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Opis geometryczny danych geograficznych z wykorzystaniem
aplikacyjnego schematu przestrzennego

Międzynarodowa grupa robocza TC 211 w ramach organizacji ISO podjęła się opracowania
norm związanych z zdefiniowaniem podstaw systemu informacji geograficznej. Podobne prace
prowadzi! Europejski Komitet Normalizacyjny CENffC 287. Pracom tym przyglądają się krajowe
grupy robocze zainteresowane tą tematyką. W oparciu o powstające standardy Polski Komitet
Normalizacyjny (PKN) podjął się opracowania schematów aplikacyjnych w celu ujednolicenia
zasad budowy schematów pojęciowych danych geograficznych. W niniejszej pracy przedstawiam
krytyczną ocenę schematu przestrzennego zalecanego przez PKN w części dotyczącej opisu
geometrycznego danych geograficznych. Ilustruje ją przykladem wybranych elementów modelo
wania danych.

WSTĘP

Ujednolicone zasady opisu danych geograficznych stwarzają nadzieję na uporząd
kowanie informacji geograficznej gromadzonej w różnych bazach na różnych platformach
systemowych [l]. To uporządkowanie umożliwi integrację różnych niezależnie gromadzo
nych danych w system informacyjny oparty o współdziałanie baz danych.

Obiekty systemu informacji geograficznej według projektowanych norm Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego (PKN) [6], powinny być opisane w schemacie pojęciowym
budowanym w oparciu o schematy aplikacyjne (rys. l). W normach wyróżniono i zdefinio
wano cztery bazowe schematy aplikacyjne:

schemat przestrzenny,
schemat położenia bezpośredniego,
schemat identyfikatorów geograficznych,
schemat jakości.

Schematy te mają uporządkować opis istotnych cech danych geograficznych w schema
cie pojęciowym. Schemat przestrzenny jest podstawą do opisu danych przestrzennych.
Składa się z dwóch modułów opisujących obiekty za pomocą elementów geometrycznych
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i topologicznych (rys.2). Elementy geometryczne bezpośrednio opisują, częściowo lub
całkowicie, przestrzenną reprezentację obiektu za pomocą współrzędnych i funkcji
matematycznych. Elementy topologiczne charakteryzują topologiczne właściwości obiek
tów poprzez ustalenia wzajemnych zależności między nimi (PN-N 12160) [6]. Przed
miotem niniejszej pracy jest tylko moduł geometryczny. Wynika to z ograniczonej
objętości pracy. Możliwości wykorzystania modułu topologicznego planuje się przed
stawić w kolejnej pracy.

Schemat
przestrzenny

Schemat
pooźenia

bezpośredniego

Schemat
pojęciowy

Schemat
jakości I -..1 ....

Schemat
identyfikatorów
geograficznych

Rys. I. Schematy aplikacyjne będące podstawą opisu informacji geograficznej w schemacie pojęciowym.
Linie, ze strzałkami, łącząc schematy obrazują zależność hierarchiczną

Elementy geometryczne opisują obiekt za pomocą współrzędnych, ale współrzędne nie
są zapisywane w schemacie przestrzennym, a w schemacie położenia bezpośredniego.
W tym schemacie wraz ze współrzędnymi są przechowywane dane o układzie odniesienia,
w którym te współrzędne wyznaczono.

Schemat identyfikatorów geograficznych stanowi podstawę do budowy zbiorów
obiektów geograficznych jednoznacznie identyfikowanych przestrzennie. One mają być
podstawą identyfikacji względnej. Schemat jakości ustala istotne dane pozwalające
określić jakość danych geograficznych. Zgodnie z przyjętymi zasadami, określając jakość
danych geograficznych należy określić pochodzenie, jednorodności danych, opisać
przyjęte parametry jakościowe oraz przedstawić historię wykorzystywania tych danych
w różnych organizacjach.

