
STRESZCZENIA

Wojciech Pachelski: Dane referencyjne: zastosowanie norm

ISO serii 19100 do opisywania geometrii i po³o¿enia • Geo-
matics and Environmental Engineering 2009, t. 3, z. 1/1

W pracy przedstawiono koncepcjê integracji modeli danych refe-
rencyjnych, opartych na instrukcjach i wytycznych technicznych
G³ównego Geodety Kraju, z rozwi¹zaniami normatywnymi ISO serii
19100 w zakresie opisu geometrii danych wektorowych i po³o¿enia
obiektów. Praca wykorzystuje metodykê, terminologiê i formalizm
wymienionych norm oraz jêzyka UML.

S³owa kluczowe: integracja modeli danych referencyjnych, stan-
dardy ISO, dyrektywa INSPIRE, UML

Dariusz Gotlib: Wybrane aspekty modelowania wieloroz-

dzielczych i wieloreprezentacyjnych baz danych topograficz-

nych • Geomatics and Environmental Engineering 2009, t. 3,
z. 1/1

W artykule opisano podstawowe cechy wielorozdzielczych i wie-
loreprezentacyjnych baz danych przestrzennych. Zwrócono uwagê na
sposoby przedstawiania geometrii obiektów w tego typu bazach da-
nych, metody powi¹zania ró¿nych reprezentacji geometrycznych tych
samych obiektów, a tak¿e na znaczenie utworzenia prawid³owej hie-
rarchii pojêciowej obiektów i metadanych. W drugiej czêœci artyku³u
wskazano na mo¿liwoœci wdro¿enia tego typu rozwi¹zañ przy two-
rzeniu baz danych topograficznych przez polsk¹ cywiln¹ s³u¿bê geo-
dezyjn¹ i kartograficzn¹.

S³owa kluczowe: wielorozdzielcza/wieloreprezentacyjna baza
danych, baza danych topograficznych, hierarchia obiektów, metadane

Robert Olszewski: Prezentacja danych topograficznych w geo-

serwisach • Geomatics and Environmental Engineering 2009,
t. 3, z. 1/1

Autor przedstawi³ koncepcjê budowy geoserwisu udostêpniaj¹ce-
go zgromadzone w zasobie geodezyjnym i kartograficznym dane to-
pograficzne VMap L2 w tzw. strukturze u¿ytkowej oraz dane tema-
tyczne SOZO i HYDRO, a tak¿e dane wysokoœciowe DTED2.

S³owa kluczowe: geoserwis, wizualizacja obiektów topograficz-
nych, VMap L2
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Joanna Bac-Bronowicz, Piotr Grzempowski, Ryszard Nowak:
Zasilanie wielorozdzielczej bazy danych topograficznych da-

nymi z ewidencji gruntów i budynków • Geomatics and
Environmental Engineering 2009, t. 3, z. 1/1

Celem artyku³u jest ocena mo¿liwoœci wspó³dzia³ania baz ewi-
dencji gruntów i budynków (EGiB) i systemu identyfikacji dzia³ek rol-
nych (LPIS) w wielorozdzielczej bazie danych topograficznych
(WBDT). Zaproponowano mo¿liwie najbardziej uproszczon¹ wizuali-
zacjê budynków w komponencie KARTO w WBDT. Za³o¿ono przenie-
sienie i udostêpnienie pe³nej informacji o geometrii i atrybutach bu-
dynków z EGiB do TOPO i oceniono przydatnoœæ Ÿróde³
alternatywnych do ortofotomapy przy pozyskaniu budynków do bazy
danych topograficznych (TBD), jako podstawowej bazy WBDT.

S³owa kluczowe: ewidencja gruntów i budynków (EGiB), system
identyfikacji dzia³ek rolnych (LPIS), wielorozdzielcza baza danych to-
pograficznych (WBDT), generalizacja zabudowy

Agnieszka Buczek: Przyczynek do wielorozdzielczej/wielore-

prezentacyjnej bazy danych topograficznych (WBDT), czyli

kilka spostrze¿eñ na temat koncepcji • Geomatics and Envi-
ronmental Engineering 2009, t. 3, z. 1/1

