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p o d z i ę ko wa n i a
Książka Geografia: podejście cyfrowe jest drugim podręcznikiem dotyczącym zagadnień związanych z informacją geograficzną, opracowanym w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszy podręcznik, Wprowadzenie do systemów
informacji geograficznej, został opublikowany już ponad 20 lat temu.
Jego autorem był prof. Wojciech Widacki, inicjator badań w zakresie
informacji geograficznej, założyciel Pracowni Systemów Informacji
Geograficznej w ówczesnym Instytucie Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego (późniejszy Zakład Systemów Informacji Geograficznej),
a także twórca studiów podyplomowych Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS. Ten pierwszy podręcznik podsumowywał doświadczenia Wojciecha Widackiego z nową w polskiej geografii dziedziną,
czerpał jednak również z Jego niezwykle bogatej wiedzy dotyczącej
teorii geografii (w szczególności geografii fizycznej) oraz metodologii
nauk. To największy dług wdzięczności, jaki zaciągnąłem wobec mojego Mistrza, pisząc tę książkę: przekonanie, że zagadnienia powiązane
z informacją geograficzną ściśle wiążą się z podstawami teoretycznymi
geografii. Dzięki Wojciechowi Widackiemu wiem też, że znajomość
teorii jest tak samo ważna dla początkujących adeptów tej dziedziny
jak dobra znajomość technologii informacji geograficznej oraz umiejętności korzystania z odpowiedniego oprogramowania, czy też szerzej –
z technologii informatycznych. Takie przekonanie zawarłem w książce,
próbując przede wszystkim omówić ważne z punktu widzenia informacji geograficznej podstawowe zagadnienia teoretyczne, które w dobie
szybkich zmian technologicznych nie ulegną szybkiej dezaktualizacji.
Książka Geografia: podejście cyfrowe podsumowuje kilkanaście lat
mojej pracy dydaktycznej, związanej przede wszystkim z wprowadzeniem zintegrowanego kursu Geoinformatyka na pierwszym roku studiów geograficznych w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej
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Uniwersytetu Jagiellońskiego. W dużym stopniu książka ta jest pomyślana jako pomoc dla studentów uczestniczących w tym kursie. Do jej
napisania wykorzystywałem też jednak doświadczenia związane z prowadzeniem specjalności Systemy Informacji Geograficznej na studiach
drugiego stopnia na kierunku geografia, studiów podyplomowych
Systemy Informacji Geograficznej UNIGIS, a także zajęć z metodologii
nauk dla studentów geografii. Oczywiście zajęć tych nie prowadziłem
sam, a ich przygotowanie wiązało się z długimi, zwykle burzliwymi
dyskusjami z moimi Koleżankami i Kolegami z Zakładu Systemów Informacji Geograficznej, Kartografii i Teledetekcji. Wśród tych, którym
książka ta i jej autor wiele zawdzięczają, chciałbym wymienić Mateusza
Trolla, z którym wspólnie pracuję już prawie 30 lat, a także Dominika
Kaima, Natalię Kolecką, Małgorzatę Luc, Krzysztofa Ostafina, Anetę
Szablowską-Midor (której dziękuję także za niezwykle pomocne uwagi
do tekstu, przygotowanie wersji on-line oraz audio tego podręcznika),
Piotra Trzepacza oraz Bartosza Załuskiego. Ważne dla mnie były też
dyskusje z obecnymi i byłymi doktorantami Zakładu na różne tematy
związane z informacją geograficzną, w szczególności z Moniką Dobosz,
Andrzejem Kotarbą, Saidem Nawarem, Marcinem Szwagrzykiem i Elżbietą Ziółkowską. Wiele wymienionych powyżej osób przygotowywało
ćwiczenia do kursu Geoinformatyka, które wkrótce ukażą się w wersji
on-line pod redakcją Mateusza Trolla, stanowiąc znakomite uzupełnienie tego podręcznika.
Za udostępnienie ryciny 1.1 oraz danych wykorzystanych w rozdziale
1. serdecznie dziękuję Karolinie Mostowik, doktorantce w Zakładzie
Hydrologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Za cenne uwagi bardzo dziękuję Recenzentowi, prof. Piotrowi Wężykowi, a także moim Koleżankom i Kolegom z Rady Wydawniczej
Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesorom: Anicie Bokwie, Zygmuntowi Górce, Józefowi
Twardoszowi i Wiesławowi Ziai. Dziękuję również Małgorzacie Ciemborowicz za nadanie tej książce ostatecznego wyglądu.
Pomoc wielu osób sprawiła, że wiele błędów i pomyłek w manuskrypcie zostało wyeliminowanych. Za te, które pozostały, wyłączną
odpowiedzialność ponosi autor.
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W s t ę p:
o c z ym j e s t ta k s i ą ż k a?
Książka ta odnosi się do najważniejszych pojęć oraz problemów związanych z tym, w jaki sposób rzeczywistość wtłaczana jest do komputera 1,
a mówiąc inaczej, w jaki sposób różnorodne zjawiska otaczającego nas
świata są reprezentowane cyfrowo. Tematykę książki podzieliłem na
8 głównych rozdziałów, które po części zachowują charakter podręcznika z zakresu teorii informacji geograficznej, a miejscami odchodzą
od nieco sztywnego wykładu akademickiego, nabierając cech eseju.
W rozdziałach tych omówiono omawiają najważniejsze zagadnienia
cyfrowego modelowania zjawisk świata rzeczywistego, uwzględniającego ich aspekt przestrzenny oraz czasowy, wskazując na znaczenie tego
modelowania dla geografii oraz dla innych nauk, które zajmują się złożonością otaczającej nas rzeczywistości.
Gdybym miał wskazać inspiracje dla tej książki, to na pewno wśród
nich wymieniłbym pracę Theoretical geography Williama Bungego
(1962) oraz podręcznik geografii Petera Haggetta: Geography: A Modern
Synthesis (1983). Przy wielu różnicach pomiędzy tymi dwiema książkami, mają one jedną wspólną cechę – próbują przedstawić spójną wizję
i koncepcję teoretycznych podstaw geografii. Było dla mnie niezwykle
kuszące podjęcie podobnego wyzwania i spojrzenia na fundamenty
geografii przez pryzmat rozwoju współczesnych technologii umożliwiających cyfrowe modelowanie otaczającego nas świata.