Na rys. 1 zobrazowano związek schematu pojęciowego z schematami aplikacyjnymi.
Linie ze strzałkami łączące schematy pokazują zależność hierarchiczną między schemata
mi. W niniejszej publikacji podjęto próbę opisu przykładowych obiektów geograficznych
z wykorzystaniem schematu przestrzennego. Schemat ten jest zależny od schematu
położenia bezpośredniego (rys.I, 2) i z tego względu na rysunkach te związki są zawsze
uwidocznione.
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Schemat Przestrzenny 
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Rys. 2. Schemat przestrzenny z wyróżnionymi modularni dotyczącymi opisu geometrycznego i topologicznego
danych geograficznych. Związki zobrazowane linią z pełną strzałką zwane są uogólnieniem (generalizacja)

Prezentowane schematy są wyrażone w notacji UML (Unified Modeling Language).
Język UML został tu wykorzystany, gdyż zgodnie z normą ISO/TC 211 WG 1/19103, został
on przyjęty jako standardowy język do opisu danych geograficznych. Podstawy notacji
UML wyjaśnione są w normie PN-N 12160 oraz w dostępnej w literaturze [2, 3]. W tekście
pracy zamieszczono tylko niezbędne wyjaśnienia dotyczące rysunków.

1. Podstawowe elementy geometrii wektorowej schematu przestrzennego w systemie 
informacji geograficznej 

1.1. Elementy geometrii wektorowej opisujące
przestrzennie dane geograficzne

W schemacie przestrzennym wyróżnia się następujące elementy geometryczne: punkt,
krzywa i powierzchnia. Określenia punkt, linia i powierzchnia są powszechnie znane
i przyjęte literaturze przedmiotu. W Słowniku Języka Polskiego PWN krzywa nie
występuje, a linia jest definiowana jako linia prosta, linia łamaną, linia falista, linia krzywa.
W naukach geograficznych stosuje się powszechnie określenia linia np. linia brzegowa.
W normie przyjęto krzywą. Nazwa ta może być myląca i źle interpretowana. Należało by
stosować nazewnictwo ogólnie przyjęte w języku polskim. Kontynuując przedstawienie
normy będę posługiwała się określeniem krzywa ale obok w nawiasie będę stosowała
tradycyjne nazewnictwo - linia.

Elementy geometryczne: punkt, krzywa (linia) i powierzchnia, wykorzystywane
w opisie przestrzennym są bardzo istotne dla mapy wektorowej. Ich opis jest przedmiotem
niniejszej publikacji.
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Obok wymienionych elementów geometrycznych w schemacie przestrzennym wyróż
nia się 111ne. związane z rastrową reprezentacją mapy. Zgodnie z projektem PN, zalicza się
do tych elementów: siatkę, piksel, pasmo rastrowe, woksel. blok rastrowy. Zdefiniowane są
one w PN-N-12160, a ich opis może stanowić temat oddzielnej publikacji.

1.2. Pu n kt j a ko e Iem en t geometryczny

Punkt jako element geometryczny jest powszechnie przyjęty i znany, nie wymaga
szerszego omówienia. Można tylko przypomnieć, że punkt to zerowyrniarowy element
geometryczny. Położenie punktu w przestrzeni jest opisywane za pomocą współrzędnych.
Zgodnie z schematem przestrzennym (PN-N-12160) definicje punktu można przedstawić
graficznie tak jak na rys.3.

map ozenie 

Rys. 3. Punkt jako element geometryczny 

Definiując punkt określono trzy klasy obiektów przedstawione jako prostokąty
z określoną nazwą klasy i z pustymi polami przeznaczonymi na opis atrybutów i metod.
Klasa obiektów Punkt jest podklasą klasy abstrakcyjnej Elementtleometryczny (klasę
abstrakcyjną w notacji UML opisuje się pismem pochyłym). Związek klasa - podklasa,
zwany uogólnieniem (generalizacją) oznaczono graficznie za pomocą linii z pełną strzałką.
Strzałka występuje od strony nadklasy. Punkt związany jest kompozycją z klasą obiektów
PołożenieBezpośrednie. Jest to silny związek między całością a częścią. Część w tym
związku nie może istnieć bez całości. Wypełniony romb wskazuje na element określany
jako całość. Dodatkowo, strzała umieszczona przy klasie obiektów PołożenieBezpośred
nie wskazuje na zależność tych klas. Wynika ona z zależności między schematem
położenie bezpośrednie a schematem przestrzennym. Cyfry, dwie jedynki, widoczne przy
tym związku (kompozycji) wskazują na liczebność klas występujących w związku. Jeden
obiekt z klasy Punkt odpowiada jednemu obiektowi klasy PołożenieBezpośrednie.
Rodzaj związku łączącego te dwie klasy (kompozycja z nawigacją) wskazuje, że
wprowadzenie czy usunięcie obiektu do klasy Punkt wiąże się z wprowadzeniem lub
usunięciem nowego obiektu w klasie PołożenieBezpośrednie.

