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1. ĮVADAS

1.1pav. Dalyko sudėtis ir apimtys

1.1. Informacija

Žmonija per visą civilizacijos laikotarpį sukaupė labai daug žinių, duomenų apie 
mūsų aplinką. Duomenų kaupimas yra svarbi visuomenės veiklos dalis, nuo kurios pri-
klauso tolimesnė visuomenės vystymosi pažanga. 

Išskiriamos duomenų, informacijos ir žinių sąvokos.
Duomenys – tai įvairiais būdais užrašytos ir saugomos aplinkos objektų kiekybinės ir 

kokybinės savybės, pvz., tam tikroje vietoje išmatuota žemės paviršiaus altitudė.
Informacija – įvairiais būdais perduodami duomenys, naudojami tam tikram tikslui 

suprasti ir pasiekti. Pavyzdžiui, žinant žemės paviršiaus altitudes sudaromas žemės pavir-
šiaus profi lis.

Žinios – tai perskaityta, įsisavinta ir suprasta informacija. Pvz. žinant žemės pavir-
šiaus altitudes sprendžiam apie žemės paviršiaus reljefo sudėtingumą.

DALYKAS VŽŽTB27

■  Apimtis – 3 kr.
■  Teorija 24 val. – egzaminas E
■  Laboratoriniai darbai 30 val. Vertinami darbai (VD) – laboratori-

niai darbai , individuali užduotis.
■  Savarankiškas darbas – 66 val. VD (kursinis darbas)
■  Vertinimas:         G = 0,6E + 0,4VD

■  Pagrindinė literatūra: http://www.hidro.lzuu.lt 
(Žemėtvarka – GIS studijos)

 R.Tumas. Aplinkos geoinformacinės sistemos. Vilnius, 2006 m. 
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1.2 pav. Informacijos tvarkymo problemos

Šiuo metu žmonija sukaupė didžiulius kiekius duomenų, naudojamus įvairiausiems 
tikslams. Nepaisant didžiulių kiekių duomenų privalumų, kyla ir problemų. Viena iš jų – 
dideli informacijos srautai. Įvairiais būdais (rašytiniais ant popieriaus, kompiuteriais, tele-
fonu) perduodami dideli kiekiai duomenų sukuria didelius informacijos srautus. Pvz. viso 
pasaulio mokslininkų produkciją surašius į popieriaus lapus ir juos iš eilės dedant , kad 
būtų galima suspėti su šia eile reikėtų važiuoti 90 km / val. greičiu. Įprastos informacijos 
tvarkymo technologijos (knygos, bibliotekos) jau negalėjo tenkinti visų vartotojų poreikių. 
Dažnai reikalinga informacija buvo nežinoma ir dubliuojama.

Antra problema – informacijos išsklaidymas. Nustatyta, kad ir palyginus siauros sri-
ties (pvz. elektroniniai geodeziniai prietaisai) tik 50 % informacijos pateikiama specialiuo-
se leidiniuose ir žurnaluose, likusi dalis išsklaidyta pačiuose įvairiausiuose leidiniuose. Tai 
sunkina reikalingos informacijos paieškas.

Trečia problema – naujos informacijos rinkimo technologijos. Tai aeronuotraukos, 
ypač palydoviniai vaizdai, kurie pateikia milžiniškus didžiulių teritorijų informacijos kie-
kius, kurios įprastinėmis priemonėmis apdoroti ir įsisavinti nebuvo galima.

Ketvirta problema – visa minimali informacija. Problemos esmė – kokie duomenys 
pateikia visą minimalią informaciją apie objektus.

Šioms problemoms spręsti buvo pasitelktos skaitmeninės technologijos ir kompiuteriai.

1.2. Geografi niai duomenys

 Esant didžiuliams informacijos srautams, svarbu gauti visą minimalią informaciją 
ir išvengti pertekliaus problemų. Duomenų apie objektą ar reiškinį perteklius nepagrįstai 
didina ir taip didelius informacijos srautus, o trūkumas nesuteikia visų žinių. Todėl yra 
svarbi visa minimali informacija apie objektus ir reiškinius. Šiuo metu visa minimali infor-
macija – tai perdavimas duomenų, kurie nusako objekto, įvykio ar reiškinio padėtį erdvėje 
ir jo savybę - (es). Tokie duomenys vadinami geografi niais duomenimis. 

PROBLEMOS:

Dideli informacijos srautai
Informacijos išsklaidymas
Naujos informacijos rinkimo technologijos
Minimali informacija  
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 1.3 pav. Klausimai, į kuriuos atsako geografi niai duomenys 

Geografi niai duomenys – duomenys apie objektus ir reiškinius, žinant jų erdvinę 
padėtį ir būvį. Jie privalo atsakyti į pagrindinį klausimą „kas yra kur?“. Kitaip tariant, ge-
ografi niai duomenys privalo teikti informaciją, kur yra objektas ir kas tai per objektas. Jei 
geografi niai duomenys apima daugiau nei minimali informacija, tai gali atsakyti ir į kitus 
klausimus, kaip kodėl yra, kiek yra, kokie yra ir kt.

1.4 pav. Objekto erdviniai duomenys ir atributai turi būti susieti

Taigi geografi niai duomenys yra sudaryti iš dviejų dalių : viena – nusako objekto 
erdvinę padėtį ir yra vadinama erdviniais duomenimis, kita dalis nusako objekto savybes 
ir vadinama atributais. Būtina sąlyga – šios dvi dalys privalo būti tarpusavyje susietos. 
Priešingu atveju neturėsime teisingos minimalios informacijos. 

 

 1.5 pav. Erdvinių duomenų ir atributų turinys

■ GEOGRAFINIAI
   - kur ?      

■ DUOMENYS    
   - kas?  
   - kokie?        
   - kiek?           

 KAS yra KUR ?
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Erdviniais duomenimis gali būti:
- geografi nės koordinatės (ilguma, platuma);
- stačiakampės (x,y), polinės koordinatės (l, α);
- pašto adresas ir kodas LT 3425, Kauno r., Akademija);
- žemyno, miesto, gyvenvietės ar kitokio objekto vietovardis (Kaunas);
- kadastriniai identifi kavimo kodai (123598-4576);
- linijinis padėties nusakymas (Automagistralės Vilnius-Klaipėda 53 km);

1.6 pav. Erdvinių duomenų savybės

• unikalūs – atskirų objektų erdviniai duomenys turi būti skirtingi, t. y. erdviniai duo-
menys siejami su viena padėtimi. Pvz. gyvenviečių, gatvių vienodi pavadinimai sun-
kina jų paiešką. Erdvinių duomenų unikalumas neprivalo būti visuotinis ir globalus. 
Pvz. Savanorių prospektas Vilniuje ir Kaune paieškos atžvilgiu problemų nesukelia, 
tačiau jos iškiltų, jei viename mieste butų kelios gatvės su vienodu pavadinimu;

• prieinami – visi vartotojai turi juos suprasti ir mokėti naudotis. Pageidautina, kad 
objektų erdvinių duomenų sistema butų nesudėtinga, lengvai nusakoma ir supran-
tama. Pvz. kol kas butų nesuprantama namų paieška pagal jų koordinates;

• pastovūs – nekisti laike. Erdvinių duomenų sistemos pasikeitimas visuomet suke-
lia problemų objektų erdvinių duomenų analizei laiko atžvilgiu;

• tikslūs – atitikti tikslumo reikalavimus. Vieniems tikslams užtenka nurodyti vals-
tybės, rajono ar miesto pavadinimą, kitiems – objektų padėtį reikia nustatyti cen-
timetrų tikslumu; 

1.7 pav. Atributų rūšys

• atpažinimas – objekto, reiškinio pavadinimas, vardas, kodas. Tai labai svarbus atribu-
tas, įvardijantis objekto pavadinimą, kuris savo ruožtu suteikia daug informacijos;

ERDVINIAI DUOMENYS TURI 
BŪTI:

- unikalūs 
- suprantami
- pastovūs   
- tikslūs

ATRIBUTAI
•  Atpažinimas (vardas, kodas)

•  Aprašymas (didelis, gilus)

•  Matavimai (100 kg, 100C)

•  Klasifi kavimas (miškas, smėlis)
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• aprašymas – didelis, geras, stiprus, baltas. Aprašomos objekto pagrindinės arba 
specifi nės savybės;

• matavimai – 100 kg, 10° C. Objekto savybės (svoris, tūris, temperatūra) išreiškia-
mos lyginant jas su nustatytais matavimo vienetais;

• klasifi kavimas – mišrus miškas, smėlis. Atributai gali apibūdinti grupės objektų, 
turinčių bendrų bruožų, savybes.

Geografi niai duomenys gali būti labai detalūs, pavyzdžiui, visų miško medžių erdvi-
nė padėtis ir jų apibūdinimas, arba globalūs – gyventojų pasiskirstymo tankumas Žemėje. 
Geografi niai duomenys gali būti statiški (gamtos ištekliai kinta palyginti lėtai) arba dina-
miški, periodiškai kintantys. Pvz. iš kiekvieno palydovo, skriejančio apie Žemę, kasdien 
gaunamas terabaitas , t.y. 1012 baitų naujų duomenų. 

1.8 pav. Objektų klasifi kavimas

 Geografi niai duomenys teikia informaciją ne tik apie fi zinius, bet ir apie kultūrinius, 
socialinius ar ekonominius objektus ir visus kitus reiškinius ir gali apimti:

• fi zinius objektus – objektai turintys savo padėtį ir savybes; 
• suklasifi kuotus - grupė objektų , turinčių bendrų bruožų; 
• įvykius – įvairūs ilgalaikiai ar trumpalaikiai reiškiniai;
• kintamus objektus – objektai, kurių erdviniai duomenys ar atributai greitai kinta;
• nedaiktinius objektus – egzistuoja bet kuriame žemės taške, bet žmogaus akimi 

nepastebimi.
 Be erdvinių duomenų ir atributų, objektų geografi niai duomenys gali turėti erdvi-

nius ryšius ir laiką . 

 1.9 pav. Objektų geografi nių duomenų komponentai 

Erdviniai ryšiai apibūdina objektų ar reiškinių vidinius ir tarpusavio ryšius. Pvz. 
erdviniai ryšiai tarp dviejų miestų – tai atstumas tarp jų, juos jungiančios linijos azi-

GEOGRAFINIAI DUOMENYS
TEIKIA  INFORMACIJĄ APIE:

■ fi zinius  objektus    
■ klasifi kuotus    
■ įvykius     
■ kintamus objektus  
■ nedaiktinius objektus 

GEOGRAFINIŲ DUOMENŲ
KOMPONENTAI:

■ Padėtis     (adresas)
■ Atributai   (mėlynas)
■ Erdviniai ryšiai  (atstumas)
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mutas. Dažnai reikia žinoti objektų tarpusavio padėtį, kad nustatytume jų tarpusavio 
sąveiką. Pvz. žemės sklypo apsauginė zona nuo vandens telkinio nustatoma tik tada, kai 
jie turi bendrą ribą. Analoginiuose žemėlapiuose tai nustatome vizualiai, tačiau kompiu-
terinėse GIS tai reikia nusakyti matematine išraiška.

Laikas parodo objektų ir reiškinių egzistavimo pradžią, pabaigą, amžių, jų savybių 
kitimą laike.

1.3.Žemėlapiai

1.10 pav. Žemėlapio sudėtinės dalys 

Žemėlapiai yra svarbus žmonijos kultūros paveldas, kuris parodo įvairių objektų ir 
reiškinių padėtį ir kitimą erdvėje.

 Pirmieji žemėlapiai buvo topografi niai, vaizdavo žemės paviršių ir jame esančius 
ryškesnius objektus ir buvo skirti keliautojams ir kariniams tikslams.

Vystantis mokslui, aplinkos sampratai, gausėjo informacijos kiekiai, kuriuos reikė-
davo pavaizduoti topografi niuose žemėlapiuose. Pavaizduoti daug ir įvairios informacijos 
viename topografi niame žemėlapyje darėsi vis sudėtingiau.

Todėl topografi nių žemėlapių pagrindu sudaromi ir gaminami tematiniai žemėlapiai.
• Tematiniai žemėlapiai vaizduoja tarpusavyje susijusių objektų ar reiškinių geogra-
fi nius duomenis.

Jie būna specialieji (dirvožemio), specifi niai (dirvožemio rūgštingumo), kokybiniai 
(žemės naudojimas), kiekybiniai (apsaugos zonos). Tematiniai žemėlapiai skirstomi pa-
gal informacijos rūšis:

- gamtos reiškinių;
- gyventojų;
- kultūros;
- politiniai – administraciniai;



10

- istoriniai;
- ekonominiai;
- turistiniai ir t.t.

Kiekvienas tematinis žemėlapis skirstomas į smulkesnius, apimančius dar siauresnę specifi -
nę informacijos rūšį. Pvz. “Gamtos reiškinių” tematinis žemėlapis gali būti dar skirstomas taip:

- geologiniai;
- geofi ziniai;
- atmosferos;
- hidrosferos;
- augalų geografi jos;
- dinaminių gamtos procesų ir t.t.

Šiuolaikiniai žemėlapiai – tai žemės paviršiaus dalies grafi nis vaizdavimas (žemės 
lapas). Žemėlapio struktūra yra tokia, kad vartotojas gali lengvai suprasti pateikiamą in-
formaciją. Dėl to žemėlapiai sudaromi iš dviejų pagrindinių elementų:

- geografi niai elementai;
- kartografi niai elementai.

Geografi niai elementai žemėlapiuose vaizduojami plotais, linijomis, taškais ir rodo 
objekto erdvinę padėtį. 

 Kartografi niai elementai įvairių spalvų, simbolių ir kt. dėka suteikia papildomos 
informacijos apie žemėlapyje vaizduojamus objektus.

Didėjant žemėlapių vartotojų reikalavimams ir poreikiams, išryškėjo tokios analogi-
nių žemėlapių savybės, kurios ne visada patrauklios vartotojams:

- tiksliausias žemėlapis yra gaublys, bet ne visada patogu juo naudotis. Naudojant 
plokščius paviršius, neišvengiamai gaunamos paklaidos;

- žemėlapių masteliai sunkina įvairius skaičiavimus (pvz., jeigu žemėlapio maste-
liai skiriasi du kartus, tai atstumai skiriasi taip pat du kartus, tačiau plotai skiriasi 
jau keturis kartus);

- kai kuriais atvejais geografi niai duomenys greitai keičia savo padėtį ar savybes. Pvz., 
meteorologiniai duomenys visą laiką kinta. Padaryti analoginius meteorologinius že-
mėlapius kas valandą, kaip to reikalauja meteorologai, gana sudėtinga ir brangu.

1.4. Geografi nė informacinė sistema 

1.11 pav. GIS sukūrimo pagrindiniai šaltiniai 
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Tvarkyti ir atnaujinti informaciją reikia kruopštaus darbo, daug laiko ir išlaidų. Darbo 
stalai apkraunami žemėlapiais, brėžiniais, žinynais, kainoraščiais, statistinėmis lentelėmis 
ir t.t. Juose yra didžiuliai kiekiai išsklaidytos informacijos apie tą patį objektą, teritoriją 
ar reiškinį. Informacijos paieškai, jai sisteminti ir analizuoti reikia daug laiko, kartais tai 
neįvykdoma dėl duomenų kiekio ar analizės sudėtingumo ir kompleksiškumo. Tai pirma 
priežastis, dėl ko reikėjo naujos informacijos tvarkymo technologijos.