Takiej metafory użył David Gelernter w tytule swojej książki Mirror Worlds: Or: The Day
Software Puts the Universe in a Shoebox … How It Will Happen and What It Will Mean (Oxford
University Press, 1992).
1
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Tak więc ta książka jest przede wszystkim książką o geografii
i z tego względu warto na wstępie przynajmniej z grubsza określić,
czym geografia jest. Wśród wielu definicji geografii, które pojawiły się
w historii tej nauki, większość uwypukla dwa aspekty tej dyscypliny: powiązania między człowiekiem a środowiskiem przyrodniczym,
w którym człowiek żyje, oraz przestrzenne ujmowanie powiązanych
ze sobą zjawisk przyrodniczych i społecznych (np. Turner, 2002). Ten
pierwszy aspekt zakreśla dobór tematów, którymi interesuje się geografia. Warto zaznaczyć, że nie jest on stały: z czasem, coraz mniejsze
znaczenie w geografii miały problemy czysto przyrodnicze, a coraz
większe – społeczne, ekonomiczne i kulturowe, ponieważ moc sprawcza człowieka względem przyrody rośnie i coraz większe stają się
obszary sztucznego w dużym stopniu środowiska kreowanego przez
ludzi. Waga powiązań między człowiekiem a środowiskiem znajduje
swoje potwierdzenie w burzliwych w ostatnich latach dyskusjach poświęconych nowej epoce dziejów Ziemi: antropocenowi, różnym jego
wymiarom i konsekwencjom (Bińczyk, 2018). Drugi aspekt podkreśla
ujęcie, albo metodę właściwą geografii: zjawiska będące przedmiotem
zainteresowania geografii nie są rozpatrywane wyłącznie z punktu widzenia ich właściwości, ale także – a może przede wszystkim – z punktu
widzenia ich lokalizacji, geometrii i relacji przestrzennych. Ten drugi
aspekt jest wskazywanym od dawna wyróżnikiem geografii, jasno artykułowanym co najmniej od czasów Immanuela Kanta. Poglądy Kanta adaptowali i rozwijali później tacy geografowie jak Alfred Hettner
i Richard Hartshorne (Turner, 2002), ale też ich krytycy, którzy w latach 50. XX wieku skierowali zainteresowanie geografów na relacyjne
ujęcia przestrzenne, tworząc podstawy rozwoju nowoczesnej analizy
przestrzennej i geografii ilościowej (Schaefer, 1953).
W tej książce geografia traktowana jest jako nauka o zjawiskach
położonych lub rozgrywających się na powierzchni Ziemi, które mają
znaczenie dla człowieka żyjącego na Ziemi i ją kształtującego, z konieczności zlokalizowanych, a więc mających różnorodne właściwości przestrzenne. Bez względu na wagę dla człowieka zjawisk atmosferycznych, hydrosferycznych i litosferycznych, czyli zachodzących
na pewnych wysokościach lub głębokościach, geografia jest nauką
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o powierzchni Ziemi, redukującą trzeci wymiar do niezbędnego minimum. Rozważając pytanie, które zjawiska mogą być przedmiotem dociekań geograficznych, należy dodać ważne kryterium je dookreślające.
Zjawiska te rozgrywają się w skali właściwej dla postrzegania otaczającego świata przez człowieka i ograniczają się najczęściej do obserwowalnych obiektów i procesów makroskopowych, zachodzących w okresach adekwatnych do długości życia człowieka, zarówno współcześnie,
jak i w przeszłości (choć geografia bierze pod uwagę także procesy
znacznie dłuższe, o ile mają dlań znaczenie ). Warto dodać, że wybór
zjawisk będących przedmiotem rozważań geografii jest przedmiotem
długiej i niezakończonej debaty – ma ona jednak dla tej książki znaczenie drugorzędne. Przy takim definiowaniu geografii nic dziwnego,
że metody zapisywania lokalizacji i właściwości różnych zjawisk i konsekwencje doboru tych metod w kontekście różnych problemów mają
fundamentalne znaczenie dla geografii, w dużym stopniu wpływając
na to, na ile adekwatne są wyniki badań prowadzonych przez geografów i ich wnioski o różnych aspektach rzeczywistości. Było to jasne od
samego początku prac nad cyfrowym modelowaniem zjawisk świata
rzeczywistego, kiedy to upowszechnienie analizy przestrzennej i ujęć
ilościowych szybko doprowadziło do pierwszego udanego połączenia
możliwości obliczeniowych komputerów i prostych analiz przestrzennych. Połączenie to znane jest jako Canada Geographic Information System – system informacji geograficznej (ang. Geographic Information
System, czyli GIS), zaprojektowany w latach 60. XX wieku pod kierunkiem Rogera Tomlinsona (Longley i inni, 2011). Rozwój kolejnych systemów tego typu wymógł pogłębioną dyskusję pojęć i koncepcji istotnych dla modelowania danych wykorzystywanych w tych systemach,
a także szerszą refleksję teoretyczną. Efektem tej dyskusji było poszerzenie pierwotnej, technologicznie zorientowanej koncepcji GIS jako
systemów komputerowych w kierunku teorii i pojawienie się koncepcji
Geographic Information Science – nauki lub teorii informacji geograficznej (Goodchild, 1992). Współcześnie nurt teoretyczny i technologie powiązane z informacją geograficzną niedawno połączono w jedną szeroką koncepcję Geographic Information Science and Technology
(GIS&T), czyli teorię i technologię informacji geograficznej, stanowiącą
wnikliwie opisaną i uporządkowaną dziedzinę wiedzy (DiBiase i inni,
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2006) 2. I w tym właśnie momencie geografia styka się z problematyką
poruszaną w tej książce.
W rozdziale 1 skupiono się na tym, w jaki sposób postrzegamy i rozumiemy otaczającą nas rzeczywistość, i jak od jej postrzegania przechodzimy do interpretacji i opisu. Podstawowe kategorie opisu to te,
które następnie podlegają naszym obserwacjom i pomiarom, prowadzącym dalej do danych uwzględniających lokalizację zjawisk (rozdział
2). Modele tych danych, czyli sformalizowane sposoby zapisu wybranych aspektów świata rzeczywistego omówiono w rozdziale 3. W kolejnych dwóch rozdziałach przedstawiono dwa ważne typy danych: dane
wysokościowe, dające geografii namiastkę trzeciego wymiaru (rozdział
4) oraz dane obrazowe (rozdział 5), które – przynajmniej na pozór
– prezentują świat tak, jak go widzimy. Rozdział 6 traktuje o czasie,
a szczególnie o tym, jak reprezentowana jest zmienność zjawisk zachodzących na powierzchni Ziemi. Rozdział 7 dotyczy zróżnicowanych
sposobów modelowania zjawisk punktowych, liniowych i powierzchniowych i mnogości możliwości, jakie oferują te proste sposoby reprezentacji. Rozdział 8 porusza niezwykle ważne zagadnienia jakości
danych – czyli różne relacje pomiędzy danymi i ich modelami a rzeczywistością. W zakończeniu książki podano powody, dla których autor
książki nie odniósł się do pewnych kwestii, które wydają się oczywiste
przy omawianiu tej problematyki (żeby dowiedzieć się, co pominięto,
należy przeczytać całą książkę lub zajrzeć od razu do zakończenia).
Niniejsza książka porusza się więc przede wszystkim (choć nie wyłącznie)
wśród zagadnień dwóch tzw. obszarów wiedzy (ang. Knowledge Areas),
wyróżnionych przez DiBiase i innych (2006) w ramach GIS & T :
są to Conceptual Foundations (Podstawy teoretyczne) oraz Data Modelling (Modelowanie danych).
Dla kogo jest ta książka? Najprostsza odpowiedź jest następująca:
to jest książka dla osób, które chcą zrozumieć podstawy współczesnej
geografii, nauki szeroko korzystającej z nowoczesnych technologii
pozyskiwania danych i posiadającej dostęp do wielu różnorodnych