Wœród elementów koncepcji wielorozdzielczej/wieloreprezenta-
cyjnej bazy danych topograficznych (WBDT) zwi¹zanych z koniecz-
noœci¹ harmonizacji baz Ÿród³owych, opracowania technik wspó³ist-
nienia, wymiany, eksploatacji czy aspektów prawnych, nale¿y
przewidzieæ równie¿ wypracowanie modelu niezmienników, który za-
pewnia³by spójnoœæ geometrii obiektów bazy. Takie podejœcie ma klu-
czowe znaczenie w procesie generalizacji obiektów, wi¹zania geome-
trii pierwotnej i wtórnej obiektów bazy, pozwala na fragmentaryczn¹
wymianê czy aktualizacjê danych. Obiekt bazy posiada geometriê
pierwotn¹ (nieprzekszta³con¹) mo¿liwie najdok³adniejsz¹ oraz jedn¹
szczegó³ow¹ informacjê opisow¹. Obiekt bazy mo¿e przybieraæ ró¿ne
wersje (geometrie wtórne) powsta³e na skutek generalizacji i/lub re-
dakcji. Koncepcja WBDT powinna zak³adaæ wystêpowanie okreœlo-
nych poziomów uogólnienia obiektów pierwotnych bazy na ró¿nych
fragmentach obszarowych oraz wystêpowanie obiektów pierwotnych
i wtórnych na tym samym obszarze. W swoim za³o¿eniu WBDT jest
baz¹ niejednorodn¹, dlatego dobra informacja o danych i w³aœciwe
zarz¹dzanie baz¹ s¹ konieczne w celu unikniêcia nieporozumieñ.

S³owa kluczowe: wielorozdzielcza/wieloreprezentacyjna baza
danych topograficznych (WBDT), generalizacja
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Krystian Kozio³: Numeryczny model terenu dla wieloroz-

dzielczej/wieloreperzentacyjnej bazy danych przestrzennych

• Geomatics and Environmental Engineering 2009, t. 3, z. 1/1

W artykule omówiono system tworzenia, przechowywania oraz
pozyskiwania numerycznego modelu terenu (NMT) dla baz danych
topograficznych. Zwrócono uwagê na problem jednorodnoœci danych
w zakresie NMT. Brak jednorodnoœci danych wymusza stosowanie
narzêdzi generalizacji w funkcjonowaniu NMT w wielorozdzielczej/
wieloreprezentacyjnej bazie danych. Autor wskazuje na mo¿liwoœæ za-
stosowania zmodyfikowanej metody Chrobaka do przeprowadzenia
upraszczania numerycznego modelu terenu po uwzglêdnieniu wy-
dzieleniu jednorodnych obiektów modelu.

S³owa kluczowe: wielorozdzielcza/wieloreprezentacyjna baza
danych, baza danych topograficznych, numeryczny model terenu, ge-
neralizacja

Tadeusz Chrobak: Przydatnoœæ osnowy kartograficznej i me-

tody obiektywnego upraszczania obiektów do aktualizacji

danych w BDT • Geomatics and Environmental Engineering
2009, t. 3, z. 1/1

W artykule omówiono przydatnoœæ osnowy kartograficznej w po-
zyskiwaniu uogólnionych danych punktowych, liniowych i po-
wierzchniowych metod¹ obiektywn¹ upraszczania obiektów. Przed-
miot badañ stanowi:

– jednoznacznoœæ obiektów po przekszta³ceniu o dowolnym roz-
stêpie skal;

– przekszta³cenie ju¿ uogólnionych danych, które nie wp³ywa na
koñcowy wynik procesu;

– dok³adnoœæ, która po przekszta³ceniu danych mieœci siê w gra-
nicach wyznaczonych przez normy bran¿owe;

– eliminacja poligonów szcz¹tkowych przy aktualizacji danych
jako wynik zastosowania osnowy kartograficznej.

Proces upraszczania obiektów metod¹ obiektywn¹ z wykorzystaniem
osnowy kartograficznej przebiega w sposób automatyczny, co z eko-
nomicznego punktu widzenia jest zalet¹ metody aktualizacji danych
BDT. Zalety metody zweryfikowano przyk³adami praktycznymi.

S³owa kluczowe: wielorozdzielcza/wieloreprezentacyjna baza
danych, cyfrowa generalizacja kartograficzna, aktualizacja bazy da-
nych topograficznych
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