 Vystantis aerofotonuotraukų, palydovinių vaizdų technologijoms, atsirado galimybė 
gauti didelių žemės plotų geografi nius duomenis, nuolat stebėti įvairių reiškinių kitimą, 
sekti erozijos, potvynių, miško gaisrų procesus. Tai milžiniški informacijos srautai, ku-
riuos įprastinėmis priemonėmis apdoroti jau nebuvo galimybių. Tai antra priežastis.

Kaip sukurti informacinę sistemą, apimančią visą šią įvairią informaciją, ją valdyti, 
atnaujinti, analizuoti? Kaip susieti skirtingus informacijos tipus ir šaltinius, kad suradęs 
informaciją apie dominantį objektą viename informacijos šaltinyje, be didelių pastangų 
gautum duomenis iš kitų? Kokios turi būti informacijos paieškos ir pateikimo formos, 
analizės galimybės?

Informacijos organizavimas geografi niu principu, panaudojant kompiuterinę techni-
ką, tapo efektyviu metodu sprendžiant šiuos klausimus.

Pagrindinis šios informacines sistemas privalumas – tai pasinaudojimas erdviniais ir 
neerdviniais duomenimis, kurie struktūriškai sujungti į vieną sistemą – geografi nę infor-
macinę sistemą.

Geografi nė – kadangi naudojami geografi niai duomenys, kurie jungia objektų padėtį 
erdvėje ir jų savybes.

Informacinė – kadangi vykdomi procesai, kurių metu įgyjami, apdorojami, analizuo-
jami geografi niai duomenys, norint gauti informaciją reikalingam ir teisingam rezultatui 
gauti ar sprendimui priimti.

Sistema - kadangi grupė sujungtų prietaisų, procesų visuma skirta vienam ben-
dram tikslui.

Geografi nė informacinė sistema (GIS) – tai viena iš pažangiausių šiuolaikinė kom-
piuterinė informacinė technologija, kuri tapo ne tik būtinybe, bet ir tolesnio progreso 
sąlyga.

1.12 pav. GIS apibrėžimas

GEOGRAFINĖS INFORMACINĖS SISTEMOS
YRA

 KOMPIUTERINĖS 
SISTEMOS,

SKIRTOS GEOGRAFINIAMS DUOMENIMS
ĮSIGYTI

 SAUGOTI
 ANALIZUOTI
 PAVAIZDUOTI
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GIS apibrėžimų yra įvairių, tačiau visi yra vienos nuomonės, kai kalbama apie už-
davinius, kuriuos ji privalo spręsti. Tai duomenų įsigijimas,saugojimas,analizė ir vaizda-
vimas.

GIS istorija. Apie 1960 metus kompiuterinė technika pradėta sparčiai diegti įvairio-
se žmogaus veiklos srityse. Pradėta naudoti skaitmeninius duomenis, kurti skaitmeninius 
archyvus – duomenų bazes. Informacijai valdyti sukuriamos kompiuterinės technologijos 
– duomenų bazių valdymo sistemos. Atsiranda pirmosios kompiuterinės grafi kos priemo-
nės, kuriomis buvo galima kurti grafi nius vaizdus (žemėlapius, brėžinius).

Vystantis kompiuterinei ir programinei įrangai, atsirado poreikis sujungti informa-
cijos kaupimo, valdymo technologijas su kompiuterine grafi ka. Taip atsirado nauja GIS 
technologija, kurios spartus vystymasis prasidėjo po 1980 metų. 

1.5. GIS panaudojimo galimybės

Geografi nės informacinės sistemos, jungdamos įvairių rūšių informaciją ir įvairius 
poreikius, vartotojui gali pateikti tokius savo veiklos rezultatus:

 1.13 pav. GIS veiklos produktai

Žemėlapiai yra svarbus GIS produktas. Daugelis vartotojų remia, tobulina ir naudo-
jasi šia GIS produkcija. Šiuo metu tai populiariausia GIS veikla.

Duomenų bazės vartotojui pateikia gerai suprojektuotą, sutvarkytą ir patogiai valdo-
mą didžiulį kiekį skaitmeninės informacijos.

Erdvinė analizė suteikia galimybę analizuoti geografi nius duomenis, modeliuoti 
įvairius procesus ir reiškinius. Šiuo atžvilgiu GIS yra jau ne tik informacijos kaupimo 
technologija, bet ir erdvinės informacijos mokslas. Tai yra išskirtinė GIS savybė. Nors 
dabartinės erdvinės analizės sistemos turi daug apribojimų, tačiau aišku, kad tai perspek-
tyviausia GIS vystymosi kryptis.

Pranešimai – tai įvairiausių duomenų, jų analizės rezultatų nustatymas ir pateikimas 
įvairiausia forma (vaizdas ekrane, atspausdintas tekstas, brėžinys, grafi kas, lentelė…).

GIS pritaikymas ir panaudojimas iš esmės priklauso nuo jos pritaikymo galimybių 
suvokimo. Svarbi šio suvokimo sudėtinė dalis yra klausimai, į kuriuos GIS gali atsakyti. 
Klausimų spektras gali būti labai įvairus ir priklauso nuo turimų duomenų sudėties. Pvz.:

- kur yra objektas A,
- kas yra objektas B,

■ ŽEMĖLAPIAI

■ DUOMENŲ BAZĖS

■ ERDVINĖ ANALIZĖ

■ PRANEŠIMAI



13

- kur yra objektas A objekto B atžvilgiu,
- kiek yra objektų C tarp objektų A ir B,
- koks optimalus kelias tarp objektų A ir B,
- kur yra kitas objektas, turintis objekto A savybių, 
- kokia Z funkcijos reikšmė objekte A ir t.t.

Tačiau bet kokią informacinę sistemą galima vadinti geografi ne informacine sistema, 
jeigu sistema leidžia atsakyti į šiuos bendriausius klausimus:

1.14 pav. Klausimai, į kuriuos atsako GIS

- kas yra ten..? Sužinome koks ir kokių savybių objektas yra tam tikrame taške;
- kur tai yra..? Surandame objektų su tam tikromis savybėmis vietą erdvėje;
- kas pasikeitė ..? Sužinome objektų ar reiškinių kitimą erdvėje ir laike;
- kas bus jeigu..? Taikomas sukuriant dirbtines situacijas arba modeliuojant ir anali-

zuojant įvairius duomenis ir reiškinius.
Duomenų bazių valdymo metodai kartu su erdvinės analizės metodais ir kompiuteri-

ne grafi ka leidžia GIS panaudoti praktiškai visose žmogaus veiklos srityse. 

1.15 pav. Populiariausios GIS taikymo sritys

Tačiau šiuo metu GIS dažniausiai taikoma šiose srityse:
- tinklų sistemose 

transporto maršrutai, tvarkaraščiai, adresų paieška…
- gamtos resursų srityje

žemės, vandens, miškų, atmosferos resursų ir reiškinių analizė ir 
valdymas, užterštumo analizė ir modeliavimas…

■ Kas  yra ten…?    

■ Kur tai yra…?

■ Kas pasikeitė nuo…?

■ Kas bus jeigu…?

■ Tinklų sistemos
■ Gamtos resursai
■ Nekilnojamasis turtas
■ Valdymas
■ Verslas
■  Karyba
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- žemės ir kito nekilnojamojo turto srityje
kadastro žemėlapiai, registras, pirkimo ir pardavimo sandoriai, 
kainų analizė…

- įrenginių valdymas
elektros energijos paskirstymas, įrenginių naudojimas ir ek-
sploatacija…

- verslo srityje
prekybos taškų išdėstymas, darbo jėgos išteklių analizė…

- karyba
kariniams tikslams (išdėstymas, modeliavimas...).

Ateityje bus stengiamasi pašalinti įvairias problemas, trukdančias vystyti GIS. Tai 
duomenų įsigijimo, pasikeitimo, klasifi kavimo suvienodinimo, duomenų tikslumo proble-
mos. Toliau tobulės kompiuterinė ir programinė įranga, kartu supaprastinant jų eksploata-
vimą ir naudojimą. 

Klausimai
1. Kuo skiriasi žinios nuo informacijos?
2. Informacijos pagrindinis tikslas ir su tuo susijusios problemos.
3. Skaitmeninių ir analoginių žemėlapių privalumai ir trūkumai.
4. Paaiškinkite GIS pagrindinio klausimo „Kas yra kur?“ esmę.
5. Kuo ypatingi geografi niai duomenys?
6. Ar būtini geografi niams duomenims atributai? Pateikite pavyzdžių.
7. Kuo skiriasi GIS (geografi nės informacinės sistemos) nuo IS (informacinės siste-

mos)?
8. Pagrindiniai uždaviniai, kuriuos turi spręsti GIS.
9. Kokie gali būti GIS veikos rezultatai?
10. GIS pritaikymo sritys. Pateikite pavyzdžių.
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2. GIS SUDĖTINĖS DALYS

2.1 GIS komponentai

Geografi nes informacines sistemas sudaro keturi pagrindiniai komponentai.

2.1 pav. GIS sudėtinės dalys

GIS neveiksminga, jeigu nėra nors vieno iš šių komponentų. Būtina kompiuterinė 
įranga, kurioje turi būti instaliuotos reikiamos kompiuterinės programos įvairioms ope-
racijoms su geografi niais duomenimis vykdyti. Duomenis matuodami, stebėdami, mode-
liuodami ar analizuodami gauname iš aplinkos, naudodami kompiuterinę ir programinę 
įrangą skaitmeninės formos juos talpiname į duomenų bazes (DB), ir visa šia sistema 
naudojasi vartotojas. (2.2 pav.)

 2.2 pav. GIS technologija



16

2.2 Kompiuterinė įranga

2.3 pav. Kompiuterinės įrangos sudėtinės dalys

Tai įrenginiai, kuriuos vartotojas naudoja atlikdamas GIS operacijas. Dėl spartaus 
kompiuterinių technologijų vystymosi įrenginiai morališkai pasensta per 2  - 3 metus. Šiuos 
įrenginius pagal GIS galima suskirstyti į dvi grupes:

- standartiniai;
- specialieji.
Standartiniai prietaisai – tai įprastinė kompiuterinė techninė įranga:
- procesorius arba centrinis procesinis vienetas CPV. Tai pagrindinis standartinių 

prietaisų valdantys įrenginys, jam skirti visi kiti standartiniai prietaisai. 
- išorinė atmintis (diskeliai, CD-R, optiniai diskai, magnetinės juostos ir kt. ), ji skirta 

informacijai, perkeltai iš CPV, saugoti. Tai leidžia sumažinti informacijos kiekį 
CPV (jo talpa yra ribota) bei perduoti informaciją kitiems vartotojams. 

- valdymo prietaisai – klaviatūra, pelė, mikrofonas, kuriais vartotojas valdo CPV.
- vaizdavimo prietaisai – monitorius, spausdintuvas, braižytuvas, skirti informacijai 

pavaizduoti ekrane arba popieriuje.
- modemas ir kompiuteriniai tinklai – pastaruoju metu tampa vis reikšmingesniais 

standartiniais prietaisais, leidžiantys vartotojams operatyviai bendrauti tarpusavy-
je bei keistis duomenimis. Jie sudaro sąlygas naudotis jau išvardintais prietaisais, 
kurie gali būti ir ne vienoje vietoje.

Specialieji prietaisai – tai techninė įranga , skirta geografi niams duomenims surinkti, 
juos paversti į skaitmeninę formą ir įvesti į CPV.
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- grafi nė lenta (digitaizeris) skirta erdviniams duomenims iš analoginių duomenų 
šaltinių, dažniausiai iš popierinių žemėlapių, rinkti ir skaitmeninėje formoje įvesti 
į CPV rankinu būdu.

- skeneris surenka geografi nius duomenis (erdvinius duomenis ir atributus) iš analo-
ginių duomenų šaltinių ir įveda į CPV automatiniu būdu.

- analitinis braižytuvas iš vietovės kelių pozicijų aeronuotraukų sudaro vietovės ar 
objektų trijų dimensijų vaizdą, paverčia į skaitmeninę formą ir įveda į CPV.

- matavimo prietaisai (elektroniniai tacheometrai) jau matuojant matavimo duome-
nis apdoroja, paverčia į skaitmeninę formą ir saugo savo atmintyje. Baigus matavi-
mus belieka tik šiuos duomenis persiųsti į CPV.

2.3 Programinė įranga

Dabartiniu metu GIS naudoja labai įvairias programines įrangas, kurios viena nuo 
kitos gali ir žymiai skirtis, tačiau dažniausiai tai yra programų paketas iš pagrindinių GIS 
programinės įrangos kūrėjų – ESRI, MapInfo, Intergraph ir kt. 

Bendras visų įvairiausių GIS programų bruožas yra tai, kad programos turi keturis 
pagrindinius komponentus.

 2.3 pav. Programinės įrangos sudėtinės dalys

 Duomenų įvedimas. Šis programos komponentas apima duomenų įsigijimą iš įvairių 
geografi nių duomenų šaltinių, šių duomenų patikrinimą, pavertimą į skaitmeninę formą ir 
įvedimą į duomenų bazę. Duomenų bazėje esantys geografi niai duomenys yra saugomi, 
tvarkomi, rūšiuojami. 

Klausimų įvedimas – tai programos komponentas, suteikiantis galimybę pagal varto-
tojo pageidavimus atrinkti ir pateikti reikiamą informaciją, atlikti duomenų analizę.

Duomenų pakeitimo komponentas skirtas objektų erdviniams duomenims keisti, tar-
pusavyje derinti, įvairiems matavimams atlikti, keisti projekcijas ar mastelį. Ypač nau-
dingas pastarasis veiksmas, kuris leidžia tarpusavyje suderinti iš įvairių šaltinių gautus 
įvairaus mastelio erdvinius duomenis.
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Vaizdavimo komponentas užtikrina vartotojui reikiamų duomenų pateikimą įvairiau-
sia forma – brėžinys, žemėlapis, vaizdas ekrane, schema, tekstas ir kt.

Prie bendrų GIS programų komponentų galima priskirti ir sąveikos su vartotoju (in-
terfeisas) komponentą, nors jis būdingas praktiškai visoms, ne tik GIS programoms. Šio 
komponento dėka ir mažai kvalifi kuotas kompiuterikos srityje vartotojas gali lengvai ir 
prasmingai dirbti su kompiuteriu. 

 2.4 Duomenys

Geografi nę informaciją sudaro duomenys apie Žemės paviršių, jos gelmes ir atmosfe-
rą. Geografi niai duomenys - tai informacija, turinti būti susieta su padėtimi erdvėje.

 2.3 pav. Geografi nės informacijos šaltiniai

Manoma, kad dažniausiai geografi nę informaciją, ypatingai erdvinę, gauname iš že-
mėlapių, tačiau tai ne vienintelis duomenų šaltinis. Informacija gali būti gaunama atliekant 
tiesioginius matavimus, naudojant lėktuvus (aeronuotrauka) ir palydovus (palydoviniai 
vaizdai), perkeliant ją į duomenų bazę iš įvairių magnetinių laikmenų. 

Informacija kaupiama ir komplektuojama duomenų bazėse. Duomenų bazės gali būti 
sudaromos konkrečiam projektui, gali būti sudaromos ir atnaujinamos konkretiems tiks-
lams (teminės duomenų bazės), arba sudaromos ir atnaujinamos bendriems tikslams (geo-
referencinės duomenų bazės) kaip pagrindas teminių duomenų bazėms kurti.
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Duomenų bazių sudarymas – daugiausia resursų reikalaujantis GIS etapas, tačiau su-
rinkti skaitmeniniai geografi niai duomenys svarbūs ir aktualūs ilgiausiai, kai kurie - net visą 
laiką, o kompiuterinė įranga pasensta per 2-3 metus, programinė įranga – per 5 metus.