Geographic Information Science and Technology Body of Knowledge jest obecnie aktualizowane
przez zespół kierowany przez Johna Wilsona, University of Southern California, Stany Zjednoczone, a efekty prac są dostępne na stronie https://gistbok.ucgis.org/, sprawdzono: marzec 2020.
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narzędzi analizy i wizualizacji danych. Wśród Czytelników mogą być
więc zarówno studenci geografii (lub nauk pokrewnych), jak i profesjonalni badacze, którzy zajmują się dowolnymi zjawiskami zlokalizowanymi gdzieś na Ziemi. Bez względu na poziom zaawansowania, wszyscy
sięgający po tę książkę powinni pamiętać, że prezentowana w niej wizja
geografii może, a nawet powinna być przedmiotem krytycznej interpretacji i refleksji – zapewne ma wiele słabych punktów, które można
wskazać i poprawić. Autor będzie wdzięczny za wszelkie uwagi i przemyślenia Czytelników, ponieważ ważną cechą tej książki ma być to, że
będzie ona książką żywą, uzupełnianą i modyfikowaną.
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1

Jeziora, stawy, źródła, krynice, zdroje, zalewy, łachy, sadzawki, rzeki, rzeczułki,
strumienie, strugi, potoki, siklawy, rowy, bajora, ruczaje, studnie, kałuże …
Obłoki rosy, dżdże, nawałnice, ulewy, burze, deszcze, mgły, szarugi, siąpania,
flagi, mżenia, słoty … Cieniste podszycia leśne, mokradła, wilgotne łęgi, piaszczyste
zatoki, ulubione jaskółkom nadbrzeża, nurty, wiry, prądy, piany… stają w niepamięci
niewiarygodnym wspomnieniem. To wszystko było, naprawdę było? Codzienne,
powszednie, dostępne każdemu?
Zofia Kossak-Szczucka. Krzyżowcy.
Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1959

Rozdział pierwszy wymaga przede wszystkim starannej refleksji na temat tego, jaki świat jest, w jaki sposób go postrzegamy i poznajemy.
Dotyka więc kwestii, które wykraczają poza geografię i są od dawna
przedmiotem zainteresowania filozofów. Filozofia zajmuje się bowiem
zarówno ontologią, czyli tym, jaki jest świat, jak i epistemologią, czyli
tym, jak ten świat poznajemy.
W pracy poświęconej zagadnieniom ontologii w teorii informacji
geograficznej Frank (2001) wyróżnia kilka poziomów ontologicznych
prowadzących od rzeczywistości do reprezentacji zjawisk. Pierwsze trzy
poziomy stanowią kolejno: [1] rzeczywistość niezależna od obserwatora,
[2] obserwacja świata fizycznego oraz [3] obiekty i ich właściwości.

Pojęcia kluczowe:

realizm naukowy, zjawiska, obiekty,
procesy, zdarzenia, właściwości,
modelowanie pojęciowe, obiekty
pierwszego i drugiego typu, pola
ciągłe, skala przestrzenna,
wymiarowość.

Poziomy te można powiązać ze schematem postępowania, który w teorii baz danych prowadzi od rzeczywistości do danych ją opisujących
(Longley i inni, 2011). Dwa zasadnicze etapy tego postępowania to modelowanie pojęciowe (ang. conceptual modelling) oraz modelowanie
logiczne (ang. logical modelling). Modelowanie pojęciowe wiąże się
z wyobrażeniem, interpretacją i werbalizacją zjawisk otaczającego nas
świata rzeczywistego – a więc jest próbą uchwycenia i wyrażenia jego
różnorodności. Z kolei modelowanie logiczne wyobrażenia te przekłada na modele danych i ich zapis w postaci cyfrowej. Pomiędzy tymi
dwoma etapami wyróżnić można poziom obserwacji i pomiaru – czyli
poziom metodycznego, wspieranego przez różnorodne przyrządy poznawania ilościowych i jakościowych właściwości zjawisk świata rzeczywistego (Frank, 2001).
Pierwszy rozdział tej książki odnosi się więc do modelowania pojęciowego, a więc tego, w jaki sposób poznawana i wyrażana jest natura
świata rzeczywistego. Jego logicznym następstwem są rozdziały drugi
i trzeci, dotyczące pomiarów i obserwacji świata fizycznego i sposobów zapisu danych za pomocą sformalizowanych modeli. Ten podział
na trzy poziomy ontologiczne i odpowiadające im trzy rozdziały należy jednak w dużym stopniu traktować jako umowny – nie da się bowiem jasno oddzielić obserwacji od zrozumienia natury obserwowanej rzeczywistości, a pomiaru i obserwacji od logiki modeli danych.
Tym niemniej, porządek trzech pierwszych rozdziałów książki stanowi
propozycję pewnego schematu myślowego, prowadzącego od postrzeganej przez nas rzeczywistości do abstrakcyjnych modeli, za pomocą
których różne aspekty tej rzeczywistości zapisywane są w pamięciach
komputerów.
W poniższych rozważaniach autor przyjmuje stanowisko realizmu
oraz realizmu naukowego. Zdaniem Thomasson (2001) realista powinien akceptować, że pewne rzeczy (zjawiska) istnieją i są takie jakie są,
niezależnie od jakichkolwiek stanów umysłu ludzkiego. Jednakże nie
oznacza to, że poza niezależnymi od umysłu rzeczami (zjawiskami)
nie może być i takich, które są zależne od umysłu i które mogą być
przedmiotem dociekań naukowych. Realizm naukowy oznacza z kolei
pozytywne nastawienie poznawcze wobec zawartości najlepszych naukowych teorii i modeli, z którego wynika przekonanie co do istnienia
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obserwowalnych i nieobserwowalnych aspektów świata, opisywanych
przez naukę (Chakravartty, 2017).
Do opisu wszelkich przejawów rzeczywistości, które nas otaczają,
które postrzegamy i potrafimy nazywać, użyto ogólnego pojęcia „zjawisko”, zamiast stosowanego zwykle w rozważaniach dotyczących teorii
informacji geograficznej terminu „encja” (ang. entity), którego wadą
jest jednak nieintuicyjność. Siłą rzeczy, zajęto się więc przede wszystkim tymi zjawiskami otaczającej nas rzeczywistości, które mają znaczenie dla geografii jako nauki.

