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1. Wprowadzenie
Podstaw¹ efektywnego korzystania z systemów informacji geograficznej (SIG) jest
poprawnie skonstruowana baza danych, pozwalaj¹ca na szybkie i sprawne uzyskiwanie
informacji na interesuj¹cy temat. Ze wzglêdu na specyfikê SIG, konieczne jest, by taka baza
oprócz danych opisowych obiektów przechowywa³a równie¿ informacje dotycz¹ce po³o¿enia i kszta³tu tych obiektów. Jeszcze kilka lat temu z powodu ograniczonej wydajnoci
sprzêtu komputerowego i oprogramowania baz danych powszechnie wykorzystywany by³
tak zwany georelacyjny model danych. Dane przestrzenne (informacja o kszta³cie i po³o¿eniu obiektów) by³y gromadzone w indeksowanych plikach binarnych, zoptymalizowanych
pod k¹tem szybkoci wywietlania i dostêpu. Atrybuty (dane opisowe) zapisywano w tabeli o liczbie wierszy odpowiadaj¹cej liczbie obiektów w pliku binarnym, dodatkowo by³y
one powi¹zane z obiektami poprzez wspólny identyfikator. Pomimo podzia³u danych
przestrzennych i atrybutowych, georelacyjny model danych dominowa³ przez d³ugie lata.
G³ówny powód by³ jeden  mo¿liwoæ efektywnej obs³ugi z³o¿onych zbiorów danych. Jednak¿e model ten mia³ równie¿ istotne ograniczenia. Jednym z g³ównych by³ fakt grupowania obiektów w jednorodne zbiory punktów, linii i obszarów. Spowodowane to by³o miêdzy innymi zapisem topologii, która na przyk³ad nie dopuszcza³a przecinaj¹cych siê linii.
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Ponadto wzbogacenie tych prostych obiektów o mo¿liwoci zachowañ wymaga³o pisania
specjalistycznych aplikacji.
Jednak¿e postêp, jaki dokona³ siê w ostatnich latach w zakresie wydajnoci sprzêtu
komputerowego oraz mo¿liwoci oprogramowania baz danych, pozwoli³ w koñcu na zapisanie danych przestrzennych bezporednio w relacyjnej bazie danych. Bazê tak¹, zawieraj¹c¹ informacje geograficzne, co j¹ w sposób szczególny wyró¿nia sporód innych baz danych, mo¿na nazwaæ geobaz¹. Podstawowym zastosowaniem geobazy jest manipulowanie
z³o¿onymi danymi geograficznymi z jednolitym modelem danych niezale¿nym od konkretnej relacyjnej bazy danych, na której jest oparty. Zalet¹ gromadzenia danych przestrzennych w komercyjnych systemach bazach danych jest bardziej zaawansowane zarz¹dzanie danymi, wykorzystanie us³ug dostêpu do danych i lepsza integracja z innymi bazami prowadzonymi w ramach instytucji.