2.5 Vartotojai

GIS negalėtų funkcionuoti be vartotojų, kurie projektuoja, renka duomenis, juos tvar-
ko ir analizuoja, surasdami optimalius sprendimus. Pagal vartotojų veiklą GIS technologi-
jų prosese, jie gali būti suskirstyti į tris grupes:

- GIS kūrėjai, kurie kuria programinę GIS įrangą, projektuoja ir administruoja duo-
menų bazes, apmoko klientus ir pan.;

- GIS naudotojai – sričių specialistai, kurie uždaviniams ar problemoms spręsti su-
geba pasitelkti GIS;

- GIS stebėtojai – tai žmonės, net nežinodami ar nesuprasdami GIS principų, naudo-
jasi jos pagrindu gauta informacija, priima sprendimus ir t.t.

Klausimai
1.Kuris, Jūsų nuomone, GIS komponentas svarbiausias, brangiausias?
2. Reikia sukurti kadastro vietovės GIS projektą. Nuo ko pradėti?
3. Kuo ypatingi specialieji GIS prietaisai?
4. Kompiuterinių tinklų teikiami privalumai.
5. Išvardinkite Jums žinomus išorinės atminties priemones.
6. Kokios GIS programinės įrangos sudėtinės dalys nėra būtinos?
7. Paaiškinkite programinės įrangos dalies „Duomenų pakeitimas“ svarbą.
8. Pateikite georeferencinės ir teminės duomenų bazės turinio pavyzdžius.
9. Ar yra žemėtvarkos projektavimo srityje GIS stebėtojų? Kas jie?
10. Kokia, Jūsų nuomone, vartotojo reikšmė GIS technologijoje?
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2. DUOMENŲ VAIZDAVIMAS

3.1 pav. Kaip realybę pavaizduoti skaitmeniniame žemėlapyje?

3.1.Duomenų modeliai, skaitmeniniai duomenys

Aplinkos realybę su visais jos objektais, reiškiniais , įvykiais yra per sunku pavaiz-
duoti kad ir pačiame sudėtingiausiame GIS programų pakete ir gauti vaizdą, kuris tenkintų 
daugybę poreikių. 

3.2 pav. Realybės atvaizdavimo sąlygos
Todėl vaizduojant mus supantį pasaulį yra daromos prielaidos, ir realybė supaprasti-

nama. Vienas iš realybės supaprastinimo būdų yra vaizdavimas tiktai tų objektų, reiškinių, 
įvykių, kurie yra reikalingi ir būtini norimiems rezultatams ar sprendimams gauti. 

Supaprastinant realybę padeda ir realybės vaizdavimo detalumo apsisprendimas. Ne 
visada sprendimui priimti reikalinga labai detali informacija apie objektus; arba smulkūs 
objektai neturi įtakos, arba ji maža priimant galutinį sprendimą. 

Realus  pasaulis  yra  be  galo  sudėtingas, o 
kompiuterinės  sistemos  ribotos. 
Todėl vaizduojant realų pasaulį reikia pasirinkti:
 - ką ir kaip vaizduoti ir kaip tai geriausiai padaryti?
 - kokio stambumo detales reikia vaizduoti?
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Realybės supaprastinimas vaizduojant ją skaitmeninės formos vadinamas duo-
menų modeliu. 

3.3 pav. Tikrovės modelio sudarymo būdai

Žmogus supranta ir vertina aplinką, jos realybę, pasitelkdamas savo penkis pojūčius – 
klausą, regą, jutimą, skonį ir uoslę. Galbūt aplinkoje egzistuoja reiškinių ar įvykių, kuriems 
fi ksuoti žmogus neturi pojūčių, arba jie paslėpti - ne visi moka panaudoti (ekstrasensai).

Vienas iš aplinkos modelių – fotografi ja – fi ksuoja tik realybės vaizdą, atsisakydama 
garso, jutimo. 

Kita modelio rūšis - aprašymas - dirbtinai sukuria aplinkos pojūčius, ir kai kas tai 
daro labai meistriškai. Skaitydami talentingų rašytojų knygas, savo pasąmonėje pagal pa-
rašytą tekstą sukuriame vaizdus, garsus ir t.t. 

Matavimai taip pat suteikia specifi nės informacijos apie aplinką, pagal kurią galime 
spręsti apie objektų, reiškinių savybes, todėl norėdami pavaizduoti aplinkos realybę žemė-
lapyje ar duomenų bazėje, turime pasirinkti aplinkos modelį.

Kita realybės vaizdavimo dalis yra skaitmeninai duomenys. Kompiuteriai geba dirbti 
tik su skaitmeniais duomenimis. 

3.4 pav. Skaitmeniniai duomenys

SKAITMENINIAI DUOMENYS
TIKROVĖ ▬► MODELIS

•  Tikrovės  supaprastinimas  ir  sumažinimas
  - 5 pojūčiai
  - fotografi ja 
  - aprašymas
  - matavimai
  - mastelis

SKAITMENINIAI DUOMENYS
• Kompiuteris  vaizduoja  visus  duomenis  

kaip  dvejetainius  skaičius arba bitus.
• Kiekvienas bitas turi dvi būsenas:               

TAIP ir NE  arba  0  ir 1

SKAITMENINIAI DUOMENYS

• Duomenims pakeisti reikia naudoti standartinius 
kodus, kuriuos suprastų visos sistemos.

• Populiariausias yra  ASCII (American Standard 
Code for Information Interchange)

- ASCII naudoja 128 kodus, apimančius abėcėlę, 
skaičius nuo 0 iki 9 ir kitus specialius simbolius.

- praktikoje naudojami 8 bitai (1 baitas)
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Yra sukurta įvairių duomenų modelių, vieni iš jų taikomi konkretiems tikslams, kiti 
yra universalesni. Pastaraisiais metais dažniausiai naudojami šie duomenų modeliai:

- CAD – kompiuterizuotas projektavimas, braižyba;
- grafi niai – nesudėtinga kartografi ja;
- vaizdai – vaizdų apdorojimas;
- rastras – geografi nė matrica;
- vektorinis – vektoriniai geometriniai elementai;
- tinklas – tinklų analizė;
- TIN – netaisyklingų trikampių tinklas.
Populiariausi yra rastrinis, vektorinis modeliai.

 3.5 pav. Geografi nių duomenų vaizdavimo būdai

3.2 Grafi nis objektų vaizdavimas

3.6 pav. Objektų vaizdavimo grafi niai elementai 

• Yra du pagrindiniai skaitmeninių geografi nių duomenų vaizdavimo būdai.

• Taigi yra du pagrindiniai erdvinių duomenų modeliai.

GRAFINIAI ELEMENTAI:
•  Taškas  
•  Linija
•  Plotas
•  Paviršius
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Geografi nių duomenų erdvinė informacija duomenų modelyje pateikiama naudojant 
keturius grafi nius elementus.

Taškas – paprasčiausias grafi nis objektų vaizdavimas. Taškai neturi dimensijų, bet 
simboliais galima pažymėti įvairius objektus žemėlapiuose. Šuliniai, miestai, sklypo kam-
pas – tai tipiški objektai, žemėlapiuose vaizduojami taškais. Galimi ir nedaiktiniai objektai 
– altitudė. Priklausomai nuo mastelio tas pats objektas gali būti vaizduojamas kaip taškas 
arba kaip plotas. Pvz., esant smulkiam masteliui, miestas vaizduojamas kaip taškas, esant 
stambiam masteliui – tas pats miestas vaizduojamas kaip plotas.

Linija – jungia mažiausiai du taškus, jos naudojamos objektams, turintiems vieną 
dimensiją (ilgis) vaizduoti. Tai elektros linijos, kabeliai, vamzdynai, arba nedaiktiniai – 
kanalo, gatvės ašis. Priklausomai nuo mastelio kai kurie objektai gali būti vaizduojami ir 
kaip linijos, ir kaip plotai (upė, kelias).

Plotas – apibrėžiami mažiausiai trimis susikertančiomis linijomis ir yra uždari. Vaizduo-
jami dviejų dimensijų (ilgis, plotis) objektai. Tai pastatai, sklypai. Kintant masteliui, plotai taip 
pat kinta – kai kurie objektai dingsta (maži tvenkiniai), keičiasi simboliai (plotai tampa taškais), 
keičia formą (tampa mažesnio detalumo), kai kurie objektai atsiranda (klimatinės zonos).

Paviršius – vaizduojami trijų dimensijų (ilgis, plotis, aukštis) objektai. Be koordi-
načių poros X ir Y , dar naudojama koordinatės Z reikšmė, kuri charakterizuoja objektą 
vertikalioje plokštumoje. Z reikšmė gali vaizduoti ne tik žemės paviršių, bet ir gyventojų 
tankumą, kritulius ir kt. 

Duomenų modeliai yra kuriami įvairių dimensijų:
- dvimatis (2D), kai objektai vaizduojami plokštumoje ir apibrėžiami X ir Y koordi-

natėmis;
- 2,5 dimensijos (2,5D), kai objektai vaizduojami plokštumoje, o Z koordinačių 

reikšmės parodomos atskiruose taškuose;
- trimatis (3D) geriausiai atspindi realų pasaulį, visi objektai vaizduojami trimatėje 

projekcijoje;
- keturmačiai (4D) arba kinematiniai, kai be erdvinių duomenų koordinačių yra ir 

laiko faktorius.

 3.3 Rastrinės GIS

3.7 pav. Rastrinio duomenų modelio pagrindas - ląstelė

Rastrinis duomenų modelis yra pagrįstas vietovės dalinimu vienodo dydžio lange-
liais – kvadratais, vadinamomis ląstelėmis, tarytum ant žemėlapio uždėtume tinklelį ir 
kiekvienai tinklelio akiai suteiktume vieną savybę. 

Rastriniame modelyje 
plotas padalinamas 
į taisyklingus 
kvadratus, 
„ląsteles“.
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Rastriniame duomenų modelyje tašką vaizduoja viena ląstelė, liniją – kaimyninių 
ląstelių eilė, plotą – kaimyninių ląstelių grupė. 

3.8 pav. Rastrinio modelio sukūrimo etapai

3.9 pav. Rastrinio modelio ląstelių reikšmės

Kiekviena ląstelė, kaip ir geografi niai duomenys, turi du parametrus: erdviniai duo-
menys ir atributai. Erdviniai duomenys nusako ląstelės padėtį erdvėje ir gali būti stulpelio 
(m) ir eilutės (n) numeriai arba ląstelės kampo (arba centro) koordinatės X ir Y. Kiekviena 
ląstelė turi ir atributus, tačiau gali turėti tik vieną atributą arba savybę, kuri gali būti iš-
reikšta spalva, skaičiais, raidėmis. 

3.10 pav. Rastrinio modelio sudarymo ypatumai.

Pavyzdys:
- pavaizduoti trikampio formos žemės 
sklypo rastrinį modelį

Rastrinis modelis yra n eilučių ir m stulpelių 
ląstelių tinklas, kur skirtingos ląstelės reiškia 
skirtingas savybes.

•  1 – trikampio formos žemės sklypas,
•  0 – ne trikampio formos žemės sklypas.

•  Kiekviena  ląstelė gali turėti tik vieną reikšmę arba savybę.
•  Ląstelė dengia dvi ar daugiau realaus pasaulio geografi nių 
    duomenų savybes ???
•  Taikoma „didžiausio ploto” taisyklė ir ląstelei suteikiama 
    jo savybė
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Svarbi rastrinio modelio savybė yra ląstelių dydis, nuo kurio priklauso modelio 
tikslumas. Ląstelės dydį charakterizuoja ląstelės skiriamoji geba, galinti kisti plačiose 
ribose – nuo 0,5 m iki 1 km.

3.11 pav. Ląstelės skiriamoji geba

3.12 pav. Skirtinga ląstelių skiriamoji geba 

Rastrinis modelis yra patogus naudoti, kada geografi niai duomenys nagrinėjamoje 
teritorijoje tolydžiai kinta (žemės paviršius, temperatūra). 

Pagrindinės rastrinio duomenų modelio charakteristikos:
- tikslumas atvirkščiai proporcingas ląstelės dydžiui. Esant stambioms ląstelėms, kai 

kurie smulkesni objektai gali būti nepavaizduojami;
- didindami rastrinio duomenų modelio tikslumą 10 kartų, ląstelių skaičių padidinsi-

me 102. Užima daug kompiuterio atminties;
- ląstelių ribos negali būti atpažintos natūroje;
- tiesiogiai nenusako erdvinių ryšių tarp atskirų objektų.

3.13 pav. Rastrinio modelio savybės

•  Rastrinis modelis negali tiksliai 
pavaizduoti trikampio formos žemės sklypo.

•  Tikslumas priklauso nuo ląstelės skiriamosios gebos.
•  Skiriamoji geba – menamas plotas, kurį ląstelė užima 

realiame pasaulyje 

RASTRINIS MODELIS:

•  GIS –  tai  “  ploto  vaizdas “.

•  vientisas plotas, 
sudarytas iš ląstelių. 

•  viena ląstelė – viena savybė
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3.4 Vektorinės GIS

3.14 pav. Vektorinio modelio pagrindas ir sudarymo principas

Vektorinio duomenų modelio sudarymo principas panašus į visiems žinomą žaidimą, 
kada tiesėmis sujungus taškus gaunamas vaizdas. Vektorinio modelio pagrindas yra kon-
kretus objektas, kuris gali būti vaizduojamas tašku, linija ar plotu. 

3.15 pav. Vektorinio modelio grafi nių elementų erdviniai duomenys 

Taško erdvinė padėtis vektoriniame duomenų modelyje yra užrašoma naudojant ko-
ordinačių porą, linijos arba laužtinės linijos (polinija) – serija tvarkingai išdėstytų būdingų 
linijos taškų (pradžia, posūkio vietos, pabaiga) koordinačių poromis, plotas – ploto kampų 
koordinačių poromis. 

3.16 pav. Vektorinio modelio pavyzdys

• Pagrindas  -  VEKTORIUS

• Vektorius – tiesė, turinti dydį ir kryptį.

• Principas: jungiant taškus vektoriais
gaunamas grafi nis objekto vaizdas.

Vaizduojami erdviniai duomenys

•  taškai - 

•  linijos

•  plotai
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3.17 pav. Vektorinio modelio atributai

Objektų atributai vektoriniame duomenų modelyje yra surašomi atskirose lentelėse. 
Lentelės sudarytos iš laukų (stulpelių), kuriuose surašomi objekto atributai, ir iš įrašų (ei-
lučių), kuriose surašomi objektai. Pvz., eilutėse surašomos pasaulio valstybės, o laukuose 
– valstybės pavadinimas, gyventojų skaičius, sostinė ir kt. 

Vektoriniame duomenų modelyje dažniausiai taikomi du duomenų tvarkymo metodai:
- spaghetti;
- topologinis.

3.18 pav. Vektorinių duomenų tvarkymo būdas – Spaghetti

Naudojant Spaghetti metodą objektai vaizduojami taškais ir tiesių atkarpomis. Pvz., 
ilga kreivė bus sudaryta iš keleto tiesių linijų atkarpų, plotas – iš atskirų linijų, praside-
dančių ir besibaigiančių viename taške. Šiame modelyje nėra taškų, kurie pažymėtų linijų 

Spaghetti metodas:
kiekvienas objektas vaizduojamas 
atskirai taškais ir tiesių linijų 
atkarpomis
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susikirtimus ar kitus ryšius tarp objektų. Kiekvienas objektas apibrėžiamas taškais, lini-
jomis ar plotais atskirai. Štai du besiribojantys tarpusavyje sklypai apibrėžiami linijomis 
kiekvienas atskirai, ir nėra jokių įrodymų, kad šie sklypai yra gretimi. Kadangi Spaghetti 
metodas nenurodo erdvinių ryšių tarp objektų, todėl jis netinkamas atliekant erdvinę ana-
lizę, tačiau paprasta duomenų struktūra šį modelį daro efektyvų, kur objektų erdviniai 
duomenys nėra svarbūs, pvz. skaitmeninėje kartografi joje.