Co widzimy?
Zacznijmy od prostego przykładu. Jak może się to zdarzyć na górskiej
wycieczce (szczególnie wtedy, gdy przed wyruszeniem w góry zaniedbamy, aby zapoznać się z dokładną prognozą pogody), w rejonie, po
którym się poruszaliśmy, nastąpiło oberwanie chmury i intensywna,
choć krótkotrwała ulewa. Jak to bywa w takiej sytuacji, przede wszystkim staraliśmy się znaleźć schronienie – i jeśli się nam to szczęśliwie
udało, mogliśmy obserwować różnorodne zjawiska. Przy dużej intensywności opadu już po chwili po stokach zaczyna spływać woda, a jeśli
gdzieś w pobliżu płynął potok, to bardzo szybko zauważymy, jak zaczyna się w nim wezbranie. Woda będzie zmącona – niesie ona zwykle
dużo cząstek mineralnych i organicznych wypłukiwanych z pokryw
glebowych. Na szlaku, którym wędrowaliśmy, szybko pojawiają się kałuże i błoto – co oznacza, że dalsza część naszej wędrówki będzie nieco
wolniejsza. Jeśli schroniliśmy się pod drzewami, bo wędrowaliśmy akurat w terenie zalesionym, to po jakimś czasie musieliśmy szukać lepszego schronienia, ponieważ woda zaczęła kapać z liści lub igieł. Po jakimś czasie ulewa jednak przeminęła i mogliśmy ruszyć w dalszą drogę.
To co widzieliśmy, to typowe zjawisko meteorologiczno-hydrologiczne:
intensywny, krótki opad deszczu, uruchamiający różnorodne procesy
związane ze spływem wody w dół stoku bądź jej wsiąkaniem w gleby.
Do opisu tego zjawiska użyliśmy całej gamy nazw, odnoszących się do
różnych elementów górskiego krajobrazu oraz procesów, które wyzwolił opad deszczu. To, jakich pojęć użyliśmy do opisu sytuacji, zależy od
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naszej wiedzy – nie zawsze potrafimy dobrać właściwe terminy do opisywanej sytuacji. Na przykład, chwilową możliwość schronienia się pod
drzewami w czasie deszczu zawdzięczamy procesowi intercepcji – czyli
przechwytywaniu i zatrzymywaniu części opadu przez szatę roślinną.
Być może mieliśmy nieco szczęścia i od badaczy prowadzących
pomiary w tym rejonie dowiedzieliśmy się, że w tej górskiej zlewni
o powierzchni 4,4 km2, wskutek intensywnego opadu deszczu trwającego dwie godziny nastąpiło uruchomienie spływu powierzchniowego
i szybkie wezbranie w płynących w zlewni potokach. W deszczomierzach zamontowanych w tej okolicy zanotowano od 40 do 55 mm opadu. Na głównym potoku, w zamknięciu zlewni, maksymalny przepływ
zanotowano w dniu opadu o godzinie 22.45 – wynosił 1,03 m3/ s, a poziom wody w tym samym momencie 3 sięgnął 82 cm.
Ten krótki opis ulewy zawiera, wbrew pozorom, niezwykle duży ładunek treści. Po pierwsze, tekst ten odnosi się do różnych obiektów.
Jakkolwiek termin „obiekt ” wydaje się na pierwszy rzut oka oczywisty
i zrozumiały, to warto jego znaczenie przyjmowane w tej książce zdefiniować, aby uniknąć nieporozumień: obiekt to wyodrębnialny fragment rzeczywistości (Bian, 2007), względnie trwały i na ogół materialny (Rettler, Bailey, 2017) 4. W powyższym naukowym opisie ulewy trzy
obiekty są zupełnie oczywiste: zlewnia, potok, deszczomierz. Obiekty
mają przeróżne właściwości: na przykład, zlewnia jest „górska”, a potok
– „główny”. Obiekty i ich właściwości to podstawowe elementy opisu rzeczywistości, do tego można dodać też relacje między nimi (ang.
entities, properties, relationships; Peuquet, 1988). W zlewni ponadto zachodzą procesy: opady i będące ich efektem spływ powierzchniowy
i podpowierzchniowy, infiltracja, intercepcja, przepływ wody w korytach cieków, spłukiwanie, erozja. Procesy wiążą się z przepływami materii (w tym wypadku wody i niesionej przez nią zawiesiny) lub energii,
choć trafniejsze jest stwierdzenie, że procesy to właśnie przepływy materii lub energii. Układ obiektów, pomiędzy którymi przemieszcza się
3
Są to faktyczne dane z pomiarów prowadzonych przez mgr Karolinę Mostowik z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach badań obiegu wody
w Bieszczadach – za ich udostępnienie bardzo dziękuję.
4
Pojęcie „obiekt” jest wieloznaczne i może być definiowane na wiele sposobów, cytowana praca
Rettlera i Baileya (2017) zawiera obszerny przegląd definicji tego terminu.
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materia lub energia stanowi w pewnym sensie system połączonych ze
sobą pojemników (Chorley, Kennedy, 1971), w którym właściwości poszczególnych obiektów wpływają na przekształcanie strumieni materii
lub energii, a strumienie te z kolei mogą kształtować właściwości tych
pojemników (obiektów). W przypadku opisanej zlewni, z jej górskiego charakteru wynika szybsze niż w przypadku zlewni nizinnej przemieszczenie się wody opadowej do koryt cieków, z uwagi na większe
nachylenia stoków. Ale takich właściwości zlewni, które mają wpływ na
tempo i skalę zamiany opadu w odpływ jest znacznie więcej – są to na
przykład przepuszczalność pokrywy glebowej, lesistość, czy też liczba
stałych i okresowych cieków, które mogą odprowadzać wodę.
Wymienione właściwości mają różny charakter. Lesistość (udział
powierzchniowy lasów na dowolnym obszarze) może dotyczyć całej
zlewni i wyrażać się jedną wartością liczbową, np. wartość 75  % oznaczać będzie, że ¾ tej zlewni porastają lasy. Przepuszczalność pokrywy
glebowej jest zwykle określana w różnych punktach zlewni i w każdym
może być nieco inna. Jest więc ona właściwością, która jest zmienna
w przestrzeni 5. Przepuszczalność lub lesistość to właściwości (lądowej)
powierzchni Ziemi lub dowolnego jej fragmentu, a więc odniesienie
tych właściwości do konkretnej zlewni jest tylko wyrazem naszego
zainteresowania właśnie tym obiektem, a nie wynika z tego, że poza
tą konkretną zlewnią takie właściwości nie istnieją. Podobnie, liczba
stałych i okresowych cieków jest właściwością całej zlewni – w tym wypadku wynikowa wartość liczbowa, charakteryzująca jeden obiekt, czyli
zlewnię, zależy od liczby innych obiektów, czyli cieków, które zawierają
się w tym pierwszym. Do pewnego stopnia takie zawieranie się jednych
obiektów w innym decyduje też o lesistości, która zależy od tego, ile
drzew (czyli obiektów) znajduje się w granicach zlewni (czyli obiektu).
Podsumowując, zlewnia ma właściwości, które są określane i stałe dla
całego obiektu (jak lesistość, powierzchnia całkowita) lub właściwości,
które zmieniają się zależnie od położenia w obrębie zlewni. Są to wspomniana już przepuszczalność pokryw, ale też wysokości bezwzględne
5
Wartość lesistości może jednak też dotyczyć dowolnych mniejszych fragmentów zlewni i w
ten sposób (podobnie jak przepuszczalność) zmieniać się z miejsca na miejsce. Z drugiej strony,
przepuszczalność pokrywy glebowej można nie tylko określać w różnych miejscach zlewni, lecz
też wyrazić jedną uśrednioną wartością dla całej zlewni.
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lub nachylenia stoków – na ogół znaczne i silnie zróżnicowane w zlewni
górskiej. Podobne rozumowanie można przeprowadzić również w stosunku do potoku głównego: ma on właściwości określane dla całego
obiektu jak długość i średni spadek oraz właściwości zmieniające się
w różnych fragmentach obiektu (np. spadki mogą być różne na różnych odcinkach, w różnych też miejscach potok główny może mieć
inną szerokość i głębokość). Nieco inaczej wygląda to w przypadku
trzeciego z wymienionych obiektów, czyli deszczomierza. Choć badając to urządzenie dokładnie możemy stwierdzić, że jego właściwości
są różne w różnych miejscach (np. kolor, grubość blachy), to z punktu
widzenia funkcji i przeznaczenia deszczomierzy właściwości te i ich
zmienność nie mają specjalnego znaczenia. Istotne z punktu widzenia
badaczy właściwości mogą odnosić się natomiast do całego obiektu –
będzie to na przykład typ lub dokładność deszczomierza.
W opisie ulewy i wezbrania czwarty obiekt jest nieco ukryty: jest
to zamknięcie zlewni. Zamknięcie zlewni to miejsce, do którego spływa woda z całego obszaru zlewni położonego powyżej. Z uwagi na to,
że każdy punkt położony na cieku głównym może być zamknięciem
jakiejś zlewni, zamknięcie zlewni materializuje się w terenie dopiero wtedy, gdy badacz postawi w tym miejscu urządzenia pomiarowe.
Zamknięcie to może mieć różne właściwości, jedną z nich jest wysokość bezwzględna. Z oczywistych względów, zamknięcie zlewni jest
najniżej położonym punktem zlewni, którą ono zamyka.
Każdy z wymienionych wyżej czterech obiektów ma określone
właściwości przestrzenne. Granice zlewni, biegnące wododziałami
i koryta cieków są położone w określonych miejscach. W konkretnym
punkcie usytuowany jest także deszczomierz oraz zamknięcie zlewni.
Warto zwrócić uwagę na to, że lokalizacja zamknięcia zlewni równocześnie domyka i doprecyzowuje granice samej zlewni (ryc. 1.1). Konkretne wartości właściwości obiektów też są lokalizowane – np. określona przepuszczalność może wystąpić w jednym miejscu zlewni, nie zaś
w innym, podobnie lesistość jest właściwością przypisaną do całej zlewni, a więc charakteryzuje tym samym pewien fragment powierzchni
lądowej Ziemi. Wcześniej wspomniano, że pomiędzy obiektami zachodzą relacje przestrzenne. Przykłady takich relacji to występowanie jednych obiektów w granicach innych – na przykład, cieki leżą w zlewni,
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Zlewnia, dla której w tym rozdziale
podano charakterystykę ulewnego
opadu i przepływu (zlewnia potoku
Rzeki) została wyróżniona żółtym
kolorem. Granice zlewni wynikają
z ukształtowania powierzchni oraz
z położenia zamknięcia zlewni.
Zamknięcie zlewni to często
miejsce łączenie cieków – tak jest
w przypadku Rzeki (zamknięcie
zlewni to miejsce, w którym prowadzone są pomiary hydrometryczne).
Zamknięcie może być jednak także
wyznaczane umownie lub za pomocą innych kryteriów,
jak w przypadku potoku Hylaty.
Za udostępnienie ryciny dziękuję
Pani mgr Karolinie Mostowik
z Zakładu Hydrologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ryc. 1.1. Zlewnie w paśmie Połoniny Wetlińskiej w Bieszczadach