2. Geobaza
Geobaza jest fizyczn¹ reprezentacj¹ obiektów istniej¹cych w rzeczywistym wiecie.
Umo¿liwia przechowywanie danych przestrzennych (geometrycznych, opisowych, rastrowych oraz modeli TIN) w systemie zarz¹dzania baz¹ danych.
Atutem geobazy, jako formatu przechowywania danych, jest swobodny dostêp do danych, który umo¿liwia u¿ytkownikom tworzenie, wykorzystywanie i operowanie danymi geograficznymi. Dziêki otwartoci technologii i ogólnie dostêpnej dokumentacji praca
z geobaz¹ nie wymaga wykorzystania oprogramowania konkretnej firmy.
W geobazie dane modeluje siê z wykorzystaniem metodologii obiektowej [8], co pozwala na opisanie rzeczywistoci w sposób bardziej naturalny. Takie podejcie do danych
sprzyja lepszemu zrozumieniu, jak obiekty oddzia³uj¹ wzajemnie na siebie.
Do zalet geobazy mo¿na zaliczyæ m.in.:
 przechowywanie i zarz¹dzanie wszystkimi danymi dotycz¹cymi jednego projektu
centralnie w jednej geobazie;
 mo¿liwoæ pracy z intuicyjnymi obiektami; poprawnie zaprojektowana geobaza
zawiera obiekty, które nawi¹zuj¹ do modelu danych u¿ytkownika; wówczas u¿ytkownik pracuje na obiektach jego zainteresowañ takich jak graniczniki, drogi
i dzia³ki zamiast obiektów ogólnych takich jak punkty, linie czy poligony;
 szersze mo¿liwoci definiowania kszta³tów obiektów  oprócz linii prostych dostêpne s¹ równie¿ krzywe eliptyczne i Beziera;
 mo¿liwoæ przechowywania zbiorów danych du¿ych rozmiarów, bez koniecznoci
dzielenia ich na mniejsze czêci;
 mo¿liwoæ opracowywania jednoczenie tych samych danych przez kilku u¿ytkowników;
 rozbudowane mechanizmy wprowadzania, edycji, kontroli i aktualizacji danych.
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W odró¿nieniu od wczeniejszych relacyjnych modeli danych, w których ka¿dy obiekt
i jego atrybuty by³y zapisywane jako wiersz w tabeli, geobazy przechowuj¹ informacje
w relacyjno-obiektowych bazach danych, w których zachowane s¹ sprawdzone technologie
relacyjne (w szczególnoci jêzyk zapytañ SQL  Structured Query Language), przy jednoczesnym wprowadzaniu koncepcji obiektów w celu rozszerzenia pojêcia tabeli oraz typów danych wykorzystywanych w modelu relacyjnym. Relacyjne bazy danych dominuj¹ na rynku, poniewa¿ oparte s¹ o prost¹, eleganck¹ i dobrze zrozumia³¹ teoriê. Ta prostota jest jednoczenie zalet¹ i wad¹  jest pojêciowo prosto zbudowaæ relacyjne bazy danych, lecz
trudno modelowaæ z³o¿one dane.
Geograficzne bazy danych zawieraj¹ niestety dane z³o¿one. Kszta³ty obiektów liniowych i powierzchniowych s¹ zestrukturyzowanymi zbiorami wspó³rzêdnych, które nie zapisuj¹ siê dobrze w polach standardowych typów, takich jak: ca³kowity, rzeczywisty czy
tekstowy. Ponadto obiekty s¹ ³¹czone w systemy, które maj¹ jawne zwi¹zki topologiczne,
niejawne zwi¹zki przestrzenne i inne zwi¹zki natury ogólnej. Jednak konstruktorom baz
danych uda³o siê obejæ to ograniczenie, co pozwoli³o na zastosowanie metod projektowania relacyjnych baz danych równie¿ do informacji geograficznej.

3. Projektowanie baz danych
Mo¿na wyró¿niæ trzy etapy projektowania baz danych [2]:
1. zbudowanie pojêciowego modelu danych obejmuj¹cego zgromadzenie informacji
na temat obiektów, relacji i atrybutów;
2. stworzenie logicznego modelu bazy danych, czyli przekszta³cenie pojêciowego
modelu danych na logiczn¹ strukturê bazy danych;
3. fizyczna implementacja logicznego modelu danych.
Modele: pojêciowy i logiczny odpowiadaj¹ spojrzeniu na dane przez u¿ytkownika,
a model bazy danych implementuje model danych w ramach technologii relacyjnej bazy
danych.

3.1. Modelowanie pojêciowe
Budowanie modelu pojêciowego obejmuje szereg procesów mylowych i wyobra¿eñ
dotycz¹cych projektu. Projektant musi dok³adnie wyobraziæ sobie problem oraz metodê
jego rozwi¹zania. Zasadnicze procesy tworzenia bazy danych zachodz¹ na pocz¹tku
w ludzkim umyle i nie s¹ powi¹zane ani z konkretnym jêzykiem programowania ani te¿
z jakimkolwiek narzêdziem.
Rysunek 1 prezentuje relacje pomiêdzy wiatem rzeczywistym a schematem pojêciowym. Definiowanie pojêæ z przestrzeni rozwa¿añ, bêd¹cej czêci¹ wiata realnego, odbywa
siê w modelu pojêciowym. Wspomnianych pojêæ dostarcza formalizm pojêciowy, który
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mo¿na traktowaæ jako zbiór pojêæ z zakresu modelowania, stosowanych w opisie modelu
pojêciowego. Jeden konkretny formalizm pojêciowy mo¿e byæ zastosowany w ró¿nych jêzykach schematów pojêciowych. Wyró¿nia siê dwa jêzyki schematów pojêciowych: leksykalny oraz graficzny. Oba jêzyki s¹ jêzykami formalnymi korzystaj¹cymi z formalizmu pojêciowego i przeznaczone s¹ do przedstawiania schematów pojêciowych.