1.3. Krzyw a ( I i n i a) j a ko e 1 em en t geometryczny

Krzywa (linia), zgodnie z PN-N-12160, to ograniczony, ciągły, jednowymiarowy
element geometryczny zdefiniowany w schemacie przestrzennym za pomocą listy
współrzędnych i metody interpolacji. Do przedstawienia krzywej (linii) potrzeba co
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najmniej dwóch par współrzędnych [X,Y]: początku krzywej i jej końca. Krzywa (linia)
może być opisana za pomocą większej liczby par współrzędnych określających jej
przebieg. Rodzaj krzywej (linii) zależy od metody interpolacyjnej. Różne metody
interpolacyjne zastosowane do jednej listy współrzędnych mogą zmieniać kształt rozpat
rywanej krzywej (linii). Mote ona stanowić najkrótszą drogę między kolejnymi punktami
w postaci odcinków łamanej lub łuk kołowy czy klotoidę. Krzywa (linia) może być
zamknięta lub otwarta. Jeśli na liście współrzędnych krzywej (linii) występuje taki am
element na początku i na końcu listy, to krzywa (linia) jest krzywą zamkniętą.
W przeciwnym przypadku jest krzywą (linią) otwartą.

Krzywa (linia) może się sama przecinać w sposób jawny lub niejawny. Przecina się
w sposób jawny, jeśli na liście współrzędnych występuje co najmniej jeden element
powtarzający się. Przecięcie niejawne występuje wtedy, gdy krzywa (linia) opisana za
pomocą metody interpolacyjnej przecina dwa lub więcej razy tę samą pozycję w prze
strzeni. Zgodnie ze schematem przestrzennym krzywą (linię) można opisać w języku UML
w formie przedstawionej na rys. 4.

E/ementGeometrvcznv PołożenieBezoośrednie

I /l\2 .. * {0rdere

ma położenie ◄ ►1
Krzvwa

interpolacja: metoda_interpolacji
kierunek_styczny_na_początku [0 .. 1]: kierunek
kierunek stvcznv na końcu f0 .. 11: kierunek

d}

Rys. 4. Opis krzywej jako elementu geometrycznego (PN-N-12160)

Klasę obiektów Krzywa przedstawiono z atrybutami widocznymi w drugim polu
prostokąta. Określają one sposób interpolacji Krzywej. Krzywa jest podklasą klasy
abstrakcyjnej Elementtleometrycmy, Związana jest z tą klasą związkiem zwanym
uogólnieniem (generalizacją). Krzywa, tak jak Punkt (rys.3), związana jest z klasą
PołożenieBezpośrednie związkiem zwanym kompozycją z nawigacją o określonej
liczebności. Tylko w tym związku jedna Krzywa ma położenie wyznaczone za pomocą co
najmniej dwóch (2.. *) obiektów klasy PołożenieBezpośrednie z określoną kolejnością
(Ordered).

1.4. Powierzchnia j ak o element geometryczny schematu
przestrzennego

Powierzchnia to ciągły dwuwymiarowy element geometryczny, ograniczony jedną nie
przecinającą się granicą zewnętrzną oraz może być ograniczona jedną lub kilkoma,
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granicami wewnętrznymi. Z tego względu w schemacie przestrzennym zdefiniowano
pomocniczą klasę obiektów Granica, która składa się z krzywych. Omówione klasy
obiektów wraz ze związkami przedstawiono na rys. 5.