w zlewni położny jest deszczomierz, a także relacje stykania się i nakładania – poszczególne cieki łączą się ze sobą tworząc sieć rzeczną, która
w małych zlewniach zazwyczaj nie jest skomplikowana.
Właściwości obiektów zmieniają się w czasie. Szybko (w ciągu dni
lub nawet godzin) może zmieniać się przepuszczalność pokrywy glebowej. Natomiast nachylenia, na znakomitej większości obszaru zlewni są względnie stałe (nie zmieniają się przez setki, tysiące lub nawet
miliony lat). Procesy rozgrywają się w czasie –przykładowo, przepływ
odnosi się do chwilowej dynamiki wód płynących w rzece lub w potoku
i zmienia się z momentu na moment. Warto w tym miejscu wymienić jeszcze jedno pojęcie, pojawiające się w opisie ulewy przekazanym
przez badaczy, czyli wezbranie. Wezbranie jest zdarzeniem: możliwym
do wyodrębnienia fragmentem procesu lub procesów, które rozgrywają
się w określonych układach obiektów. W tym kontekście, wezbranie
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stanowi przepływ istotnie większy od przeciętnego, będący zwykle
skutkiem intensywnych opadów lub roztopów i trwający względnie
krótko („względnie krótko” oznacza w tym wypadku, że czas trwania
takiego wezbrania jest krótki w odniesieniu do okresu obserwacji lub
pomiarów hydrologicznych).
Intuicyjnie zdarzenia są czymś innym niż obiekty, które postrzegamy
jako materialne, niezmienne lub zmieniające się bardzo wolno, podczas gdy zdarzenia pojawiają się i znikają w czasie, nie mają też wprost
charakteru materialnego. Obiekty są lub też trwają, a zdarzenia – mają
miejsce lub, no właśnie, zdarzają się (Casati, Varzi, 2017). Dużo zależy
jednak od skali czasowej postrzegania rzeczywistości przez obserwatora. Z naszego punktu widzenia trwające kilka godzin wezbranie w małej rzece to zdarzenie, podobnie jak rozgrywający się w ciągu sekund
wypadek drogowy. Jednak dla hipotetycznej istoty żyjącej miliony lat,
zdarzeniem może być jezioro, trwające kilka tysięcy lat; byłby to dla
tej istoty obiekt równie nietrwały jak dla nas kałuża pojawiająca się
po deszczu. Interesującą różnicą między obiektami i zdarzeniami jest
również to, że obiekty mogą zmieniać swoje położenie, a zdarzenia nie
– te drugie są bowiem w pewnym sensie przypisane do konkretnej lokalizacji (Casati, Varzi, 2017).

