjimai, šalių įsipareigojimai, sutarties
įvykdymo galiojimo užtikrinimas, draudimas, ginčų nagrinėjimo tvarka, baudos,
sutarties nutraukimo tvarka ir pan.
• Detaliosios sąlygos (paprastai techninė specifikacija).
Ir pagaliau – sistemos įdiegimas baigiamas paruošiant GIS vartotojus ir pagalbinį
personalą, surenkant reikiamus duomenis, atliekant sistemos palaikymą bei numatytų
darbų įvykdymo kontrolę. Ne mažiau svarbu yra paruošti klientus galimai naujo tipo
produkcijai. Pavyzdžiui, miškų urėdijos labai konservatyviai priėmė naują miškotvarkos
planinę-kartografinę medžiagą, kuri atrodė šiek tiek kitaip, nei buvo įprasta gauti keletą
dešimtmečių.
Apibendrinant GIS diegimo procedūras, reikia pripažinti, kad tai – brangus ir ilgas procesas, kuriam būtinas strateginis, taktinis ir operatyvusis veiksmų planavimas.
Sėkmingą GIS funkcionavimą lemia keletas faktorių:
• Visapusiškas dėmesys sistemos vartotojams, kurie gali būti labai įvairūs (12.5 pav.).
• Tinkamas sistemos administravimas, palaikymas, saugumo užtikrinimas, atsarginių
duomenų bazių kopijų darymas, naujų technologinių sprendimų diegimas ir pan.
• Tinkamas duomenų bazių administravimas. Nors geografinių duomenų bazių
sudarymas yra neatsiejama GIS dalis, duomenų bazių administravimas čia minimas
atskirai. Pastaruoju metu kuriamos didžiulės geografinių duomenų bazės, kurios
valdomos panaudojant šiuolaikines duomenų bazių valdymo sistemas (DBVS) bei
kitus informacijos tipus. Objektų geografinė padėtis yra dažnai traktuojama kaip
vienas iš atributų, todėl duomenų bazių administravimas dažnai neįmanomas be
specialaus pasiruošimo profesionalų, kurių specifinės GIS žinios gali būti ribotos.
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• Taikomųjų sprendimų kūrimas. Paprastai GIS įdiegiama siekiant palengvinti
konkrečių, jau esamų klausimų sprendimą. Laikui bėgant atrandama, kad tai gali būti
taikoma sprendžiant ir kitus uždavinius, kurie prieš tai net nebuvo numatyti. Todėl
negalima pasikliauti standartiniu GIS funkcionalumu, kuris buvo apibrėžtas, sakykime, bandomojo projekto metu. GIS evoliucija įmonėje ar organizacijoje įmanoma
tik nuolatos tobulinant jau turimus bei kuriant naujus taikomuosius sprendimus.

Kǌrơjai
(kuria specifinĊ
programinĊ Ƴrangą, projektuoja
ir administruoja duomenǐ
bazes, apmoko vartotojus ir
pan.)
Vartotojai
(bǌdami savo sriþiǐ specialistai, vieniems
ar kitiems uždaviniams sprĊsti pasitelkia
GIS)
Stebơtojai
(galbǌt nieko nesuprasdami apie GIS, naudojasi GIS
gauta informacija, priima sprendimus ir pan.)

12.5 pav. Žmonės, susiduriantys su geografinėmis informacinėmis sistemomis

Ir pabaigoje – vykdant GIS projektą galioja „Auksinė projekto valdymo taisyklė“:
„Projektas privalo būti užbaigtas laiku, neviršyti numatyto biudžeto ir atitikti kokybės
standartus“.
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