Topologija yra matematikos mokslų šaka, nagrinėjanti objektų tarpusavio erdvines 
priklausomybes, kurios nesikeičia keičiantis objektų formai. 

Nors žemiau pateiktos trys geometrinės fi gūros yra skirtingos, tačiau galima teigti, kad to-
pologiškai jos yra vienodos. Visos trys fi gūros sudarytos iš keturių dalių, kurios visose jose turi 
vieną bendrą tašką ir t.t., t. y. trijose fi gūrose keturių dalių tarpusavio ryšiai yra tokie patys.

3.19 pav. Vienoda skirtingų fi gūrų tipologija
Naudojamos įvairios topologinio modelio formos. Viena iš jų yra Grandis – Mazgas. 

Topologiniame modelyje objektai vaizduojami grandimis, mazgais, taškais.

3.20 pav. Topologinio modelio objektų žymėjimas

TOPOLOGINIS  METODAS:
•  grandis – serija tiesėmis tarpusavyje sujungtų

 taškų su nurodyta pradžia ir pabaiga;
•  mazgas – topologiškai svarbūs taškai 

(pradžia, pabaiga, susikirtimai);
•  taškas – taškai tarp dviejų mazgų
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Objektų tarpusavio ryšiai surašomi trijose topologinėse lentelėse:
- plotų lentelė, kur surašomos plotus sudarančios grandys;
- mazgų, kur surašomi mazgai ir į juos įeinančios grandys;
- grandžių, kur surašomi pradiniai ir galiniai grandžių mazgai, kairėje ir dešinėje 

esantys plotai.
Pagal lentelėse pateiktus duomenis galima sukonstruoti grafi nį vaizdą, atitinkantį jų 

tarpusavio erdvinius ryšius. Kad vaizdas įgautų tikrą grafi nį vaizdą pagal formą, naudojama 
ketvirta lentelė, kurioje surašomos grandyse esančių mazgų ir taškų koordinatės X ir Y.

Metodo privalumas yra tas, kad turint erdvinius objektų ryšius galima atlikti analizę ne-
naudojant taškų, mazgų koordinačių, Tai pagreitina ir palengvina erdvinės analizės procesą.

3.21 pav. Vektorinio modelio savybės

3.5 Rastrinės - vektorinės GIS pranašumai ir trūkumai

3.22 pav. Rastrinio ir vektorinio modelio charakteristikų palyginimas

•  TAŠKAI
- taškai  (x,y)

• LINIJOS
- taškai (x,y) sujungti tiesėmis

• PLOTAI
- uždaras plotas, apribotas linijomis.

•  ATRIBUTAI
- lentelėse

MODELIO CHARAKTERISTIKOS

RASTRINIS MODELIS VEKTORINIS  MODELIS

DUOMENŲ STRUKTŪRA
PAPRASTA  SUDĖTINGA

PLOTŲ ANALIZĖ
GERA  BLOGA

TINKLINĖ ANALIZĖ
BLOGA  GERA

GRAFINIS VAIZDAVIMAS
VIDUTINI  GERAS

TIKSLUMAS
VIDUTINIS  GERAS
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Rastriniai ir vektoriniai duomenų modeliai turi savo išskirtinių ypatumų ir bruožų. 
Rastrinis modelis orientuotas į duomenų analizę, o vektorinis modelis geriau tinka žemė-
lapiams gaminti. Rastrinis modelis turi pranašumų analizuojant vientisą plotą, o tinklų 
analizei geriau tinka vektorinis modelis, todėl projektuojant GIS svarbu žinoti, kokiems 
tikslams bus naudojama sistema. Daugelis dabartinių GIS programų turi galimybę paversti 
duomenis iš vieno modelio į kitą (vektorizacija ir rastrizacija), tačiau proceso metu neten-
kama dalies informacijos arba ji tampa ne tokia tiksli.

3.6 Duomenų sluoksniai

3.23 pav. Realybės geografi niai duomenys suskirstomi atskirais sluoksniais

Nepriklausomai nuo duomenų modelio, geografi niai duomenys tvarkomi panašiai 
kaip tematinių žemėlapių rinkinys. Kiekvienas žemėlapis, vadinamas sluoksniu, tema, 
perdengimas... parodo tik tam tikrus tarpusavyje turinčių bendrų savybių objektus ir jų 
atributus. Toks duomenų suskirstymas suteikia galimybę atskirai dirbti (keisti, šalinti, 
atnaujinti) su vienos rūšies objektais, suvienodinti atskirų sluoksnių mastelius, bet kurį 
vieno sluoksnio tašką perkelti į kitus sluoksnius, sujungti atskirus sluoksnius į vieną. Tai 
puikios erdvinės analizės galimybės.

Klausimai
1. Kodėl reikalingas realybės modelis? Kuo skiriasi fotonuotrauka nuo realybės?
2. Kam sukurti ir naudojami skaitmeniniai duomenys?
3. Skaitmeniai duomenys turi reikšmes „1“ ir „0“. Kodėl?
4. Kokie grafi niai elementai naudojami rastriniame ir vektoriniame duomenų mode-

liuose?
5. Kaip galima padidinti rastrinio skaitmeninio žemėlapio tikslumą?
6. Koks yra skirtumas vaizduojant 2,5 ir 3,0 dimensijų objektus?
7. Rastrinio duomenų modelio išskirtinės savybės.
8. Kuo skiriasi Spaghetti ir topologinis vektorinių duomenų tvarkymo būdai?
9. Kaip pasirinkti tinkamą duomenų modelį?
10. Kas tai yra duomenų sluoksniai ir kokie jų privalumai?
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4. DUOMENŲ ŠALTINIAI

4.1 Aplinkos duomenys

 4.1 pav. Geografi nių duomenų sudėtis 

Realus pasaulis yra sudėtingas. Skaitmeniniai geografi niai duomenys parodo tik da-
linį pasaulio vaizdą, tačiau jis turi būti kuo panašesnis į tikrovę.

Geografi niai duomenys sujungia objekto padėtį (erdviniai duomenys) ir laiką su šios 
padėties atributais. 

4.2 pav. Tolydieji ir netolydieji duomenys

Realiame pasaulyje yra daug objektų, kurie turi savo padėtį, formą. Tai netolydieji 
geografi niai duomenys, pvz., namas, ežeras. 

Kai kurios realaus pasaulio savybės egzistuoja visur ir visada, yra besitęsiančios – 
tolydinės. Tai žemės paviršiaus aukštis, temperatūra,slėgis. Dažnai realiame pasaulyje jų 
reikšmių ir ribų nematome. Jiems išmatuoti naudojami būdai:

- matuojant tam tikruose atskiruose taškuose (meteorologinės stotys);
- suskirstant plotą į zonas (dirvožemiai);

TOLYDIEJI – NETOLYDIEJI

•  TOLYDIEJI – nenutrūkstami objektai
(aukštis, temperatūra)

•  NETOLYDIEJI – objektai, turintys savo ribas 
ir suskirstymą , atskiras kategorijas
(žemės sklypas, namas)
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- braižant izolinijas (horizontalės).
Kiekvienas iš šių būdų sukuria netolydinius objektus, kurie gali būti vaizduojami 

taškais, linijomis, plotais ar paviršiais. 
Išimtinis atvejis yra rastrinis duomenų modelis, kur ląstelės gali būti vaizduojamos 

kaip atskiri matavimo taškai.
Realaus pasaulio objektai ar reiškiniai gali būti stebimi ir matuojami trimis būdais:
- erdviniu arba padėties;
- laiko arba kinematiniu;
- teminiu.
Objektų ar reiškinių savybių kitimą keičiantis jų padėčiai apibūdina erdvinis būdas. 

Laiko būdas parodo reiškinio kitimą laike, o teminis yra susijęs su objekto ar reiškinio 
specifi nėmis savybėmis. Šie būdai taikomi atskirai, tačiau dažnai naudojami kartu. Pvz., 
atliekant gyventojų surašymą galima fi ksuoti surašymo datas (laiko būdas), teritoriją, ku-
rioje atliekamas surašymas (erdvinis būdas), ir nustatyti teminę arba specifi nę savybę, 
tokią kaip gyventojų, įgijusių aukštąjį išsilavinimą, skaičius.

Objektų atributai gali būti kiekybiniai ir kokybinai. Pvz., miesto kvartale yra 20 (kie-
kybinis atributas) namų ir visi jie mediniai (kokybinis atributas).

Kiekybiniai atributai gali būti išreikšti įvairiose matavimo skalėse.

4.3 pav. Matavimo skalės

Nominalieji atributai identifi kuoja ir atskiria objektus iš visų kitų. Tai dirvožemio 
tipas, namo numeris, asmens kodas. Nors nominalas gali įgauti skaitinę reikšmę, tačiau 
dažnai aritmetiniai veiksmai beprasmiai (dviejų kodų sudėtis).

Eilės atributai išreiškia tam tikrų reikšmių eilę arba seką, nenusakant skaitinių skirtu-
mų tarp jų. Aritmetinės operacijos beveik netikslingos, nors kai kurie statistiniai parame-
trai (mediana) tikslingi.

Santykiniai atributai parodo santykį atskirų atributo reikšmių (100 kg du kartus dau-
giau nei 50 kg).

Intervaliniai atributai parodo skirtumus tarp gretimų reikšmių (laiko skirtumas tarp 
lenktynių dalyvių).

MATAVIMO  SKALĖS:

•  NOMINALIOJI   (spalva, vyras/moteris, 
skaičiai)

•  EILĖS (pirmas/antras, mažas/didelis)

•  SANTYKINĖ (du kartus, trigubai)

•  INTERVALINIĖ (horizontalių laiptas, 
kursas) 

•  CIKLINĖ (para, metai, kompasas) 
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4.4 pav. Kiek kartų vienas kalnas didesnis už kitą?

Matuojant svarbu nesupainioti įvairių matavimo skalių, tačiau ir žinant apibrėžimus 
kartais sunku tai nustatyti. Pvz. norėdami atsakyti, kiek kartų vienas kalnas didesnis už 
kitą pasitelkę intervalinę skalę, gauname dydį 2 santykinėje matavimo skalėje. Tačiau tei-
singą atsakymą gauname tik tada, kai žinome kalnų aukščio nominalių reikšmių esmę ar 
nuo kalno papėdės, ar nuo kitos plokštumos.

4.2 Duomenų šaltiniai

4.5 pav. Pirminiai ir antriniai duomenų šaltiniai

Įsigyti geografi nius duomenis yra brangu ir reikia didelių darbo sąnaudų. Kartais jų 
kaina gali siekti iki 80 – 90 % viso GIS projekto kainos, todėl svarbu nustatyti ir surasti 
optimalų pagal kainą, apimtį ir tikslumą duomenų šaltinį. 

Duomenų šaltiniai skirstomi į dvi grupes – pirminiai ir antriniai. 
Pirminiai duomenų šaltiniai – kada geografi niai duomenys renkami tiesiogiai objek-

tuose, dažniausiai naudojami topografi niams ir kartografi niams tikslams. Tuomet gaunami 
reikalingo tikslumo, apimties ir nauji geografi niai duomenys. Erdvinius duomenis iš pir-
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minių duomenų šaltinių galima gauti atliekant lauko geodezinius matavimus, iš aerofoto-
nuotraukų ar palydovinių vaizdų. 

4.6 pav. Pirminiai duomenų šaltiniai

Lauko arba geodeziniai matavimai grindžiami kampų ir atstumų matavimu nustatant 
bet kokio objekto padėtį horizontalioje ir/ar vertikalioje plokštumose. Nors matavimų pa-
grindiniai principai mažai kito, tačiau sukurti prietaisai ir tecnologijos leidžia atlikti tiks-
lius matavimus. Tai elektroniniai tacheometrai, globali padėties nustatymo sistema GPS, 
kuriuos naudojant gaunami ypač aukšto tikslumo vektoriniai erdviniai duomenys. Gal tik 
vienintelis trūkumas tas, kad duomenys brangūs.

Populiariausias rastrinių duomenų rinkimo būdas iš pirminių duomenų šaltinių yra 
distancinis zondavimas (aerofotonuotraukos, palydoviniai vaizdai), grindžiamas skirtingų 
Žemės paviršiaus objektų nevienodu atspindėjimu įvairiose spektro zonose. Kai kurios 
distancinio zondavimo sistemos užtikrina nuolatinį informacijos teikimą, kitos (kosminės) 
sistemos tos pačios teritorijos vaizdus pateikia periodiškai, arba informacija teikiama pa-
gal užsakymus (aerofotonuotraukos kas 5 metus).

4.7 pav. Antriniai duomenų šaltiniai
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Antriniai duomenų šaltiniai – skaitmeniniai ir analoginiai duomenų rinkiniai, su-
rinkti kitais tikslais ir paverčiami tinkamais GIS naudoti. Populiariausi antriniai duome-
nų šaltiniai yra analoginiai (popieriniai) žemėlapiai, įvairūs statistiniai šaltiniai, skai-
tmeninių duomenų bankai. 

Vektoriniai duomenys iš analoginių žemėlapių gaunami rankiniu būdu paverčiant skai-
tmeniniais naudojant grafi nę lentą (planšetę) , rastriniai – automatiškai skenuojant analoginius 
žemėlapius. Rankinis skaitmenizavimas varginantis procesas, tačiau leidžia išskirti, skaitme-
nizuoti ir sukurti reikiamus sluoksnius. Automatinis skenavimas nepalyginamai spartesnis 
procesas, tačiau sluoksniams išskirti reikalingos tolesnės procedūros (vektorizavimas).

Statistiniuose šaltiniuose yra sukaupta daug įvairiausios informacijos, kuri gali būti 
pritaikyta ir panaudota įvariuose GIS projektuose. 

Prieš pradedant GIS projektą visada iškyla klausimas – kurti GIS duomenų bazę pa-
tiems ar ją arba jos dalį įsigyti. Šiuo metu sukurta daug įvairių duomenų bazių, todėl 
vis populiaresni tampa duomenų bankai, kuriuose galima rasti duomenų bazes, tinkančias 
įvairiems konkretiems uždaviniams spręsti naudojant GIS technologijas.

 Gali iškilti viena problema – skaitmeninių duomenų šaltinio formatas neatitinka tu-
rimos programinės įrangos, tačiau sukurta daug priemonių, leidžiančių duomenis keistis 
įvariose sistemose. Vis daugiau geografi nės informacijos galima rasti internete.

Objektų atributai dažniausiai surenkami ir įvedami atskirai nuo erdvinių duomenų. 
Atributus rinkti žymiai paprasčiau. 

4.3. Duomenų standartizavimas

Surinkti skaitmeniniai geografi niai duomenys bus vertingi, jei juos galės panaudoti įvai-
rūs vartotojai įvairiems tikslams, todėl stengiamasi geografi nius duomenis standartizuoti. 

Lietuvoje duomenų bazėse kaupiamų geografi nių duomenų standartus reglamentuoja 
„Integruotos geoinformacinės sistemos (InGIS) geoduomenų specifi kacija“. Ši specifi ka-
cija skirta valstybės registrų, valstybės bei savivaldybių lygmens georeferencinių topogra-
fi nių ir inžinerinių duomenų bazių tvarkytojams geografi nei informacijai kurti, saugoti ir 
ja keistis. Specifi kacija nenustato konkrečių duomenų bazių turinio, tam rengiamos atski-
ros specifi kacijos, kurios turi būti suderinamos su InGIS specifi kacija.