Czy zawsze potrafimy poprawnie nazwać to,
co widzimy?
Początkowy (ale równocześnie zasadniczy) etap interpretacji naszych
postrzeżeń rzeczywistości wiąże się z nazywaniem i definiowaniem
zjawisk. Wyglądając poza okno, dostrzegamy różne zjawiska, które potrafimy w znakomitej większości wypadków nazwać lub opisać. Im bardziej jednak odbiegają one od potocznego doświadczenia, tym trudniej
jest nam poprawnie je zidentyfikować i nazwać; w wielu wypadkach
potrzebna jest do tego wiedza ekspercka, poparta znajomością definicji
i różnych niuansów terminologicznych.
Rozważmy następujący przykład: nawet bez przygotowania biologicznego w zasadzie nie mamy problemu, aby poprawnie wskazać
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i nazwać obiekt typu „drzewo”, odróżniając ten obiekt od innych (np.
krzewów), choć różnorodność drzew w klimacie Polski jest całkiem
spora i każdy z nas może oglądać różne przykłady takich obiektów,
praktycznie codziennie. Jednakże wiele osób mogłoby mieć problem
w przypadku bambusów, które w Azji Południowo-Wschodniej mogą
osiągać wysokość kilkunastu metrów, mając coś, co przypomina pień,
a także coś, co przypomina koronę drzewa. Bambusy jednak to trawy, i choć używa się terminu „las bambusowy”, to jednak ten „las” nie
składa się z drzew. Jeszcze trudniejszy problem nastręcza użyty przed
chwilą termin „las”. Znów wydawałoby się, że w znakomitej większości
wypadków wiemy, kiedy jesteśmy w lesie, a kiedy nie. Tym niemniej,
nauka i praktyka rozróżnia niezwykle dużo sposobów określania tego
typu obiektu (ramka 1.1).

Definicje lasu
Lund (1999) wyróżnił ponad 100 definicji lasu stosowanych w różnych krajach, które na ogół wykorzystują kombinację trzech kryteriów: jaka roślinność cechuje obszar uważany za las, jakie są charakterystyczne sposoby działania człowieka w lasach i wreszcie, jaka
jest minimalna powierzchnia lasu. Chazdon i inni (2016) przedyskutowali różne aspekty definicji lasu stosowanych w różnych krajach,
zwracając uwagę na historyczne zmiany funkcji, jakie lasy pełnią
dla człowieka i w jaki sposób zmiany te wpływają na sposoby definiowania pojęcia lasu. Od XVIII w. główną funkcją lasów było dostarczanie drewna, stąd podkreślane wówczas w definicjach lasów
aspekty związane z jego produkcją. Obecnie ważne stały się funkcje
związane z ochroną przyrody i wiązaniem węgla, więc w definicjach
lasu pojawiają się nieuwzględniane wcześniej aspekty odnoszące
się do bioróżnorodności i biomasy gromadzonej w ekosystemach
leśnych. Food and Agriculture Organization of the United Nations
(FAO) w definicji akceptowanej na potrzeby globalnych szacunków
powierzchni lasów definiuje lasy jako obszar o powierzchni większej
niż 0,5 hektara z drzewami wyższymi niż 5 metrów i zwarciem koron większym niż 10% lub z drzewami, które mogą osiągnąć te progi.

Czy zawsze potrafimy poprawnie nazwać to, co widzimy?

Ramka 1.1
Definicje lasu
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Lasem nie jest obszar w użytkowaniu rolniczym lub powiązanym
z funkcjami miejskimi (Terms and Definitions FRA 2020, 2018). Warto zwrócić uwagę, że definicja ta odwołuje się zarówno do tego, jak
las powinien wyglądać (ma być to obszar porośnięty odpowiednio
gęsto drzewami o określonej wysokości), jak i do tego, w jaki sposób
las ma być użytkowany, ustala też jego minimalną wielkość. W wielu
krajach przyjmuje się podobne definicje, często jednak nieznacznie
modyfikując wybrane kryteria. Dość zbliżona do definicji FAO jest
definicja lasów stosowana w Polsce 6 choć przyjęty w niej próg wielkości powierzchni lasu jest niższy niż w definicji FAO i wynosi 0,1 ha.
W myśl polskiej definicji lasem może być też obszar czasowo pozbawiony drzew, o ile jest użytkowany w określony sposób, przykładowo jako las produkcyjny. To pozornie paradoksalne stwierdzenie jest
całkowicie logiczne, ponieważ jeśli w jakimś miejscu wycięte zostały drzewa tworzące las, a następnie od razu zasadzono nowe, które
w ciągu kilku – kilkunastu lat wyrosną, to z gospodarczego punktu
widzenia obszar ten cały czas jest lasem (nawet wtedy, gdy w ogóle
nie ma na nim drzew). Jedyna różnica jest taka, że wcześniej rosły na
nim stare drzewa, a teraz rosną (lub wkrótce wyrosną) młode. Z kolei
nie każdy obszar pokryty drzewami jest w Polsce lasem – nie są to na
przykład parki, ponieważ rosnące tam drzewa pełnią inne funkcje
niż te w lesie.