- - -
Powierzchnia "'-u ... 1 Granica

. o.: O ..
k::::'

ma_granicę_wewnętrzną jest_granicą_wewnętrzną () O .. •
składa-się_z

jest_składnikiem 1 .. • {Ordere

Krzywa

ma granicę zewnętrzną jest granicą_zewnętrzną

d}

Rys. 5. Powierzchia jako element geometryczny (PN-N- I 2 I 60)

Klasa obiektów Powierzchnia jest powiązana z klasą obiektów Granica. Powierzch
nia ma jedną Granicę zewnętrzną i może mieć kilka Granic wewnętrznych. Opisują to
związki określane jako agregacja (całość-część, część może istnieć bez całości) z okreś
lonymi nazwami i liczebnością związku. Agregacja jest przedstawiona graficznie za
pomocą linii z pustym rombem umieszczonym od strony całości. Granica jest wyznaczona
za pomocą obiektów klasy Krzywa. Przedstawiono to, na rys.5 także, za pomocą agregacji
między klasą obiektów Krzywa, a klasą obiektów Granica. Liczebność związku
informuje, że Granica składa się z co najmniej jednej Krzywej (1..*), ale Krzywa może
wyznaczać wiele Granic (O .. *).

1.5. EI em enty geometryczne w podst a w o wym schemacie
przestrzennym

Punkty, krzywe, powierzchnie, są elementami opisu przestrzennego, które w sche
macie przestrzennym współistnieją razem, rys.6 [6]. Klasa obiektów PołożenieBezpoś
rednie jest klasą, w której gromadzone są współrzędne pozycji w przestrzeni wszystkich
obiektów geograficznych. Jest ona klasą bazową do odniesień przestrzennych. Wy
różnienie tej klasy wynika z tego, że projektanci modelu danych systemu infor
macji geograficznej uwzględnili konieczność gromadzenia wszystkich pozycji w prze
strzeni w jednym zbiorze - w zasobie współrzędnych w zdefiniowanych układach
odniesienia. Z powodu tego współrzędne elementów geometrycznych nie są określone jako
atrybuty proste w klasie obiektów odpowiadających punktom, krzywym i powierzchniom.
Są one atrybutami referencyjnymi - gdyż są zapisane w klasie obiektów PołożenieBez
pośrednie.
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otoi.enieBez ośredni

1'1
ma_położeni 1 ma_położeni 1 .: {Ordered} jest_skladnikim

Punkt >---'-'~=-<ma_granicę_zewnętrzn
Powierzchnia

Rys. 6. Wybrane elementy geometryczne razem z opisanymi związkami

2. Opis obiektów geograficznych z wykorzystaniem elementów geometrycznych 
opisanych w schemacie przestrzennym 

2.1. Ob i e kt y s y s t e mu i n form ac j i g e o gr a fi c z n ej

Obiekty stanowiące przedmiot zainteresowania systemu informacji geograficznej
można przedstawić na przykładowym rys.7. Przedstawiono na nim wybrane klasy
obiektów związane z gruntami, komunikacją, zagospodarowaniem terenu, zgodnie
z klasyfikacją przyjętej w Instrukcji K-1, Mapa zasadnicza [7]. Można jeszcze wiele takich
obiektów wymienić, ale szczegółowa klasyfikacja obiektów systemu informacji geografi
cznej nie jest przedmiotem tego opracowania. Wśród obiektów systemu informacji
geograficznej można wyodrębnić te obiekty, które tradycyjnie w mapie zasadniczej opisuje
się przestrzennie za pomocą punktów, linii (krzywych) i powierzchni. Przykładowymi
obiektami punktowymi są: punkty osnowy, drzewa, znaki drogowe, wybrana armatura
uzbrojenia terenu. Linie (krzywe) to linie graniczne, krawężniki, odcinki przewodów. Do
obiektów powierzchniowych zaliczamy budynki, działki ewidencyjne, jezdnie.