WIAT REALNY
Przestrzeñ rozwa¿añ

Formalizm pojêciowy

dostarcza pojêæ
do definiowania

zdefiniowana
w

Model pojêciowy

Stanowi podstawê
dla jednego lub
wiêkszej liczby

Jêzyk schemat pojêciowy
Jêzyk leksykalny
Jêzyk graficzny

formalnie
zaprezentowany
w
dostarcza jêzyka
formalnego
do prezentacji

Schemat pojêciowy

Rys. 1. Od wiata rzeczywistego do schematu pojêciowego
ród³o: [6]

G³ównym zadaniem w procesie budowania pojêciowego modelu danych jest precyzyjna definicja obiektów zainteresowania i zidentyfikowanie zwi¹zków pomiêdzy nimi. Jako
przyk³ady obiektów mo¿na podaæ: ulice, dzia³ki, w³acicieli i budynki. Przyk³adami zwi¹zków pomiêdzy nimi mog¹ byæ znajduj¹cy siê na, bêd¹cy w³asnoci¹, jest czêci¹.

3.2. Modelowanie logiczne
Logiczne projektowanie bazy danych polega na przekszta³ceniu modelu pojêciowego
w model logiczny z uwzglêdnieniem modelu danych w docelowej bazie danych (np. model
relacyjny). Na tym etapie okrelany jest sposób zapisu atrybutów opisowych i w³aciwoci
przestrzennych obiektów oraz relacji miêdzy nimi.
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Logiczny model danych jest abstrakcj¹ obiektów wystêpuj¹cych w konkretnym zastosowaniu. Ta abstrakcja jest zamieniana na elementy bazy danych. Obiekt reprezentuje takie
encje jak budynek, dzia³ka czy w³aciciel i zapisywany jest jako wiersz. Obiekt posiada
zestaw atrybutów. Atrybuty charakteryzuj¹ cechy obiektu, takie jak jego nazwa, miara, klasyfikacja lub identyfikator (klucz) do innego obiektu. Atrybuty s¹ zapisywane w bazie danych w kolumnach (zwanych tak¿e polami). Klasa jest zbiorem podobnych obiektów. Ka¿dy obiekt w klasie ma ten sam zestaw atrybutów. Klasa jest zapisywana w bazie danych
jako tabela.
W przesz³oci logiczne modele danych by³y czêsto rysowane w postaci tak zwanych
diagramów encja  relacja. Ostatnio jednak najwiêksz¹ popularnoæ zdoby³ zunifikowany
jêzyk modelowania  UML (Unified Modeling Language), który jest standardowym zapisem
do wyra¿ania modeli obiektowych, popieranym przez najwiêkszych producentów oprogramowania i baz danych.

3.3. Fizyczna implementacja modelu bazy danych
Na podstawie logicznego modelu budowany jest fizyczny model bazy danych. Najczêciej odbywa³o siê to w taki sposób, ¿e specjalista od relacyjnych baz danych otrzymywa³ logiczny model danych i u¿ywa³ narzêdzi administracyjnych bazy danych do zdefiniowania schematu bazy danych i utworzenia nowych baz danych gotowych do transferu
i wprowadzania danych.
Wprowadzenie modelu geobazy pozwoli³o na zastosowanie metod projektowania relacyjnych baz danych równie¿ do informacji geograficznej. Obecnie najpopularniejszym
sposobem tworzenia baz danych jest u¿ycie narzêdzi CASE (Computer Aided Software Engineering  komputerowo wspomagana in¿ynieria oprogramowania), które umo¿liwiaj¹ budowanie modeli baz danych. Logiczny model bazy danych zapisany z wykorzystaniem
jêzyka UML mo¿e byæ zastosowany do automatycznego wygenerowania schematu bazy
danych zgodnego z za³o¿on¹ specyfikacj¹.