InGIS specifi kacijoje yra pateikiami pagrindiniai GIS terminai, apibrėžtys, žymenys, 
ir santrumpos.

4.8 pav. Integruotos GIS paskirtis

■ InGIS – Lietuvos standartizacijos sistemos standartas, skirtas 
 skaitmeninei geografi nei informacijai kurti, saugoti ir keistis.
■ InGIS standartas nustato:
  - geografi nių duomenų modelius;
  - geografi nių elementų kodavimą;
  - atributų struktūrą;
  - raktus į duomenų bazes;
  - metaduomenų struktūrą
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Pagal InGIS , realus pasaulis gali būti perteikiams struktūrizuotai arba nestruktūrizuo-
tai. Struktūrizuotas pasaulio vaizdas perteikiamas naudojant šiuos duomenų modelius:

- vektorinis;
- rastrinis;
- paviršiaus.
Nestruktūrizuotas pasaulio vaizdas perteikiamas naudojant tik rastrinį modelį.
Realaus pasaulio struktūrizavimo principai yra šie:
- realus pasaulio vaizdas turi būti logiškai išskirstytas į geoobjektus;
- geoobjektai turi būti išreikšti geoelementais – plotais, linijomis, vektoriais, taškais 

arba vaizdo elementais (ląstelėmis);
- turi būti apibrėžta kiekvieno geoelemento padėtis geografi nėje erdvėje (erdviniai 

duomenys);
- kiekvienas geoelementas turi būti užkoduotas naudojant InGIS kodavimo modelį;
- turi būti aprašytos kiekvieno geoelemento charakteristikos – atributai;
- turi būti nurodyti geoelementų, reprezentuojančių valstybės kadastrų, registrų geo-

objektus, raktiniai kodai į šių kadastrų, registrų informaciją;
- turi būti aprašyti kiekvieno geoelemento metaduomenys arba duomenys apie juos.

4.9 pav. Realaus pasaulio objektų kodavimo schema
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Struktūrizuojant realaus pasaulio vaizdą ir objektus koduojant naudojami šie pagrin-
diniai kriterijai:

- fi zinės savybės (forma, medžiaga);
- kilmė (gamtiniai, urbanistiniai);
- funkcijos (naftotiekis);
- padėtis žemės paviršiaus atžvilgiu (virš, po, ant);
- geografi nių duomenų automatizuotas generavimas;
- geografi nių duomenų panaudojimas analizei;
- galimybė plėsti objektų sąrašą.
Pagal šiuos kriterijus objektai yra sugrupuojami pagal temas:

Temų grupė Temos pavadinimas
Geodezinis pagrindas Geografi nis – indeksinis suskirstymas

Geodezinio pagrindo punktai
Reljefas Reljefas
Administraciniai vienetai ir gyvenamosios vietovės Administraciniai vienetai ir gyvenamosios vietovės
Hidrografi ja Hidrografi niai objektai

Hidrotechniniai ir vandens transporto objektai
Augalija ir žemėnaudos Augalija ir žemėnaudos
Transporto infrastruktūra Keliai

Geležinkeliai
Pėsčiųjų, dviračių takai

Urbanistiniai objektai Pastatai ir statiniai
Kiti urbanistiniai objektai

Komunikacijos Bendrosios komunikacijos ir įrenginiai
Dujotiekis
Elektros tinklas
Buitinis ir ūkinis nuotėkų tinklas
Gamybos technologinis vamzdynas
Lietaus nuotekų tinklas ir uždaras drenažas
Naftotiekis
Ryšiai
Šilumtiekis
Vandentiekis

Žemės kadastro geoobjektai Žemės kadastro geoobjektai
Žemės gelmių kadastro geoobjektai Žemės gelmių kadastro geoobjektai
Saugomos teritorijos ir kultūros vertybės Saugomos teritorijos ir kultūros vertybės
Miškų kvartalai ir taksaciniai sklypai Miškų kvartalai ir taksaciniai sklypai
Teritorijų planavimo geoobjektai Teritorijų planavimo geoobjektai

Objektai yra koduojami naudojant kodavimo sistemą. Kodą sudaro raidiniai ir skai-
tiniai simboliai. Paprastai raidiniai simboliai atspindi objekto priklausomybę tam tikrai te-
mai. Skaitiniai simboliai rodo objekto eilės numerį. Pvz., kodas pa41 reiškia pa - pastatas 
, 41 – šį eilės numerį pastatų temos sąraše turi bažnyčia.

InGIS duomenys saugomi bylų sistemose (kataloguose). Visų bylų pavadinimai for-
muojami pagal ICO 9660 reikalavimus.

Geografi niai duomenys pateikiami tokių formatų:
- vektoriniai erdviniai geografi niai duomenys – Shape byla;
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- rastriniai duomenys – TIF, TWF bylos;
- paviršių duomenys – NET bylos;
- vektorinių atributų – DBF bylos;
- tekstiniai duomenys – ASCII.

4.4 Duomenų įvedimas

Duomenų įvedimas – geografi nių duomenų pakeitimas į kompiuterinę formą (skai-
tmeninę) ir jų įrašymas į GIS duomenų bazę. Prieš pradedant šį procesą reikia:

4.10 pav. Sprendimai, priimami prieš įvedant duomenis

Svarbu žinoti, kokie objektai, koks jų detalumas ir kokie objektų atributai yra būtini 
ir reikalingi. Ne mažiau svarbu apsispręsti, kokį duomenų modelį – vektorinį ar rastrinį – 
naudoti. Vienoda koordinačių sistema yra didelis privalumas, kadangi visų objektų erdvi-
niai duomenys yra susiejami tarpusavyje. 

Duomenų įvedimo procesas priklauso nuo geografi nių duomenų šaltinio pobūdžio. 
Tam gali prireikti daug rankinio darbo (naudojant klaviatūrą ar grafi nę lentą), procesas gali 
būti dalinai ar visiškai automatizuotas (skaitmeninių duomenų įrašymas, skenavimas). 

4.11 pav. Duomenų įvedimo būdai

Duomenų įvedimo klaviatūra ypatumai:

4.12 pav. Duomenų įvedimo klaviatūra ypatumai 

Apsispręsti

•  kokie duomenys ir kokios jų savybės reikalingos
•  kokį duomenų modelį naudoti
•  kokią koordinačių sistemą naudoti

DUOMENŲ ĮVEDIMAS – TAI JŲ PAVERTIMAS Į SKAITMENINĘ 
FORMĄ IR PATALPINIMAS DUOMENŲ BAZĖJE

Būdai
•  klaviatūra
• matavimo prietaisai
• rankinis skaitmenizavimas
• skenavimas
•  esamos duomenų bazės

•  tinka  atributams įvesti
•  netinka erdviniams duomenims įvesti
•  suderinamumas su rankinio skaitmenizavimo būdu
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• duomenys tikslūs, bet brangūs

• tinka nekilnojamojo turto 
erdviniams duomenims įvesti

• tinka įvedant duomenis iš žemėlapių
• priklausomybė nuo programinės įrangos ir operatoriaus patyrimo
• didelės darbo sąnaudos ir galimos klaidos

Šiuolaikiniai matavimo prietaisai ir metodai leidžia matuoti objekto dydį, formą, nu-
statyti padėtį erdvėje, atlikti reikiamus skaičiavimus ir šiuos skaitmeninės formas duome-
nis perduoti į GIS duomenų bazę.

4.13 pav. Duomenų įvedimo matavimo prietaisais ypatumai

Praeityje buvusi populiari duomenų įvedimo priemonė grafi nė lenta pastaruoju metu 
dažniausiai naudojama tik duomenų bazėms papildyti ar erdviniams duomenims atnaujinti.

4.14 pav. Duomenų įvedimo naudojant grafi nę lentą ypatumai

Skenavimas žymiai greitesnis nei rankinis skaitmenizavimo procesas, - nereikia aukš-
tos kvalifi kacijos darbuotojų, mažiau padaroma klaidų, bet reikia papildomos techninės ir 
programinės įrangos tiek vaizdui gauti, tiek jam taisyti, redaguoti ir vektorizuoti. 

 4.15 pav. Duomenų įvedimo skeneriu ypatumai

• reikia redaguoti
• reikia vektorizuoti
• naudojamas nuotoliniam matavimui
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4.5 Duomenų kokybė 

4.16 pav. Duomenų kokybės komponentai ir jų lygiai 

Geografi nių duomenų kokybės komponentus galima suskirstyti į tris grupes. 
Mikrolygio geografi nių duomenų kokybės komponentai nusako individualius duo-

menų elementus. Tikslumas parodo skirtumą tarp tikros ir išmatuotos dydžio vertės. Išski-
riami padėties arba erdvinių duomenų tikslumas ir atributų tikslumas. Padėties tikslumas 
parodo išmatuotos objekto padėties nuokrypius nuo tikrosios jo padėties. Jis gali būti ab-
soliutusis ir santykinis. Absoliutusis tikslumas charakterizuoja objektų padėties nuokry-
pius koordinačių sistemoje, o santykinis – objektų tarpusavio padėtį. Dažnai santykinis 
tikslumas yra svarbesnis už absoliutųjį (neteisinga dviejų žemės sklypų padėtis). Atributų 
tikslumas atspindi objektų savybių įvertinimo teisingumą.

Logiškumas parodo loginio ryšio palaikymą tarp įvairių duomenų elementų. Pvz., 
pasikeitęs kelio kodas skirtinguose topografi nio žemėlapio nomenklatūriniuose lapuose. 

Žemėlapių skiriamoji geba yra nusakoma minimaliu kartografavimo vienetu, t.y. ma-
žiausių vaizduojamų objektų dydžiu. Geografi niai duomenys GIS duomenų bazėse gali 
būti pateikiami bet kokiu masteliu. Tačiau GIS mastelis dažnai vertinamas žemėlapio turi-
niu, t.y. kokio detalumo ir dydžio objektai yra surinkti. Paprastai tai įvertinama popierinių 
žemėlapių sudarymo reglamentais.

Makrolygio geografi nių duomenų kokybės elementai nusako duomenų rinkinį 
kaip visumą.

Baigtumas parodo surinktų duotos teritorijos geografi nių duomenų apimtį. Jei duo-
menų bazėje esantys duomenys apima visą teritoriją, tai baigtumas yra 100%.

Kai kurie geografi nių reiškinių duomenys labai priklauso nuo laiko. Ta priklauso-
mybė gali būti būdinga metų, paros ar net valandos laikotarpiu, todėl atitinkamų objektų 
geografi nius duomenis galima vertinti ir laiku, kada duomenys buvo rinkti. Pvz., mėnuo 
pagrindiniams topografi niams elementams reikšmės gali ir neturėti, tačiau tokio senumo 
meteorologinis žemėlapis orų prognozei praktiškai bevertis.

DUOMENŲ KOKYBĖS KOMPONENTAI:
•  MIKROLYGIO (individualūs duomenų elementai)
  - padėties tikslumas
  - atributų tikslumas
  - logiškumas
  - skiriamoji geba
•  MAKROLYGIO (duomenų rinkinio elementai)
  - baigtumas
  - amžius
  - kilmė
•  VARTOTOJO lygio
  - prieinamumas
  - kaina
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Geografi nių duomenų kilmė susijusi su istoriniais ir duomenų rinkimo, įsigijimo, 
apdorojimo technologijų aspektais. Informacija apie duomenų kilmę pateikiama įvairiuose 
technologiniuose aprašymuose bei duomenų bazių metaduomenyse. 

Vartotojų lygio kokybės elementai nusako geografi nių duomenų prieinamumą varto-
tojui bei kainą.

 4.17 pav. Vektorizuoti duomenys neatitinka realybės

Klausimai
1. Kokiais būdais tolydinius duomenis galima pavaizduoti žemėlapiuose?
2. Pateikite kokybinių ir kiekybinių atributų pavyzdžių, susijusių su geodeziniais ma-

tavimais. 
3. Pateikite įvairių matavimo skalių pavyzdžių, susijusių su žemėtvarka.
4. Pirminių ir antrinių duomenų šaltinių privalumai ir trūkumai.
5. Kokiais atvejais taikysite lauko matavimus, aerofotonuotraukas, palydovinius 

vaizdus?
6. Kas yra InGIS ir jos paskirtis?
7. Paaiškinkite realaus pasaulio struktūrizavimo esmę.
8. Kokius žinote duomenų įvedimo būdus, kokiais atvejais naudingiausia juos taikyti?
9. Rankinio skaitmenizavimo ir automatinio skenavimo pranašumai ir trūkumai.
10. Nuo ko priklauso mikrolygio duomenų kokybė?
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5. GEOGRAFINIŲ DUOMENŲ SKAITMENINĖS BAZĖS

5.1 Duomenų bazių formavimo principai

Tradiciškai informacija užrašoma specialios formos simboliais popieriuje ir saugo-
ma lentynose ar stalčiuose. Skaitmeninės duomenų bazės skiriasi nuo tradicinių tuo, kad 
visi duomenys yra skaitmeniai ir saugomi įvairiose magnetinėse ir optinėse laikmenose. 
Tai suteikia šių privalumų:

- duomenis galima saugoti vienoje ar keliose vietose;
- informacija kaupiama struktūriška ir standartizuota;
- galima sujungti duomenis iš įvairių šaltinių ir juos naudoti kartu;
- informacija greitai pasiekiama;
- informaciją gali vienu metu naudoti daug vartotojų;
- greitai ir lengvai atnaujinama informacija.
Skaitmeninė duomenų bazė – tai geografi nių duomenų, jų tarpusavio ryšių rinkinys. 

Šis rinkinys yra saugomas ir tvarkomas tam tikra tvarka, kad ateityje butų galima duome-
nis greitai surasti, panaudoti, atnaujinti ar pavaizduoti. Maža to, duomenų surinkimas į 
duomenų bazes atliekamas turint tikslą susieti ir nustatyti ryšius tarp geografi nių duome-
nų, kurie anksčiau buvo atskiri. Pvz., pagal vardus galima surasti žemės savininkus.

Duomenų bazių formavimas turi keletą etapų. 
Pirmiausia nustatomi ir įvertinami bendriausi vartotojų poreikiai. Pvz., žemės ka-

dastro duomenų bazėje vartotojui reikia rasti žemės sklypų padėtį, savininką, žemės 
vertę, naudojimo paskirtį, servitutus ir t.t. Todėl yra numatomas geografi nių duomenų 
rinkinys, reikalingas poreikiams tenkinti, taip pat galimi duomenų šaltiniai. Toliau api-
brėžiamos objektų klasės (sluoksniai), jų tarpusavio ryšiai, parenkami objektų vaizdavi-
mo būdai (vektorinis – rastrinis, taškas – linija – plotas).

Toliau konstruojamas duomenų bazės loginis modelis. Sudarant loginį modelį svarbu 
tiksliai nusakyti objektus ir jų tarpusavio ryšius. Turime numatyti tikslų objektų sąrašą (že-
mės sklypas, savininkas, vertė, dirvožemis, melioracija...) ir jų tarpusavio ryšius ( žemės 
sklypo priklausomybė savininkui, ar žemės sklypas nusausintas, žemės sklypo dirvože-
miai...). Taip pat nustatome topologinius ryšius, koordinačių sistemas.

Paskutinis duomenų bazės sudarymo etapas – fi zinio duomenų bazės modelio su-
darymas. Išskiriami objektų geografi nių duomenų rinkiniai, jų klasės, atributai ir jie 
susiejami tarpusavio ryšiais.