Powstaje pytanie, jak te obiekty zapisać zgodnie ze schematem przestrzennym,
uwzględniając elementy geometryczne: punkt, krzywą (linię) i powierzchnię?
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Rys. 7. Przykładowe klasy obiektów systemu informacji geograficznej. Porządkując zapis klas obiektów
utworzono klasy abstrakcyjne zgodnie z działami mapy zasadniczej zdefiniowanymi w instrukcji K-1

2.2. O p i s p r ze s t r z e n n y o b i e k t ó w p u n k t o w y c h s y s t e m u
informacji geograficznej

Obiekty geograficzne zaliczamy do elementów punktowych, jeśli tradycyjnie w sys
temach informacji geograficznej są graficznie przedstawiane za pomocą symbolu.
Wizualizacja elementu na mapie za pomocą symbolu, wiąże się z koniecznością podania
współrzędnych punktu. Do takich obiektów zgodnie z instrukcją K-1 możemy zaliczyć:

punkty osnowy geodezyjnej,
punkty graniczne,
armaturę uzbrojenia terenu: latarnie, włazy, studzienki, zasuwy, hydranty, ...
elementy zagospodarowania terenu: drzewa, krzewy, pomniki, figury, ..
elementy związane z komunikacją: punkty hektometrowe, kilometrowe, znaki dro
gowe, ...
Rysunek 8 przedstawia wybrane elementy przedstawione na rys. 7 oraz jest roz

budowany o elementy aplikacyjnego schematu przestrzennego i o dodatkowe obiekty
użytkownika. Uwzględniając schemat przestrzenny wiążemy wszystkie obiekty punktowe
za pomocą związków z dodatkowymi klasami obiektów Punkt i PołożenieBezpośrednie.
Strzałki narysowane na liniach łączących klasy wskazują kierunek nawigacji, mówiąc, że
użytkownik wprowadzając np. nowy punkt graniczny, automatycznie zbuduje nowy obiekt
w klasie Punkt i zasili klasę PołożenieBezpośrednie o nowy obiekt.
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Rys. 8. Opis geometryczny obiektów punktowych. Klasy oznaczone barwą jaśniejszą są zgodne z PN-N-12160,
oznaczone barwą ciemniejszą są klasami użytkownika

2.3. Op i s ob i e kt ó w z a pomoc ą kr z y wy ch ( 1 i n i i )

Odcinki sieci uzbrojenia terenu, części granic, krawężniki, ogrodzenia, itp, można
zdefiniować jako obiekty liniowe (krzywe). Jedne linie (krzywe) są otwarte, inne
zamknięte. Przykładem linii (krzywej) otwartej może być odcinek sieci kanalizacyjnej,
zamkniętej - linia graniczna zwartego kompleksu. Obiekty liniowe mogą być powiązane
z obiektami punktowymi.:

punkt graniczny jako obiekt związany z linią graniczną,
armatura uzbrojenia gazowego związaną z odcinkiem przewodu gazowego,
znak drogowy jako obiekt odcinka drogi.
Rysunek 9 obrazuje opisaną wyżej sytuację. Przedstawiony zapis wskazuje tylko na

powiązania (asocjacje) między obiektami punktowymi i obiektami opisanymi za pomocą
linii (krzywych). Powiązania (asocjacje) graficznie przedstawione za pomocą linii między
klasami. Związek ten oznacza np., że można klasie obiektów LiniaGraniczna przypisać
dane o PunktachGranicznych. Jednak przestrzenna lokalizacja PunktówGranicznych 
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nie identyfikuje przestrzennie LiniiGraniczncj. Współrzędne punktu granicznego wy
znaczające linię graniczną zgodnie ze schematem przestrzennym będą dwukrotnie zapisane
w klasie PołożenieBezpośrednie. Raz jako współrzędne punktu granicznego, drugi raz
jako współrzędne linii granicznej. Podobnie, współrzędne armatury gazowej wyznaczają
cej przebieg odcinka przewodu gazowego będą dwukrotnie zapisane. Zmiana wyznaczenia
położenia punktu granicznego działki wymusza zmianę jego współrzędnych. Dodatkowo
chcąc zachować spójność danych należy zmienić współrzędne krzywej definiującej część
linii granicznej.