6
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Ciągłe i dyskretne podejście do opisu
rzeczywistości
Z wcześniej przedstawionego opisu wezbrania w zlewni oraz rozważań
dotyczących lasów i sposobów ich definiowania, a także biorąc pod
uwagę zakres skal przestrzennych, w których działają geografowie,
wynika, że geografia zajmuje się obiektami poniekąd dwojakiego rodzaju. Nazwano je tu roboczo obiektami pierwszego i drugiego typu.
Obiekty pierwszego typu to różnej wielkości fragmenty powierzchni Ziemi (zarówno lądowej, jak i wodnej) – od bardzo małych, o powierzchni liczonej w metrach kwadratowych, do bardzo dużych, zajmujących miliony kilometrów kwadratowych – łącznie z powierzchnią
całej Ziemi. Mówiąc „powierzchnia Ziemi” autor ma na myśli zewnętrzne warstwy hydrosfery oraz litosfery, z przylegającą do nich najniższą warstwą atmosfery, na styku których rozwija się życie (biosfera)
i żyje oraz gospodaruje człowiek  7. Ta cienka sfera (czy też powłoka),
o znikomej miąższości w porównaniu do rozmiarów całej Ziemi i nieregularności wynikającej ze zróżnicowania ukształtowania powierzchni, jest głównym obiektem badań geografii.
Tak zdefiniowane obiekty typu pierwszego i ich właściwości można
opisywać na dwa różne sposoby. Wróćmy w tym miejscu do przykładu
zlewni górskiej, w której wystąpił gwałtowny opad i rozpatrzmy jedną z ważnych jej właściwości, czyli ukształtowanie powierzchni, które
wpływa na obieg wody i kształtowanie się fali wezbraniowej (ukształtowanie powierzchni jako właściwość w skrajnym wypadku odnosi się
do całej powierzchni lądowej Ziemi, a uwzględniając dna oceaniczne
– do całej powierzchni Ziemi i jej zróżnicowania). Pierwszy sposób
opisu jest następujący: mierzymy i podajemy pewne wartości liczbowe,
charakteryzujące właściwości ukształtowania powierzchni całej zlewni,
na przykład takie, które są istotne z punktu widzenia kształtowania fali
wezbraniowej. Mogą to być amplituda wysokości, średnia wysokość
7
Ten obiekt dla geografii jest absolutnie kluczowy i geografowie próbowali wiele razy go zdefiniować, używając bardzo różnych terminów (np. środowisko geograficzne, powłoka krajobrazowa, epigeosfera). Dyskusje terminologiczne odnośnie powierzchni Ziemi będącej obiektem
badań geografii nie mają jednak istotnego znaczenia dla dalszego wywodu autora książki.
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bezwzględna, średnie nachylenie, gęstość dolin. Zwróćmy uwagę, że
wartość każdej z tych właściwości dotyczy całej zlewni, ściśle zdefiniowanej w sensie przestrzennym i traktowanej jako całość. Drugi sposób
opisu ukształtowania powierzchni zlewni polega na określeniu wartości wysokości bezwzględnej w dowolnie wybranych punktach zlewni.
Za pomocą tego drugiego sposobu skupiamy się więc wyłącznie na
wybranej właściwości zlewni. W odróżnieniu od sposobu pierwszego,
w przypadku tego podejścia nie musimy wcześniej definiować granic
zlewni, ponieważ pomiar wysokości w danym punkcie będzie dawał ten
sam wynik bez względu na to, czy wiemy, w którym miejscu jest granica
zlewni, czy też nie. W przypadku sposobu pierwszego, konkretne wartości wybranych właściwości zlewni zależą natomiast od uprzedniego dokładnego wyznaczenia jej granic, a zmiana wyboru punktu zamknięcia
zlewni prowadzi do zmian wartości właściwości opisujących zlewnię.
Oba opisane sposoby są adekwatne zarówno dla fragmentu powierzchni Ziemi większego, jak i mniejszego niż zlewnia. Przyglądając się ukształtowaniu powierzchni zlewni bardziej wnikliwie – na
przykład, wzdłuż wybranego profilu (ryc. 1.2) – możemy próbować
wyróżnić w jej obrębie mniejsze fragmenty, odpowiadające charakterystycznym formom rzeźby, takim jak grzbiet, wierzchowina, stok,
dolina i kotlina. Poprzez nadanie nazwy i zdefiniowanie każdej formy
rzeźby, wyodrębniamy ją z otoczenia i definiujemy jej granice. Każda
z nich może być następnie opisana jako pewna całość, za pomocą wybranych właściwości, dając bardziej szczegółowy obraz ukształtowania
powierzchni zlewni niż w przypadku pierwszego sposobu, w którym
wybraną właściwość całej zlewni opisywała jedna wartość liczbowa.
Z drugiej strony, ponieważ każda z wyróżnionych form rzeźby może
być scharakteryzowana poprzez podanie wartości wybranej właściwości (przykładowo, wysokości bezwzględnej) w różnych miejscach,
to dzielenie większego obiektu pierwszego typu na mniejsze nie wyklucza zastosowania sposobu drugiego w stosunku do mniejszych obiektów pierwszego typu.
Te dwa podejścia do opisu obiektów pierwszego typu odnoszą się
do dwóch fundamentalnie różnych sposobów rozumienia rzeczywistości albo podejść do jej opisu. W podejściu pierwszym, dyskretnym,
różnorodność świata rzeczywistego sprowadza się do różnorodności
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A – opis dyskretny, który polega
na podziale profilu na wyodrębnione formy rzeźby z określonymi
właściwościami; B – opis ciągły,
za pomocą określenia wybranych
właściwości w dowolnie wybranych
punktach (lokalizacjach).

Ryc. 1.2. Opis ukształtowania powierzchni wzdłuż profilu hipsometrycznego

znajdujących się w nim obiektów, o dyskretnej naturze (ang. discrete
objects) – czyli obiektów mających granice, oddzielające je od innych
obiektów, policzalnych. Na przykład, w polskiej części Karpat jest kilkanaście pasm górskich (Tatry, Beskid Śląski, Beskid Niski, …) i ukształtowanie powierzchni Karpat możemy opisać, podając właściwości tych
pasm, traktowanych jako obiekty dyskretne. Jednakże granice między
nimi nie zawsze są na tyle wyraźne, aby ich zdefiniowanie nie budziło
wątpliwości. Na przykład, północna granica Tatr uchodzi za wyraźną i łatwą do wyznaczenia, natomiast północna granica Gorców już
nie. Drugie podejście do opisu rzeczywistości, ciągłe, jest nieco bardziej abstrakcyjne. Rezygnuje się w nim z wyróżniania granic obiektów pierwszego typu i skupia się wyłącznie na samych właściwościach
powierzchni Ziemi, których wartości możemy określić (np. zmierzyć)
w dowolnym miejscu. Właściwości, których wartości mogą być określane za pomocą jakiegoś pomiaru w dowolnym miejscu tworzą ciągłe
pola (ang. continuous fields). W ten sposób możemy opisać ukształtowanie powierzchni Karpat, podając wartość wysokości bezwzględnej
w dowolnym miejscu tych gór, bez zwracania uwagi na to, czy znajdują
się one na obszarze Beskidu Małego, Pienin czy Tatr.