2.2 Duomenų bazių struktūros 

Duomenų bazėse esantys geografi niai duomenys turi būti sutvarkyti taip, kad jais 
būtų patogu naudotis. Pagal tam tikras taisykles geografi niai duomenys sujungiami į vieną 
visumą, ir tai apibrėžia duomenų bazių struktūros. Populiariausios yra šios:
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5.1 pav. Duomenų bazių struktūros

Paprasčiausia duomenų bazės struktūra – bylų sąrašas. Duomenys laikomi atskirose 
bylose, surandamose pagal sąrašą. Jei atsiranda papildomų duomenų, tai jie įrašomi į nau-
jas bylas, kurios savo ruožtu įrašomos į sąrašą. Šiuo atveju, norint rasti reikiamus duome-
nis, vartotojas arba taikomoji programa turi žinoti, kokie duomenys yra kokioje byloje.

5.2 pav. Duomenų struktūra – bylų sąrašas

Tačiau tai padaryti, ypač kai bylų sąrašas yra labai ilgas, yra keblu, paieška gali ilgai 
užtrukti. Paieškos laiko sutrumpinimui naudojamos taikomosios programos, bylų sąra-
šas sudaromas pagal požymius (abėcėlė, mažėjimo tvarka...). Ši duomenų bazių struktūra 
naudojama duomenų bazėms, apimančioms ribotą kiekį geografi nių duomenų, kai nerei-
kia tarpusavio ryšių, sudaryti. Tačiau nesant tarpusavio ryšių ši duomenų bazės struktūra 
netinka duomenų analizei.

Hierarchinės duomenų bazių struktūros visi geografi niai duomenys yra suskirstomi į 
loginius hierarchinius lygius (pradedant nuo svarbiausio), tarp jų sudaromi loginiai ryšiai 
„vienas – daug“. Tai reiškia, kad kiekvienas duomenų bazės hierarchinis lygis (išskyrus 
patį aukščiausią) turi tik vieną ryšį su aukštesniu lygiu ir vieną ar daugiau ryšių su že-
mesnio hierarchinio lygio geografi niais duomenimis. Ši struktūra gerai tinka geografi nių 
duomenų rinkiniams, kuriuos lengva suskirstyti į hierarchinius lygius. Pvz., universiteto 
geografi niai duomenys lengvai suskirstomi į fakultetus, pastarieji - į katedras, dėstytojus ir 
dėstomus dalykus. Pagal sudarytus ryšius galima nustatyti dėstytojų priklausomybę kate-
drai, katedros priklausomybę fakultetui ir t.t. 

• BYLŲ SĄRAŠAS
• HERARCHINĖ
• TINKLINĖ
• RYŠINĖ
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5.3 pav. Herarachinė duomenų bazių struktūra

Herarchinę duomenų bazę lengva išplėsti (įkūrus naują katedrą užtektų papildyti ka-
tedrų lygio geografi nių duomenų rinkinį) ar atnaujinti, greita paieška, tačiau ryšių tarp to 
paties lygio objektų nebuvimas (neaišku, koks dėstytojas kuriai grupei dėsto, kokius da-
lykus studijuoja studentai...), sudėtingas užklausų formavimas riboja šios duomenų bazių 
struktūros taikymą. Taikoma skaitmeninių žemėlapių, bibliotekų abonementų, administra-
cinio valdymo (lengvas geografi nių duomenų struktūrizavimas į lygius) duomenų bazėms 
sudaryti.

Tinklo duomenų bazių struktūra taip pat remiasi geografi nių duomenų struktūriza-
vimu į atskirus lygius, tačiau čia žemesnio lygio objektas gali turėti jau ne vieną ryšį su 
aukštesnio lygio objektais, taip pat gali egzistuoti ryšiai tarp to paties lygio objektų. Pvz., 
universiteto duomenų bazėje, kuri turi tinklo struktūrą, jau galima sužinoti, kokie dėstyto-
jai dėsto atskiroms studentų grupėms arba kokius dalykus studijuoja studentai.

5.4 pav. Tinklo duomenų bazių struktūra
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Ji padidina duomenų analizės galimybes, pagreitina duomenų paiešką, tačiau yra su-
dėtingesnė nei hierarchinė.

Ryšinė, arba reliacinė, duomenų bazių struktūra dar vadinama lenteline, kadangi visa 
informacija apie objektus kaupiama dvimatėse lentelėse. Tarp lentelių būtinas ryšys, kurį 
suteikia lentelėse esantys identiški stulpeliai (laukai). Esant tokiems ryšiams, lentelės su-
daro sistemą, kuri sujungia visus objektus ir jų geografi nius duomenis į vieną visumą.

5.5 pav. Ryšinė duomenų bazių struktūra

Esant dideliems duomenų kiekiams, lentelių skaičius gali būti gana didelis, ir tai 
silpnoji šios struktūros duomenų bazės vieta. Tačiau struktūros paprastumas, lankstumas 
visiškai užgožia šiuos trūkumus.

5.3 Duomenų bazių valdymo sistemos

GIS duomenų bazėje esantys geografi niai duomenys tvarkomi ir valdomi specialiu 
programų paketu, vadinamu duomenų bazės valdymo sistema (DBVS). DBVS – tai pro-
graminė sąsaja tarp vartotojo ir duomenų bazės, leidžianti efektyviai manipuliuoti duome-
nimis, pateikti paiešką, redaguoti, šalinti, įvesti, atnaujinti geografi nius duomenis. DBVS 
dažnai veikia kaip centrinė, valdanti ir kontroliuojanti bet kokį ryšį tarp duomenų bazės ir 
taikomųjų programų. 
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5.6 pav. Duomenų bazių valdymo sistemos (DBVS) ryšiai

DBVS pagrindinis privalumas yra duomenų, esančių duomenų bazėje, ir taikomųjų 
programų tarpusavio nepriklausomumas. Šiuo atveju naudojant taikomąją programą nereikia 
žinoti, kaip fi ziškai duomenys yra sukaupti. Taikomajai programai užtenka kreiptis į DBVS, 
kuri iš duomenų bazės atrenka tinkamo pavydalo reikiamus duomenis ir pateikia taikomajai 
programai. Tuomet palengvėja taikomųjų programų kūrimas ir padidėja jų universalumas.

DBVS sudaro sąlygas su ta pačia duomenų baze vienu metu dirbti keletui vartotojų. 
Taip paprastėja duomenų bazių administravimas, nes sudaromos sąlygos atlikti centra-
lizuotą duomenų bazių naudojimo kontrolę. Naudojantis DBVS net ir eilinis vartotojas 
gali atlikti sudėtingus analizės uždavinius, o kvalifi kuotesnis – kurti taikomuosius pro-
graminius modulius.

Klausimai
1. Kas yra skaitmeninė duomenų bazė? Kokie duomenys privalo joje būti?
2. Kokie yra skaitmeninių duomenų bazių privalumai?
3. Duomenų bazių sudarymo etapai. Kokie jų tikslai?
4. Kam reikalingos duomenų bazių struktūros?
5. Pavaizduokite kadastro vietovės geografi nių duomenų, reikalingų žemėtvarkos 

projektavimui, bylų sąrašo duomenų bazės struktūros grafi nį vaizdą. Kaip tai atro-
dys herarchinėje duomenų bazės struktūroje?

6. Bylų sąrašo trūkumai. Būdai juos pašalinti. Kokio trūkumo pašalinti negalima?
7. Kokiems geografi niams duomenims gerai tinka herarchinė duomenų struktūra?
8. Paaiškinkikite, kaip įvairiuose lygiuose galima papildyti naujais duomenimis tin-

klinę duomenų bazę?
9. Kokie skirtumai tarp herarchinės ir tinklinės duomenų bazės struktūrų?
10. Duomenų bazės valdymo sistemos paskirtis.
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6. GEOGRAFINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ

6.1 Duomenų analizės principai

6.1 pav. Geografi nių duomenų analizės principas

GIS pranašumas ir išskirtinė savybė yra sugebėjimas taip pakeisti pradinius geografi -
nius duomenis, kad gautume atsakymus į vartotojų pateiktus klausimus. Geografi nių duo-
menų analizė sudaro geografi nių informacinių sistemų esmę – ji apima visus geografi nių 
duomenų pakeitimus, išryškina tokias jų savybes, kurios buvo nepastebimos. Analizės 
procesas didina geografi nių duomenų vertę, jie tampa naudinga informacija, padedanti 
vartotojui optimaliai išspręsti problemą ar priimti sprendimą. 

Analizė galima, jeigu yra ryšių tarp geografi nių duomenų. Galima išskirti erdvinius 
ir atributinius ryšius, taip pat kaip galima išskirti erdvinę analizę ir atributų analizę. Nau-
dojama ir bendroji erdvinė ir atributų analizė.

Erdvinė analizė yra tokia, kai rezultatai priklauso nuo analizuojamų objektų padė-
ties, t. y. kintant objektų padėčiai keičiasi analizės rezultatas.  Erdvinei analizei būtini 
erdviniai ryšiai tarp objektų.

6.2 pav. Erdviniai ryšiai tarp objektų

ANALIZĖ – GEOGRAFINIŲ DUOMENŲ PAKEITIMAS
NORINT GAUTI  REZULTATĄ

ERDVINIAI  RYŠIAI

1.  ATSTUMAS

2.   KAMPAS

3.   SANTYKINIS ARTUMAS

4.   GRETIMYBĖ

5.   SUSIKIRTIMAI 
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Atstumas padeda nustatyti objektų tarpusavio padėtį. Pvz., žinodami atstumą nuo 
Kauno iki Ukmergės (60 km) ir žemėlapyje brėždami 60 km spinduliu apskritimą, neapsi-
riksime sakydami, kad Ukmergė yra ant šio apskritimo linijos.

Kuo daugiau žinome erdvinių ryšių, tuo tiksliau galima nusakyti tarpusavio padėtį. 
Pvz., žinodami linijos, jungiančios Kauną ir Ukmergę orientavimo kampą (azimutas, rum-
bas), galime tiksliai pasakyti, ant kurio apskritimo linijos taško yra Ukmergė.

Santykinis artumas gali ne tik surasti santykinai tolimus ar artimus objektus (pvz., miestus 
nuo Kauno, nutolusius 2 kartus toliau / arčiau už Ukmergę, bet ir nustatyti atstumo vertę esant 
įvairioms sąlygoms, pvz., sunaudojamos energijos kiekį nešant įvairaus svorio nešulius.

Gretimybė - erdvinis ryšys, nusakantis kaimyninių objektų padėtį ar savybes. Pvz., 
paviršiaus nuolydį rastrinėje duomenų struktūroje galima apskaičiuoti žinant dviejų laste-
lių aukščių skirtumą, jį galima surasti tik žinant ląstelės ir jai gretimos ląstelės aukščius.

Susikirtimai charakterizuoja objektų bendruosius taškus. Tai gali būti trijų rajonų ribų 
bendras taškas, ar dviejų gatvių susikirtimas.

Atributų analizei naudojami objektų atributai ir rezultatai vartotojui pateikiami statis-
tinių lentelių, schemų ar grafi kų formos.

Bendroji erdvinė ir atributų analizė pagrįsta erdviniais ryšiais ir atributais ir gali var-
totojui pateikti įvairiems tikslams naudingą informaciją.. Pvz., 100 km spinduliu (erdvinis 
ryšys) surasti gyvenvietes, kuriose didesnis nei 1000 gyventojų skaičius (atributas).

Analizė vykdoma pagal principinę schemą.

6.3 pav. Geografi nių duomenų analizės schema

- vartotojas turi turėti klausimą;
- duomenų bazėje turi būti duomenys, reikalingi ir tinkami atsakyti į klausimą;
- programinė įranga sugeba atlikti reikalingas operacijas su geografi niais duomenimis;
- kompiuterinė įranga sugeba saugoti duomenų bazę ir pateikti analizės rezultatus.
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6.2 Duomenų analizės operacijos

Analizės operacijos gali būti visiškai paprastos ir labai sudėtingos. 

6.4 pav. Geografi nių duomenų analizės operacijos

Paieška yra paprasčiausia analizės operacija. Tai tiesiog gaunamas atsakymas į pa-
grindinį GIS sistemos klausimą „kur yra kas“ (grafi niame vaizde gauname objekto atribu-
tus) arba „kas yra kur“ (pagal atributus surandamas objektas grafi niame vaizde).

6.5 pav. Analizės operacija – paieška

Sudėtingesnė paieškos forma yra užklausa, kuri suteikia galimybę pagal suformuluo-
tą sąlygą, o dažnai ir pagal kelias surasti jas atitinkančius objektus. Pvz., surasti 1 aukšto 
medinį 200 m2 gyvenamąjį namą, esantį nurodytame miesto kvartale. 

Klasifi kavimas - tai objektų priskyrimas tam tikrai sistemai, kuri parodo, kad visi 
objektai šioje sistemoje funkcionuoja panašiai ir visiškai skirtingai negu kitaip suklasifi -

Erdvinių ir atributinių duomenų atrankos operacijos apima jų paiešką 
duomenų bazėse, įvairias manipuliacijas bei vaizdavimą nekeičiant 
objektų erdvinės padėties ir nesukuriant naujų erdvinių elementų

Klaipėdos r. 
Skuodo r. 
N. Akmenės r. 
Mažeikių r. 
Plungės r.
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kuoti objektai. Klasifi kuodami, po to dar peklasifi kuodami analizuojame objektus, darome 
išvadas, priimame sprendimus. Klasifi kuoti galima pagal erdvinius duomenis (žemės skly-
pus - pagal jų plotus) ir atributus (pagal žemės naudojimą).

6.6 pav. Analizės operacija – klasifi kavimas

Matavimai – objektų dydžių įvertinimas matavimo vienetų sistemoje. 

6.7 pav. Analizės operacija – matavimai
Matuoti galima ir popieriniame žemėlapyje liniuote, tačiau jie imlūs darbui ir dažnai 

nepakankamo tikslumo. GIS atliekami matavimai yra tikslūs, kadangi jie yra apskaičiuoja-
mi. Tam reikia, kad visi matuojami objektai būtų vienoje koordinačių sistemoje. Pagal žemės 

KLASIFIKAVIMAS - tai objektų, turinčių panašių savybių , sugrupavimas

MATAVIMAI – tai atstumo tarp taškų, 
linijų ilgio, objektų ploto 
ir perimetro nustatymas.

Matavimams priskiriami ir aukštesnio 
laipsnio geometriniai matavimai
(formos įvertinimas,svorio centras).
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sklypo kampų koordinates analitinių būdu apskaičiuojamas žemės sklypo plotas. Žinant tiesės 
galų koordinates apskaičiuojamas jos ilgis pagal Pitagoro teoremą arba išsprendžiant tiesioginį 
geodezinį uždavinį. Norint apskaičiuoti vingiuotos linijos ilgį, pirmiausiai turime ją suskirstyti 
į atskirus tiesius ruožus – segmentus. Galutinis rezultatas – apskaičiuotų segmentų ilgių suma.

Rastriniame modelyje ilgis ir plotas apskaičiuojami suskaičiuojant ląsteles ir daugi-
nat iš ląstelės skiriamosios gebos. 

Sluoksnių perdengimas – viena iš dažniausiai naudojamų GIS analizės operacijų. 
Labiausiai paplitęs yra kartografi nis perdengimas, kada du ar daugiau sluoksniai uždedami 
vienas ant kito, ir taip galima atlkti begalę kombinacijų. 