Po.bŻenieBezpośrednie PunktGraniczny 

2 . .- 

Przewód.<

Odcinek Drogi Droga Komunikacja

Rys. 9. Opis przykładowych obiektów geograficznych za pomocą punktu i krzywej. Klasy oznaczone barwą
jaśniejszą są zgodne z PN-N-12 I 60, oznaczone barwą ciemiejszą są klasami użytkownika

Gdyby można było Krzywą opisać za pomocą obiektów klasy Punkt byłaby inna
sytuacja. Współrzędne byłyby raz zapisane, a obiekty: PunktGraniczny i LiniaGranicz
na, byłyby powiązanie wspólną pozycją w przestrzeni. Zmiana wyznaczenia pozycji
punktu granicznego od razu by powodowała zmianę krzywej. Zapis taki byłby możliwy, po
dokonaniu zmian w schemacie przestrzennym.

2.4. O p i s p r z e s t r z e n n y o b i e k t ó w p o w i e r z c h n i o w y c h

Powierzchnia to trzeci element geometryczny, który występuje obok punktu i krzywej
przy opisie przestrzennym obiektów. Działka ewidencyjna, użytek, budynek, to pod-
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stawowe obiekty systemu informacji geograficznej, które opisuje się geometrycznie jako
powierzchnię. Granica wyznacza powierzchnię. Czasami dla jednej powierzchni można
wyróżnić kilka granic: jedną zewnętrzną i kilka wewnętrznych. Obrazuje to rys.IO i 11.

Rys. I O. Przykład obiektów powierzchniowych: budynku i działki z granicami zewnętrznymi i wewnętrznymi

Obiekty powierzchniowe mogą być wzajemnie powiązane. Najprostszym przykładem
takiego powiązania jest budynek zlokalizowany na działce ewidencyjnej. Taką zależność
za pomocą powiązania (asocjacji) przedstawiono na rys. 11.

2 Granica -jest_granicą_zewnetrzną_

,... -sk ada sie z
-jest_skl3dnikiem

o .. •
-ma o ozenie

Po:bŻenieBezpośrednielE---.i

2 . .-1
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-jest_granic _wewnętrzną

-ma_granic~_wewnetrzn ,

ElementGeometryczny
o.: 

Powierzchnia
o.: 

-zlokalizowany_na

-ma_graniCE(_zewnetrzna,

O ..

Dzial<aEwidencyjn~ -zabudow na

Rys. 11. Przykład opisu działki ewidencyjnej i budynku jako obiektów powierzchniowych. Klasy oznaczone
barwą jaśniejszą są zgodne z PN-N-12160, oznaczone barwą ciemniejszą są klasami użytkownika
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W bazach graficznych ewidencji gruntów i budynków, tradycyjnie, działki ewidencyj
ne definiowane są za pomocą punktów granicznych, budynki za pomocą punktów
pomiarowych. Wykorzystując schemat przestrzenny proponowany w PN-N-12160 trudno
powiązać punkt graniczny z działką ewidencyjną. Wynika to z tego, że zapis przestrzenny
działki jest realizowany za pomocą zdefiniowania Powierzchni, Granicy i Krzywej,
a Krzywa odnosi się do klasy obiektów PołożenieBezpośrednie, a nie do klasy Punkt.

W tym przypadku, zmiana współrzędnych punktów granicznych nie powoduje zmian
wyznaczenia granicy i powierzchni działki. Proponowany zapis elementów geometrycz
nych utrudnia także analizy przestrzenne np. sąsiedztwa działek. Pozwala znaleźć działki
sąsiadujące wspólną częścią granicy. Jest to możliwe, gdyż jedna krzywa wyznacza granice
kilku działek. Utrudnia zaś znalezienie działki sąsiadującej ze sobą jednym punktem
granicznym (sąsiedztwo na skos).

WNIOSKI

Opierając się na doświadczeniu budowy baz danych mapy ewidencyjnej i zasadniczej
proponowaną normę PN-N-12160 przyjmuję krytycznie. We wstępnie zauważyłam, że
nazwanie linii krzywą budzi sprzeciw. Przyjęta zasada identyfikacji obiektów geograficz
nych za pomocą określonych elementów geometrycznych porządkuje opis geometryczny.
Jednak brak powiązań między obiektami klasy Krzywa i obiektami klasy Punkt ogranicza
możliwości spójnego geometrycznego modelowania danych. Proponowany zapis utrudnia
także, wykonywanie analiz geometrycznych.