4. Unified Modeling Language
UML (Unified Modeling Language) jest to graficzny jêzyk modelowania pozwalaj¹cy na
obrazowanie, opisywanie, specyfikowanie, analizowanie oraz dokumentowanie wiata
realnego w ujêciu obiektowym. Ide¹ UML jest umo¿liwienie zastosowania prostych rodków do utworzenia graficznego modelu prezentuj¹cego dowolny fragment rzeczywistoci. Dziêki czemu sta³a siê mo¿liwa komunikacja w jednym jêzyku pomiêdzy klientami,
analitykami, projektantami oraz programistami. Upraszczaj¹c, mo¿na powiedzieæ, i¿ UML
jest to zbiór czytelnych symboli i oznaczeñ, których zrozumienie nie jest problemem nawet
dla osób z minimaln¹ wiedz¹ z zakresu informatyki. UML zosta³ przyjêty jako formalny
jêzyk zapisu modeli pojêciowych w serii norm ISO 19100 powiêconych informacji geograficznej [6].
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UML ma wiele zastosowañ, przede wszystkim wykorzystywany jest do opisu systemów informatycznych oraz podczas realizacji systemów biznesowych w bran¿ach typu:
produkcja, bankowoæ itp., jak równie¿ podczas projektowania bazy danych. Utworzony
w ten sposób schemat mo¿e byæ dowolnie modyfikowany i udoskonalany.
Modelowanie pojêciowe z u¿yciem UML wymaga znajomoci kilku podstawowych
definicji z zakresu projektowania obiektowego [7]:
klasa  byt semantyczny rozumiany jako miejsce przechowywania takich
cech grupy podobnych obiektów, które s¹ dla nich niezmienne (np.
zestawu atrybutów, nazwy, metod);
dziedziczenie  zwi¹zek pomiêdzy klasami obiektów okrelaj¹cy przekazywanie
cech (definicji atrybutów, metod) z nadklasy do jej podklas, jest podstawowym mechanizmem sprzyjaj¹cym ponownemu u¿yciu;
agregacja  zwi¹zek pomiêdzy klasami obiektów, modeluj¹cy stosunek ca³oci
do jej czêci (np. stosunek dzia³ki do budynku); obiekty s¹ powi¹zane zwi¹zkiem agregacji, je¿eli jeden z nich mo¿na uwa¿aæ za czêæ
drugiego.

5. Model bazy danych na potrzeby wyceny nieruchomoci
W poni¿szym przyk³adzie przedstawiono elementarny model danych katastralnych.
Zwi¹zany on jest z pracami autorów nad wykorzystaniem systemów informacji geograficznej do wspomagania wyceny nieruchomoci [1]. Projektowanie modelu bazy danych
rozpoczêto od zdefiniowania dwu podstawowych klas obiektów: dzia³ek i budynków. Po
analizie mo¿liwych atrybutów ka¿dej z klas, wybrano najistotniejsze dla procesu wyceny.
Dla dzia³ek s¹ to: adres, numer dzia³ki, przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w³aciciel, stan prawny oraz forma w³adania, za dla budynków to
numer dzia³ki, rok budowy, ostatni kapitalny remont, standard wykoñczenia, funkcja oraz
powierzchnia. Budynek jest w trwa³ym zwi¹zku z dzia³k¹, ka¿de istnienie budynku wymusza istnienie dzia³ki, dlatego w projektowanym modelu nale¿y to uwzglêdniæ.

6. Zastosowanie narzêdzi CASE w modelowaniu logicznym
Do zapisania schematu UML pos³u¿ono siê oprogramowaniem Microsoft Office Visio
2003, gotowy schemat sta³ siê podstaw¹ do automatycznego wygenerowania struktury
bazy danych w systemie ArcGIS firmy ESRI [4].
Tworzenie schematu odbywa siê poprzez umieszczanie na stronie rysunku kszta³tów
z gotowych wzorników. Visio dostarcza omiu wzorników, liczba ta jest cile zwi¹zana ze
specyfikacj¹ jêzyka UML, w którym definiuje siê osiem podstawowych diagramów, m.in.
diagram aktywnoci, diagram przypadków u¿ycia, diagram wdro¿enia.
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W diagramie struktury statycznej, który przeznaczony jest do projektowania baz danych, zdefiniowano dwie klasy obiektów (rys. 2): Dzialka i Budynek. Atrybuty maj¹ okrelone typy zmiennych. Z modelu danych ArcInfo udostêpnionego przez ESRI, klasy obiektów Dzialka oraz Budynek dziedzicz¹ nastêpuj¹ce atrybuty: ObjectID  indywidualny
identyfikator dla ka¿dego obiektu oraz Shape  definiuj¹cy geometriê (w obu klasach jest
to poligon).
E S R I C la ss es :: O b je c t
+O B JE C T ID : e sriF ie ldT ype O I D

E S RI C la sse s : : Fea tu re
+S h ap e : e sriF ieldT y p eGeo m et ry

D zi alk a
{G e o me t ryT y p e = e sr iG e o m e tr yP oly g o n }
-A d res : e sr iF ield T yp eS tr in g
-N rD zia lk i : e sr iF ield Ty p eS tr in g
-P rze z n acze nie W P la n ie : e s riF ield T yp eS t rin g
-F o rm aW lad a nia : e sriF ieldT yp eSt rin g
-U zbro je nie : e sriF ield T yp eS t rin g
-K szt a lt : e sriF ield T yp eS t rin g
-R zezb a : e sriF ield Ty p eS tr in g
-W la sc iciel : e sr iF ield T yp eS tr in g