Perdengiant du sluoksnius galimos įvairios sluoksnių reikšmių technologijos. Kai kurios 
technologijos apima reikšmių šalinimą (pašalinamos ribos tarp tam tikrų objektų), išskyrimą 
(išskiriama iš sluoksnio norimo dydžio ir formos teritorija), susikirtimą (fi ksuoja dviejų sluoks-
nių objektų susikirtimus), sujungimą (vaizduojami dviejų sluoksnių visi objektai ).

6.8 pav. Analizės operacija – sluoksnių perdengimas

Sluoksnių perdengimas gali būti aritmetinis ir loginis.

6.9 pav. Aritmetinis sluoksnių perdengimas

Vieno sluoksnio reikšmės sudedamos, atimamos, 
dauginamos ar dalijamos su kito sluoksnio reikšmėmis.
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Naudojant aritmetinį sluoksnių perdengimą galima nustatyti įvairius ryšius tarp įvai-
rių objektų ar reiškinių, pvz., tarp žemės kainos ir transporto infrastruktūros, tarp kelių 
susikirtimų ir benzino kolonėlių. Yra paruoštų ir patikrintų sluoksnių perdengimo kombi-
nacijų, kur žinomas sluoksnių sąrašas, jų perdengimo eiliškumas. Pvz., aplinkos jautrumo 
nustatymo modelyje yra nustatytas sluoksnių sąrašas (žemės paviršiaus nuolydis, pože-
minis nuotėkis, dirvožemiai, žemės danga, jautrumas erozijai ir kt.) ir nustatytos sąlygos, 
kada įvairūs veiksniai pradeda veikti aplinką. Perdengiant šiuos sluoksnius vieną su kitu 
nustatytu eiliškumu, aplinkos veikimo faktorių reikšmės yra sudedamos ar atimamos ir 
gaunamas sluoksnis, kuriame galima išskirti aplinkos poveikiui jautrias teritorijas.

6.10 pav. Loginis sluoksnių perdengimas

Naudojant loginį sluoksnių perdengimą taikoma Bulio logika. Tuomet naudojamos 
dvi reikšmės: „ taip – ne“ arba „1 – 0“. Sluoksnių objektams, jų reikšmėms ar savybėms, 
kurios domina suteikiama reikšmė „1“, o nedominantiems objektams, jų savybėms sutei-
kiama reikšmė „0“. Jeigu abiejų sluoksnių toje pačioje vietoje esantys objektai turi reikš-
mę „1“, tai galima teigti, kad šioje vietoje objektai atitinka dvi sąlygas. 

Kad būtų galima išplėsti loginio perdengimo galimybes, naudojami keturi Bulio lo-
gikos operatoriai:

AND, NOT, OR, XOR. 

Pvz., pirmame sluoksnyje yra įvairių dirvožemių rūšys, antrame – dirvožemio rūgš-
tingumas. Domina neutralūs (iš antro sluoksnio) molio dirvožemiai (iš pirmo sluoksnio). 
Jei norime išskirti neutralius molio dirvožemius, naudojame operatorių AND. Jei norime 
išskirti rūgščius ar šarminius (ne neutralius) molio gruntus – naudojame NOT. Jei išskiria-
me visus molio ir visus neutralius gruntus – OR, jei mus domina visi molio ir visi neutralūs 
dirvožemiai, išskyrus neutralius molio dirvožemius, – XOR. 

Loginis
Surandami plotai, turintys (1) arba neturintys 
(0) specifi nių savybių.
Surasti plotus, tinkamus augti augalams
Sausa – 0,  akmuo – 0 (netinka augti)
Drėgna – 1, molis – 1 (tinka augti)
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Tai pavaizduojama diagramomis, kur A – molio gruntas, B – neutralus dirvožemis.

6.11 pav. Bulio logikos operatoriai ir diagramos

Aplinkos analizė apibūdina šalia objekto esančius kitus objektus, jų savybes. Pagal ją 
galima gauti įvairius rezultatus. Pvz., pagal duotus žemės paviršiaus taškų aukščius nubrai-
žyti žemės paviršiaus horizontales. Tam neužtenka turėti tik kurio nors žemės taško altitudę,- 
reikia žinoti ir gretimų taškų altitudes. Tik tada įmanoma taikyti interpoliacijos metodą.

6.12 pav. Analizės operacija – aplinkos analizė
Aplinkos analizė puikiai tinka rastriniam duomenų modeliui - srautų plitimui nagri-

nėti, kai reikia pavyzdžiui, žinoti, kur tekės vanduo įvykus užtvankos avarijai, kokį plotą 
užima teritorija turinti tam tikrą savybę žinant, kad savybes turi riboti linija o ne taškas, 
apsauginėms juostoms ar zonoms sudaryti.

Skirta aplinkos, esančios apie kurį nors objektą, charakteristikoms įvertinti.
Paviršius (izolinijos) Nuolydis
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6.13 pav. Aplinkos analizės taikymas įvairiems uždaviniams spresti

Vektorinėje duomenų struktūroje aplinkos analizė plačiai taikoma analizuojant įvai-
rius tinklus, nustatant optimalius maršrutus ir kt.

Analizuodami objektų pasiskirstymą, nagrinėjame ne tam tikrą erdvę, kurioje yra 
objektai, bet jų išsidėstymą erdvėje. Tai charakterizuoja objektų kiekis tam tikrame plote 
(tankumas) arba tai, kaip jie išsidėstę - atskirai ar grupėmis. Pasiskirstymo žinojimas lei-
džia nustatyti skirtumus tarp įvairių objektų ar jų grupių, kaip jie pasisikirstę, kaip jie gali 
būti klasifi kuojami, ką galima pasakyti apie juos sukūrusius procesus. 

Objektų išsidėstymą charakterizuoja ne tik tankumas, bet ir jo forma. Tankumo forma 
gali būti:

6.14 pav. Objektų išsidėstymo charakteristikos
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Tolygi – objektų skaičius ploto vienete yra vienodas visoje teritorijoje;
taisyklinga – objektai išsidėstę menamo taisyklingo tinklelio mazguose;
atsitiktinė – teritorijoje bet kaip išsidėstę objektai;
grupinė – objektai sudaro grupes.

Objektų ar reiškinių pasisikirstymą galima charakterizuoti ir pagal išsidėstymo tiki-
mybę:

- atsitiktinis , kai objekto padėtis nepriklauso nuo kitų objektų padėties, ir objektų 
atsiradimo bet kurioje teritorijos vietoje tikimybė yra vienoda;

- klasterinis, kai vienas taškas „traukia“ kitus, ir panašių objektų atsiradimo tiki-
mybė kai kuriose teritorijos vietose yra didesnė. Pvz., žinodami kokių nors ligų 
koncentraciją, galima lengviau nustatyti jų priežastis;

- išsklaidytasis (vienas taškas „stumia“ kitus, ir panašių objektų atsiradimo tikimybė yra 
maža. Pvz., gyvūnas, prekybos centras apibrėžia savo teritoriją ir kitų nepageidauja. 

Modeliavimas - tai dirbtinis situacijos sudarymas. Realus pasaulis vaizduojamas 
sukuriant skaitmeninį modelį, nustatant įvairias sąlygas ir taisykles. Tokiu būdu galima 
nustatyti ryšius ir priklausomybes tarp realaus pasaulio įvairių procesų ir reiškinių, kurių 
realiame pasaulyje sukurti negalima. Pvz., potvynių, įvairių avarijų modeliavimas. Mode-
liavimas suteikia galimybę išnagrinėti daug situacijos variantų, išnagrinėti jų priežastis, 
pasekmes, reikalingas apsaugos priemones ir kt. 

6.15 pav. Analizės operacija – modeliavimas

6.3 Skaitmeninis reljefo modelis

Žemės paviršius yra besitęsiantis ir vientisas. Jis kinta ne tik horizontalioje plokštumoje, 
kai kinta horizontalūs žemės paviršius kontūrai, bet ir vertikalioje, kai kinta žemės paviršiaus 
aukščiai. Todėl jam vaizduoti reikėtų begalybės taškų, turinčių tris koordinates X,Y ir Z. Pir-
mos dvi apibrėžia žemės paviršiaus taško horizontalią padėtį, trečioji – taško aukštį. Kadangi 
surinkti neribotą X, Y, Z koordinačių skaičių nėra galimybių, žemės reljefo paviršiui aprašyti 
ir sudaryti naudojamas ribotas taškų su žinomomis koordinatėmis skaičius. Pagal šių taškų 
koordinates yra sudaromi skaitmeniniai reljefo modeliai (SRM), čia koordinačių Z reikšmės 
bet kurime žemės paviršiaus taške nustatomos interpoliavimo būdu.
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6.16 pav. Skaitmeninis reljefo modelis

SRM sudarymas susideda iš šių etapų:

6.17 pav. Skaitmeninio reljefo modelio sudarymo etapai
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Skaitmeninio reljefo modelio konstravimas – tai duomenų šaltinių apie žemės pavir-
šių nustatymas ir suradimas. Dažniausiai tai žemės matavimo rezultatai, fotogrametriniai 
ir kartografi niai šaltiniai. 

Kita SRM konstravimo dalis – ryšių tarp įsigytų duomenų sudarymas ir interpoliavi-
mas. Tai galima padaryti menamai padengiant nagrinėjamą teritoriją

- linijomis - horizontalėmis;
- taisyklingų kvadratų tinklu;
- netaisyklingų trikampių tinklu.

6.18 pav. Skaitmeninio reljefo modelio sudarymo būdai

Linijų modelyje reljefas pavaizduojamas izolinijų pavidalo, jos kaupiamos kompiu-
terinėse duomenų bazėse kaip x,y koordinačių porų grandinės, skirtos kiekvienai atitin-
kamai vienodo aukščio reikšmei. Sritys tarp gretimų izolinijų gali būti nudažomos viena 
spalva, kuri palaipsniui kinta keičiantis izolinijų altitudžių reikšmėms. 

6.19 pav. Skaitmeninis linijinis reljefo modelis

Taisyklingų kvadratų tinklas – tai aukščių matrica, kuri tiksliai parodo ryšius tarp 
taškų aukščių. Ši matrica paprastos sudėties, tačiau kvadratų tinklo tankis negali būti toks, 
kad visiškai padengtų besitęsiantį žemės paviršių, todėl reikiamam tikslumui gauti pa-
renkamas atitinkamas kvadratų tinklo tankis. Konstruojant SRM reikia nustatyti kvadratų 

Linijų Kvadratų tinklas Netaisyklingų
trikampių (TIN)
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tinklo mazgų aukščius. Tai galima padaryti matuojant vietovėje arba naudojant interpo-
liacijos metodą. Panašios struktūros yra rastrinis SRM, kur kiekvienas taškas pateikiamas 
kaip vaizdo elementas – ląstelė ir turi savybę, išreiškiančią jos aukštį. 

6.20 pav. Rastrinis skaitmeninis reljefo modelis

Netaisyklingų trikampių tinklas – tai netaisyklingai išdėstyti taškai su žinomais jų 
aukščiais, sujungti tiesėmis sudarant netaisyklingų trikampių tinklą. SRM sukonstruoja-
mas pagal turimą informaciją apie trikampių tarpusavio ryšius. Metodo privalumas – pri-
sitaikymas prie reljefo sudėtingumo. Esant sudėtingam reljefui, trikamių plotai mažesni, 
esant lygiam, – didesni. Taip išvengiama nereikalingo duomenų pertekliaus. Netaisyklingų 
trikampių tinklo struktūrą ir jo išsidėstymą reguliuoja trianguliacijos taisyklės

6.21 pav. Netaisyklingų trikampių skaitmeninis reljefo modelis

SRM redagavimas – tai klaidų taisymas, duomenų struktūros keitimas, papildymas 
naujais. Jo metu naudojamos užklausos, šalinimo, perkėlimo, aukščių pakeitimo operaci-

Privalumai:
duomenų kaupimo paprastumas;
panaudojimo analizėje lengvumas.
Trūkūmai:
didelės duomenų apimtys;
pertekliniai duomenys lygaus reljefo teritorijose

Netaisyklingų trikampių tinklo modelyje paviršius 
suskirstomas į trikampes elementarias plokštumas
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jos. Svarbi redagavimo dalis – SRM pritaikymas būsimo vartotojo poreikiams. Ypatingai 
tam tinka rastrinis SRM. Naudojant vadinamąjį Kernelio langą (kvadratas, sudarytas iš 9 
ląstelių), galima išryškinti arba sumažinti žemės paviršiaus elementus, išskirti tam tikrus 
reljefo elementus. Kernelio lango principas yra tas, kad jis, judėdamas SRM paviršiumi 
ląstelių reikšmes keičia į Kernelio lango centrinės ląstelės apskaičiuotas reikšmes. Centri-
nės ląstelės reikšmė apskaičiuojama pagal aplinkinių 8 lango ląstelių reikšmes. Priklauso-
mai nuo norimo gauti SRM rezultato atitinkamai parenkami aritmetiniai veiksmai apskai-
čiuojant centrinės ląstelės reikšmę.

SRM analizė – vertingos informacijos apie žemės paviršiaus reljefą gavimas. Ana-
lizės metu geomorfologiniai reljefo parametrai išskiriami į bendruosius – reljefo charak-
teristikas, formuojančias vientisą žemės paviršių (nuolydis, ekspozicija), ir specifi nius 
(ryškūs atskiri reljefo elementai, kanalai , griovos, šlaitai). Pagal gautus rezultatus galima 
nustatyti teritorijos tinkamumą įvairiems tikslams.

SRM vaizdavimas pateikimas grafi nėje formose. Dabartinės technologijos ir įrangos 
suteikia vartotojui galimybę pateikti SRM įvairių formų ir pavydalų. Galimas SRM kon-
vertavimas iš vektorinės duomenų struktūros (horizontalės) į rastrinę, ir atvirkščiai. Vizua-
liai priklausomai nuo nuolydžio įvairaus intensyvumo tonais vaizduojamas reljefas. 

SRM panaudojaimas įvairiose žmogaus veiklos srityse. Tai ir aplinkosaugos pro-
blemų, teritorijų planavimo ir tvarkymo uždaviniams spręsti. Naudojantis SRM galimi 
sprendimai įvairių objektų optimaliai vietai surasti (palydovinio ryšio bokštai), įvairiems 
reiškiniams ir procesams modeliuoti. 

Klausimai
1. Kokia yra duomenų analizės esmė, prasmė ir tikslas?
2. Kokios yra būtinos sąlygos, kad duomenų analizė būtų galima?
3. Duomenų analizės principė schema.
4. Analizės operacijų paskirtis. Pateikite kiekvieosi operacjos pavyzdį, susijjusį su 

kraštotvarka.
5. Kuo skiriasi aritmetinis ir loginis sluoksnių perdengimas? Kokie gaunami rezultatai?
6. Pateikite objektų tankumo įvairių formų pavyzdžius.
7. Modeliavimo privalumai.
8. Kas yra skaitmeninis reljefo modelis?
9. SRM sudarymo etapai.
10. Paaiškinkite netaisyklingų trikampių tinklo esmę.
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7. GIS NAUDOJIMAS

7.1 GIS ir pasauliniai tyrinėjimai

Žemės rutulio tyrinėjimai yra labai svarbūs žmonijos veikloje. Istoriškai susiklostė 
taip, kad šiuos tyrinėjimus atlikdavo atskirai biologai, geografai, ar kitų sričių specialistai. 
Mokslininkai tradiciškai sutelkdavo jėgas ir dėmesį tik savo dalykui ar mokslinei veiklai. 
Tik retkarčiais susikirsdavo keleto dalykų interesai. Tai trukdė visapusiškai, globaliai ir 
kompleksiškai spręsti įvairias pasaulio problemas. 

7.1 pav. Daugelis problemų yra tarpusavyje susijusios, todėl jas reikia spręsti kompleksiškai.