Tradycyjne, w bazach ewidencji gruntów i bazach mapy zasadniczej, punkty graniczne,
pomiarowe są postawą wyznaczeń obiektów liniowych i powierzchniowych. Miejsce ich
w bazie jest zagwarantowane, gdyż w instrukcji [7] zdefiniowano obiekty takie jak: punkt
graniczny stabilizowany trwale, punkt załamania granicy działki nie stabilizowany, punkty
zmiany cechy przewodów, a nawet punkt roboczy. W bazach geodezyjnych, punktom tym
przypisuje się dodatkowe dane związane z pochodzeniem punktu (nr dokumentacji
geodezyjnej), datą, dokładnością i sposobemjego wyznaczenia. Klasa obiektów Punkt jest
właściwym miejscem przechowywania tych danych. Trudno te dane przypisywać działce,
budynkowi, odcinkom przewodów, gdyż często punkty o różnym pochodzeniu wyznaczają
te obiekty. Te dane pozwalają automatycznie uzyskać informację o niektórych parametrach
jakości zasobu geodezyjnego.

Należy się zastanowić nad zmianami schematu przestrzennego. Propozycją optymalną
byłaby możliwość wyboru opisu Krzywej, za pomocą: obiektów klasy Punkt lub obiektów
klasy PołożenieBezpośrednie. Jest ono tym uzasadnione, że nie zawsze istnieje potrzeba
wiązania geometrycznego krzywej za pomocą elementów punktowych.
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Elżbieta Lewandowicz

Geometric description of geographic data using applicable space scheme 

Summary

There are international organizations for preparation variety of standards. In ISO organization TC 211 group
elaborates standards for geographic information system creation. Its works are observed by national working
groups interested in those topics. European normalization committee CENffC 287 worked about it too. Basing on
international standards Polish Standard Committee (PKN) has undertaken works on applicable schemes to
standardize notion scheme for data of geographic. In this paper critical opinion of geometric description of
geographic data in space scheme spread by PKN on chosen elements of data modelling is presented. It is illustrated
by chosen examples of data modeling.

3/lbJIC6ema Jleeanooeuu 

Feosrerpu-receoe onucanne reorparpusecxnx nannsrx C 11Cll0Jlb30B31111CM annm1Kau1101111ou 
npocrpaucrsennori cxesu.r 

pe 3 IO Me

B paMK3X Me)l()ly1iapoLU-lblX opraHH3aUHH C03JI3IOTC5! CTaHA3pTb1. Mexnyaaponsaa pa60'l35! rpynna
TC 21 I B p3MK3X opra111-f33UHH ISO 835!Jla Ha ceós pa3pa60TKY H0pM, CB5!33HHblX C onpenenenuer-t 0CH0B
CHCTeMbl reorpaqia-recxoa 11HcjJOpM3UHH. TTot106Hble patioru npoBOAHJl Esponeiicxa.n K0MHTeT
CT3HA3pTOB CENffC 287. 3THM pa60T3M npHCM3TpHB3JlHCb ore-recrneauue paóo-nre rpynrn.r,
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3aHHTepecoBatrnLJe )TOH TCMaT!IKO~I. Ha OCHOBe pa3pa60Tal-!HL,IX CTaH,napTOB Florn.cxuił KOMHTCT
CTaH,aapTOB (PKN) 8351n Ha cefin pa3pa60TKY annnMK3UHOHHulX CXCM C uern.ro y1-111cjJHKaU11H np111-1u1moB
nocrpoeunn cxeM-TIOJ-!3Tl1tt nannux Il CHCTeMe rcorpatpnsecxoji 111-1cpopMau1111. 8 HaCT051LUett paóore

anrop npe,aCTaBn51CT KpHTH'!ecKy10 oueuxy npoCTpaHCTBeHHOH cxer-n.r, peKOMCH,D.0831-lHOH PKN, B '13CTH
xacarouieiica reoMeTpH'ICCKOro om1ca1-111>1 reorpatpmecxax ,aaHHL,IX Ha npur-repe H36paHHL,JX :,neMeHTOB
Mo,nen11p0Bamrn ,naHHuIX.