B u dy n e k
{G e o me t ry Ty p e = e sriG e o m e tr yP oly g o n}
- Nr Dz ialki : e s riF ield T yp eS t rin g
- Ro k Bu d o wy : e sr iF ield T yp eI n te ge r
- Os tK a p ita lR e mo n t : e sriF ie ldT ype I n t e ge r
- St an d a r d : e s riF ield T yp eS t rin g
- Fu nkcja : e s riF ield T yp eS t rin g
- Po wie rz ch n ia : e sr iField T yp eD o ub le

Rys. 2. Schemat UML  klasy obiektów i ich atrybuty

Dodatkowo poprzez agregacjê zdefiniowano relacjê pomiêdzy klasami Dzialka a Budynek (rys. 3), w której klas¹ nadrzêdn¹ jest Dzialka. Liczebnoæ relacji ustalono na jeden
do wielu, co oznacza, i¿ na jednej dzia³ce mo¿e staæ wiele budynków. Dla uproszczenia
pominiêto przypadek szczególny tej relacji, a mianowicie sytuacjê, gdy granica pomiêdzy
dzia³kami przebiega pod budynkiem.
nie rucho m oci :: Dz ial k a
nieruchomosci
{G e omet ryT y pe = esr iG e om etr yP oly go n }
-A dres : esr iF ield T ypeS tr in g
-N rD zialk i : esr iF ield Ty peS tr ing
-P rzez naczen ieWP lan ie : es riF ield T ypeS t rin g
-F orm aWladania : esriF ieldT yp eSt ring
-U zbrojenie : e sriF ield T ypeS t rin g
-K szt alt : e sriF ield T ypeS t rin g
-R zezba : esriF ield Ty peS tr ing
-Wla sc iciel : esr iF ield T ypeS tr in g

nie r uchomo ci: :B u d yn ek
nieruchomosci
{G e omet ryT y pe = esriG e om etry P oly go n}
-N rD zR el:D zialk i

1

N rD zR el - Nr Dz Rel: B udynki
*

- Nr Dz ialki : es riF ield T ypeS t rin g
- Rok Bu d o wy : esr iF ield T ypeI n teger
- Ost K apitalR emont : esriF ie ldT yp eI nt eger
- St and ar d : es riF ield T ypeS t rin g
- Fun kcja : es riField T ypeS t rin g
- Pow ierz chnia : esr iF ield T ypeD ouble

Rys. 3. Relacje pomiêdzy klasami w geobazie s¹ reprezentowane poprzez agregacje
w schemacie UML
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Rys. 4. Schemat przejcia z modelu UML do geobazy w ArcCatalog
ród³o: [5]

Gotowy schemat bazy danych (rys. 4) za pomoc¹ za³¹czonego makra ESRI XMI Export
wyeksportowano do pliku XML [3]. Poprawnoæ utworzonego pliku XML sprawdzono za
pomoc¹ makra Schematic Checker. Ostatni etap to import poprawnego pliku XML za pomoc¹ Schema Wizard w aplikacji ArcCatalog do geobazy. Proces ten dokumentowany jest
poprzez automatycznie generowany raport. W wyniku powsta³a pusta geobaza, o strukturze zgodnej z projektem, gotowa do wype³nienia danymi.

7. Wnioski
Od pewnego czasu jestemy wiadkami ci¹g³ego rozwoju technologii w bran¿y informatycznej, z któr¹ systemy informacji geograficznej s¹ w du¿ej mierze zwi¹zane. Czym
bowiem by³yby SIG bez komputera, bazy danych i odpowiedniego systemu jej obs³ugi.
Dlatego te¿ mo¿liwoæ wprowadzenia nowoczesnych technologii informatycznych ju¿ na
etapie projektowania przestrzennych baz danych daje wiele korzyci. Przede wszystkim
tworzenie baz danych z pomoc¹ UML jest szybsze, co oznacza, ¿e i mniej kosztowne. Tworzone schematy s¹ czytelne, przejrzyste, a ponadto istnieje mo¿liwoæ ich wielokrotnego
u¿ycia oraz modyfikacji. Za sam model geobazy pozwala na efektywne korzystanie
z danych w niej zawartych.
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