Šiuo metu daugelis pasaulio problemų nagrinėjamos kartu ir kompleksiškai. Tai Pa-
saulio mokslas, kurio pagrindinis tikslas – Pasaulio kitimo tyrinėjimas. Kad tai taptų rea-
lybe, reikėjo sujungti: 

- siauras tyrimų kryptis į vieną kompleksišką sritį;
- teorinius ir taikomuosius mokslus;
- vietinius ir pasaulinius mastelius.
Pastaraisiais metais nagrinėjamos tokios pasaulinės problemos kaip šiltnamio efek-

tas, ozono skylės, miškų mažėjimas, vandens užterštumas. Be to, stengiamasi prognozuoti 
įvairių nelaimių galimybes ir jų padarinius, kurios, būdamos vietinės prigimties, gali plisti 
kontinentuose ar visame pasaulyje (paukščių gripas, kempinligė, badas ir kt.). 

Pasaulinėms problemoms spręsti, joms įvertinti reikalingi milžiniški kiekiai įvairiau-
sios informacijos. Kompleksiškas šios informacijos nagrinėjimas gali įvertinti pasaulinio 
masto problemas, jų įtaką žmonijai ir pašalinti ar sumažinti žalingą jų poveikį.

Dabartiniu metu mūsų žinios apie pasaulio ir Žemės procesus ir jų įtaką žmonojai yra 
kaupiamos, nagrinėjamos, vertinamos, tačiau vis dar nepakankamu mastu. GIS technolo-
gijos turi esminę reikšmę šiuose procesuose, ir situacija gerėja dėl šių dviejų pagrindinių 
veiksnių:

- techninis progresas, tarp jų ir kompiuterinės ir programinės įrangos galios ir greičio 
didėjimas;

- duomenų apie pasaulio aplinką kokybės ir kiekybės didėjimas.
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Pasaulinių tyrinėjimų panaudojant GIS technologijas pagrindinis tikslas yra Pasauli-
nės duomenų bazės sukūrimas, kurioje būtų:

- didesnio nei 250 m tikslumo (M 1: 250 000)erdvinė informacija; 
- įvairūs aplinkos modeliai, kuo tiksliau atvaizduojantys įvairius Žemės prosesus;
- galimybė sujungti atskiras duomenų grupes į vieną.
Tokiai duomenų bazei sukurti reikalingi geografi niai duomenys pasauliniu mastu, jų 

kiekiai milžiniški, todėl duomenų šaltiniai gali būti:
- nuotoliniai matavimai; 

7.2 pav. Palydovinis vaizdas

- tam tikros teritorijos matavimai.
Nuotoliniai matavimai (aeronuotraukos ir palydoviniai vaizdai) teikia daug informa-

cijos, kuri naudojama aplinkos analizei. Duomenų pagrindinės scharakteristikos yra:
- apima dideles teritorijas;
- periodiškai (kas kelios valandos ar paros) kartojama tos pačios teritorijos informa-

cija;
- didėja erdvinių duomenų tikslumas;
- daugėja tarnybų, užsiimančių nuotoliniais matavimais. Pagrindinis yra NASA.
Viena pagrindinių NASA programų yra Žemės stebėjimo sistema EOS (Earth Obser-

vation System), kurioje yra:
- išsami informacija apie apie duomenų apdorojimą, jų panaudojimą ir analizės ga-

limybes;
- informacija apie tarptautinį duomenų panaudojimą;
- informacija apie besitęsiančius ilgalaikius tyrimus.
EOS kaupiamų duomenų apimtys yra milžiniškos – 1012 (1 terabaitas) per dieną.
Vietovės duomenų šaltiniai gaunami tiesiogiai matuojant teritoriją ar iš popierinių 

žemėlapių yra svarbus papildomas palydoviniams vaizdams duomenų šaltinis. Šie duome-
nys teikia informaciją apie:
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- smulkesnius teritorijos objektus, žmonių gyvenamas vietas, administracines ribas ir kt;
- senesnius (iki palydovinių vaizdų ar aerofotonuotraukų) duomenis.
Pasaulio modeliavimas daugeliu atvejų reikalauja duomenų iš daugelio šaltinių. Daž-

nai palydoviniai vaizdai būna pagrindiniai, o analoginių žemėlapių, statistinių lentelių, 
matavimo duomenys papildo ir patikslina juos.

Pasauliniai erdviniai duomenys turi būti susieti su vienoda koordinačių sistema. Tai 
svarbus, sudėtingas procesas, kurio sprendimo kol kas nėra.

Vykdomos ir kitos nacionalinės ir tarptautinės programos, skirtos Žemei tyrinėti ir 
duomenų bazėms sudaryti. Svarbiausios iš jų yra šios:

- GRID (Global Resources Information Database), skirta aplinkos duomenims rinkti 
ir analizuoti; 

- FAO (Food and Agriculture Organization ), skirta duomenų bazei apie maisto ir 
žemės ūkio produkcijos resursus sudaryti;

- CORINE, skirta Europos Sąjungos šalių aplinkos duomenų bazei sukurti.

7.2 GIS ir aplinkos tyrinėjimai

Aplinkos ir žemės resursų inventorizavimas ir valdymas – viena iš pagrindinių GIS 
taikymo sričių. GIS sėkmingai taikomi:

- miškų ūkyje (miško, statybinės medžiagos inventorizavimas, kelių tinklo vystymas, 
miškų atnaujinimas);

- žemės ūkyje (užterštumas, dirvožemio našumas, produktyvumas, vegetacija);
- teritorijų planavimas (žemės naudojimas, kraštotvarka, vertinimas);
- natūralios gamtos valdymas (augalų, gyvūnų gimtosios vietos, migracija).
Pagrindiniai geografi nių duomenų šaltiniai yra tematiniai popieriniai žemėlapiai, že-

mės matavimo duomenys, nuotoliniai matavimai. Pastarieji ypač svarbūs vertinant objektų 
kitimo dinamiką.

Ypač plačiai GIS taikomas žemės ūkyje. Pradedant nuo vietinės reikšmės (naudojant GIS 
ir GPS technologijas nustatoma žemės sklypo naudojimo galimybių , tręšimo schema) ir bai-
giant tarptautinėmis programomis (pvz., ALARMS nagrinėja eruoduojamų žemių problemas), 
sukaupiama informacija apie žemės produktyvumą, žemės ūkio vystymosi perspektyvas ir kt.

7.3 GIS ir žemėtvarkos projektavimas

Valstybinė žemėtvarka – tai visuma priemonių žemės fondui valdyti ir žemės santy-
kiams reguliuoti. Šių priemonių tikslas – nustatyti arba patikslinti žemės naudojimo po-
būdį ir tvarką. Todėl valstybinės žemėtvarkos procesas susideda iš projektavimo darbų ir 
suplanuotų žemės naudojimo pakeitimų juridinio įteisinimo. 

GIS taikymą ir naudojimą žemėtvarkos projektavimo metu galima suskirstyti į 
dvi grupes:

- duomenų, reikalingų žemėtvarkos projektavimui, kaupimas ir saugojimas;
- GIS priemonių naudojimas žemėtvarkos projektavimo metu.
 Labai didžiulę įtaką čia turi pradiniai duomenys. Projektavimui reikalingi duomenys 

turi būti patikimi, pakankamo tikslumo ir detalumo, nuolatos atnaujinami ir prieinami. GIS 
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technologijos yra plačiai taikomos tokiems duomenims kaupti ir saugoti sudarant duo-
menų bazes. Kadangi duomenų bazėse duomenys yra skaitmeninės formos, todėl jie yra 
lengvai atnaujinami, saugiai laikomi ir lengvai prieinami. GIS duomenų bazių sudarymas 
– brangiausias, tačiau ilgiausiai išlieka aktualus. Pastarojo dešimtmečio GIS technologijų 
vystymąsi Lietuvoje galime įvertinti kaip spartaus GIS duomenų bazių kūrimo etapą.

Didžioji dalis geografi nių duomenų sukaupiama lauko matavimų metu. Duomenų 
surinkimo etapą supaprastina GIS technologijos, leidžiančios surinktus lauko matavimų 
duomenis įrašyti į GIS duomenų bazes. Matavimų metu fi ksuojami objekto erdviniai ir 
atributiniai duomenys. Jų matavimams naudojamos GPS technologijos, leidžiančios fi k-
suoti koordinates, o po to duomenis pavaizduoti GIS priemonėmis.

Labai svarbus yra kuriamų duomenų bazių suderinamumas ne tik dėl informacijos pa-
sikeitimo techninių galimybių, bet ir duomenų bazių kūrėjų darbo koordinavimo,siekiant 
išvengti duomenų dubliavimo ar skirtingo jų traktavimo. Tam yra sukurta Integruotos ge-
oinformacinės sistemos geografi nių duomenų specifi kacija, kuri reglamentuoja GIS duo-
menų bazių formą ir apsikeitimosi formatus. 

GIS technologijos padeda efektyviai ir profesionaliai pateikti duomenis vartotojams. 
Tam sudaromi skaitmeniniai žemėlapiai, kuriuos lengva atnaujinti, o naudojant atitinka-
mas programas (pvz., ArcReader) įrašyti į laikmenas arba (ArcIMS) teikti informaciją 
vartotojui internetu.

GIS duomenų bazės Lietuvoje kuriamos pagal principą, kad pirmiausiai yra suku-
riamos ir sistemingai atnaujinamos georeferencinės GIS duomenų bazės, o teminės GIS 
duomenų bazės yra kuriamos jų pagrindu. Tokiu būdu universalaus naudojimo geografi -
niai duomenys yra kaupiami ir atnaujinami vienoje institucijoje laikantis tikslumo ir pati-
kimumo reikalavimų, o kiti GIS technologijų vartotojai šiuos duomenis gali naudoti savo 
uždaviniams spręsti esamo pavydalo arba kurti savo, temines GIS duomenų bazes, nedu-
bliuodami georeferencinio pagrindo objektų.

Žemėtvarkos projektams kokybiškai atlikti būtina sąlyga - turėti patikimą, tinkamo mas-
telio ir specifi kacijos kartografi nę medžiagą. Todėl žemėtvarkos projektavimui geriausiai tinka 
georeferencinės duomenų bazės, turinčios kartografi nių duomenų, skirtų tam tikro mastelio 
žemėlapiams parengti. Kartografi nių duomenų bazes sudaro georeferenciniai duomenys (arba 
erdviniai duomenys, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai apibūdina konkrečią vietą arba geografi -
nę vietovę ) ir kartografi niai duomenys. Šiuo metu Lietuvoje yra sukurta daug GIS duomenų 
bazių, kurias galima priskirti georeferencinių duomenų bazių kategorijai. 

Žemėtvarkos projektavimo procese didžiausias krūvis tenka projektuotojui, kuris turi 
atlikti techninį (ribų, ploto, specialiųjų naudojimo sąlygų, žemės ūkio naudmenų vertės, 
žemės, miško vertės nustatymas), kuriamąjį (projektavimas, derinimas) ir grafi nį (planai, 
bylos) darbą. Kai kuriuos skaičiavimus projektuotojas turi atlikti daug kartų, kol projektas 
patenkins vartotojų poreikius. Ruošiant projektinę dokumentaciją iškyla kokybiškos grafi nės 
medžiagos paruošimo problema. Paminėtas projektavimo problemas galima išspręsti naudo-
jant GIS technologijas, kurios palengvina darbą ir didina kokybę ir našumą.

GIS technologijos dažniausiai taikomos šiose su žemėtvarkos projektavimu susiju-
siose srityse:

1) Duomenų bazėse esančių duomenų panaudojimas kadastriniams ar nuosavybės 
duomenims ar dokumentams paruošti.
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GIS technologijos gerai atitinka nacionalinės kadastro sistemos poreikius, kai reikia 
tvarkyti didžiulį kiekį žemės sklypų ir nekilnojamojo turto objektų. GIS programinė įranga 
padeda registruoti nuosavybę, kartogrfuoti sklypus, nustatyti nekilnojamojo turto vertę, 
pateikti duomenis. Tam yra sukurtos geografi nės informacinės sistemos, vienos iš jų yra 
skirtos kadastrinių matavimų duomenims valdyti, paruošti, sutvarkyti, kitos – turto vertin-
tojams, nekilnojamajam turtui administravimui, duomenų analizei. 

2) žemės naudojimo planavimas ir modeliavimas. 
Teritorijų planavimo specialistams reikalinga labai įvairi erdvinė informacija: žemės 

sklypai, pastatai, transporto, inžinerinių tinklų infrastruktūra, žemės danga, dirvožemiai ir 
kt. Ją analizuojant galima spręsti racionalaus žemės naudojimo klausimus. GIS technolo-
gijos suteikia plačias galimybes projektuotojams, naudojant turimus duomenis modeliuoti 
įvairias situacijas ar scenarijus ir pagal nustatytus kriterijus gauti optimalius sprendinius. 
Tokiu būdu yra sudaromos duomenų bazės, žemėlapiai, planai ar schemos. Pvz., pers-
pektyvinio žemės naudojimo ir žemės dangos GIS duomenų bazę sudaro perspektyvinio 
žemės naudojimo zonos, kurias sudaro biologinės įvairovės išsaugojimo, kraštovaizdžio 
formavimo, aplinkosauginės, mažiau tinkamos ūkininkauti, miško ir urbanistinės plėtros 
zonos. Remiantis tokių duomenų bazių duomenimis yra projektuojamos žemėtvarkos 
schemos, miškų išdėstymo schemos , kaimo plėtros žemėtvarkos projektai, žemės sklypų 
formavimo ir pertvarkymo, jų konsolidacijos projektai. 

GIS ir kitų technologijų pažanga sudarė sąlygas vystyti sprendimų palaikymo sis-
temas, kurios padeda planuojant teritorijas. Pritaikant palaikymo sistemas, pagal įvairius 
kriterijus ir jų reikšmingumą, galima analizuoti alternatyvius vystymosi scenarijus; galima 
apskaičiuoti ir palyginti skirtingų planavimo scenarijų vykdymą. Tokia žemės panaudo-
jimo, natūralių išteklių, saugomų teritorijų ir daugelio panašių dalykų analizė atliekama 
pagal projektuotojo ar planuotojo apibrėžtus kriterijus. 

Dažniems projektavimo atvejams nustatyti būtini kriterijai arba sluoksniai, jų reikš-
mingumas ir analizės eiga. Analizės eiga – pagal pirminius duomenų bazių duomenis gau-
nami išvestiniai duomenys, pagal kuriuos išskiriamos teritorijos su nustatytomis sąlygo-
mis. Pvz., teritorijos zonoms nustatyti naudojama daug įvairių duomenų bazių pradinių 
informacinių sluoksnių, iš jų gaunami išvestiniai informaciniai sluoksniai, kiekvienas iš 
jų išskiria teritorijas pagal vieną kurią nors sąlygą, turinčią įtakos galutiniam sprendimui. 
Derinant arba perdengiant vienus išvestinius sluoksnius su kitais, t. y. atliekant analizę, 
gaunama teritorija, kuri atitinka visas nustatytas sąlygas.

Klausimai
1. Kompleksinių mokslinių tyrinėjimų reikšmė pasauliniuose tyrinėjimuose. Pateiki-

te pavyzdį.
2. GIS technologijų reikšmė pasauliniuose tyrinėjimuose.
3. Koks yra pagrindinis duomenų šaltinisatliekant pasaulinius tyrinėjimus.
4. Kodėl distanciniai matavimai vertingi analizuojant objektų kitimo dinamiką?
5. Kodėl teminės duomenų bazės yra kuriamos georeferencinių duomenų bazių pa-

grindu? 
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