Ciągłe i dyskretne podejście do opisu rzeczy wistości
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Poza obiektami pierwszego typu, czyli dowolnie definiowanymi fragmentami powierzchni Ziemi, geografia zajmuje się także obiektami na
tyle małymi, że ich rozmiary i wewnętrzne zróżnicowanie są w skalach
właściwych dla rozważań geograficznych zaniedbywalne, natomiast
znaczenie dla tych rozważań ma rozmieszczenie tych obiektów oraz
niektóre ich właściwości. Obiekty te autor określa jako obiekty typu
drugiego. Przykładami takich obiektów mogą być drzewa, studnie,
budynki lub źródła. Ważną cechą demarkacyjną między obiektami
pierwszego i drugiego typu jest to, że te pierwsze (w przeciwieństwie
do drugich) mogą stanowić fragmenty powierzchni Ziemi o dowolnej
wielkości, a jedynym ograniczeniem ich rozmiarów jest fizyczna wielkość samej Ziemi (lub jej powierzchni lądowej). Obiektem pierwszego typu jest na przykład kompleks leśny, który może być tak mały jak
kilkuhektarowy zagajnik, ale też tak rozległy jak cała tajga syberyjska,
albo kraj, który może być wielkości Watykanu lub San Marino, ale też
Kanady lub Rosji. Jeśli chodzi o obiekty drugiego typu, to jakkolwiek
można wyobrazić sobie obiekty tego typu większe lub mniejsze, to istnieją jednak bariery fizyczne lub techniczne, które wymiary takich
obiektów ograniczają. Pod tym względem do obiektów drugiego typu
podobne są zdarzenia: tak jak obiekty drugiego typu są one ograniczone w sensie przestrzennym, a dodatkowo ograniczony jest czas
ich trwania. Obiekty drugiego typu oraz zdarzenia są, na poziomie
podstawowym, opisywane w badaniach geograficznych za pomocą
podejścia dyskretnego.
Dyskretne i ciągłe podejście do opisu rzeczywistości często towarzyszy nam w codziennym życiu. Idąc z Jabłonki przez Lipnicę Wielką na
Babią Górę szlakiem zielonym, w pewnym momencie, przy północnym
krańcu wsi Lipnica Wielka, opuszczamy lekko pofalowany, nieznacznie
wznoszący się ku północy teren i rozpoczynamy mozolne podejście
pod górę. Gdzieś tu przebiega granica między regionem nazywanym
Działami Orawskimi (albo Pogórzem Orawsko-Jordanowskim) a południowym skłonem Babiej Góry, zaliczanej już do Beskidu Żywieckiego. Można powiedzieć, że w tym miejscu, w którym rozpoczynamy
strome podejście pod górę, kończy się jeden obiekt (Działy Orawskie),
a zaczyna się kolejny, który nazywamy Beskidem Żywieckim, a jego
kulminacja, czyli Babia Góra, jest celem naszej wędrówki. Jeśli tym
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samym szlakiem wędruje turysta nieświadomy zawiłości podziałów
regionalnych Karpat, który nie zna nazw krain lub też regionów, po
których wędruje i w związku z tym nie zdaje sobie sprawy z opuszczenia jednego i wkroczenia w drugi, to niewątpliwie zauważy przynajmniej tyle, że w tym miejscu ścieżka zaczyna bardziej piąć się w górę
i jej pokonywanie wymaga znacznie większego wysiłku niż wcześniej.
Turysta ten zauważy więc w czasie swojej wędrówki zmianę charakteru
pewnej ciągłej właściwości.
Dyskretne i ciągłe podejścia mają swoje zastosowanie także w kontekście omawianych wcześniej definicji lasów. Do definiowania lasów
wykorzystuje się cechy samych drzew (np. wysokość) i cechy ich występowania na określonym obszarze (określone zagęszczenie, powierzchnia). Różne konfiguracje tych cech mogą powodować problem w określeniu, czy dany obszar jest lasem, czy też nie. Przykładowo w górach
na pewnej wysokości drzewa stopniowo karleją i rozrzedzają się, a idąc
jeszcze wyżej las na pewnej wysokości się kończy – jednakże wyznaczenie linii, na której to następuje (czyli tzw. górnej granicy lasu) jest
często trudne i może wymagać przyjęcia dodatkowych uściślających
kryteriów (ryc. 1.3). Górna granica lasu i problemy związane z jej wyznaczeniem są w związku z tym dobrym przykładem komplementarności podejść dyskretnego i ciągłego do opisu rzeczywistości. Rozmieszczenie drzew (obiektów drugiego typu) pozwala na wyznaczenie granic
kompleksów leśnych i oddzielenie lasów od obszarów nieleśnych,
a więc wyróżnienie, w obrębie badanego fragmentu powierzchni Ziemi
obiektów dyskretnych pierwszego typu. Z drugiej strony, badany fragment powierzchni Ziemi możemy też opisać w sposób ciągły, biorąc
pod uwagę liczbę drzew przypadających na jednostkę powierzchni i nie
zastanawiając się, w których miejscach liczba drzew przypadających na
jednostkę powierzchni przesądza o tym, że mamy do czynienia z lasem,
a w których nie. Do tej kwestii autor wróci w rozdziale 7.
Te dwa podejścia, dyskretne i ciągłe, są odmiennym, ale też komplementarnym sposobem postrzegania i reprezentowania rzeczywistości.
Pierwsze skupia się na jakościowych aspektach rzeczywistości, w których najważniejszą rolę odgrywa właściwe nazywanie i definiowanie
obiektów dyskretnych. Drugie podejście natomiast koncentruje się
na pomiarze i ilościowych aspektach rzeczywistości. Należy dodać, że
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W miejscu oznaczonym literą A
górna granica lasu na stoku jest
stosunkowo wyraźna –podkreślono
ją żółtą linią. W obrębie fragmentu
stoku oznaczonego literą B
rozmieszczenie drzew nastręcza
różne trudności interpretacyjne co
do przebiegu górnej granicy lasu.
Zdjęcie wykonano w 2008 r., warto
więc pamiętać, że z uwagi na
antropogeniczne pochodzenie górnej granicy lasu na tym obszarze,
zmiany rozmieszczenia lasów na
stoku Cyla zachodzą stosunkowo
szybko i obecnie przebieg górnej
granicy lasu na tym stoku może być
nieco inny (fot. Jacek Kozak).

Ryc. 1.3. Widok na Cyl ze szlaku prowadzącego ze szczytu Babiej Góry na
Przełęcz Brona
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podejście dyskretne nie wyklucza pomiaru i opisu ilościowego, a podejście ciągłe – jakościowego. Choć literatura przedmiotu (np. Bian, 2007)
traktuje te dwa podejścia jako równorzędne i alternatywne sposoby
postrzegania oraz opisu rzeczywistości, będącej swego rodzaju konglomeratem obiektów dyskretnych i ciągłych pól, to autor sądzi, że takie
rozróżnienie ma sens wyłącznie w odniesieniu do powierzchni Ziemi
i obiektów pierwszego typu. Obiekty drugiego typu są w geografii bez
wyjątku traktowane jako niepodzielne obiekty dyskretne, więc podejście ciągłe nie jest wobec nich stosowane.

Wymiarowość obiektów
Geografia jest nauką, która zajmuje się powierzchnią Ziemi w skali
przestrzennej właściwej dla postrzegania tej powierzchni przez człowieka. W gruncie rzeczy nie jest to jedna skala, ale cały zakres skalowy, co wynika z różnych możliwości oglądu powierzchni Ziemi
przez człowieka. Zakres ten jest często opisywany za pomocą ciągu nie
całkiem precyzyjnych, ale w miarę obrazowych określeń skal: lokalna – regionalna – kontynentalna – globalna. Skala przestrzenna ma
fundamentalne znaczenie dla reprezentowania rzeczywistości i modelowania pojęciowego, co zilustrować można prostym przykładem.
W skali odpowiadającej postrzeganiu powierzchni Ziemi za pomocą
naszego zmysłu wzroku i przy poruszaniu się za pomocą własnych
nóg (czyli w skali lokalnej), Babia Góra – najwyższa góra Beskidów
– jest rozległym masywem górskim, wybitnie zróżnicowanym co do
rozmaitych swoich właściwości (np. rzeźby, roślinności, gleb). Na Babiej Górze można spędzić całe miesiące badając jej bio- i georóżnorodność. Patrząc jednak z kilkusetkilometrowej wysokości, załóżmy,
że z pokładu statku kosmicznego orbitującego wokół Ziemi (skala kontynentalna, a nawet globalna), Babia Góra redukuje się praktycznie do
punktu – jest to nieco więcej niż kropka, nieznaczna wypukłość na
powierzchni Ziemi, w miejscu przecięcia się współrzędnych geograficznych 49°34’23’’ szerokości geograficznej północnej i 19°31’49’’ długości
geograficznej wschodniej, gdzie wysokość bezwzględna wynosi 1725 m.
Z tej kilkusetkilometrowej wysokości (albo inaczej mówiąc: w tej skali)
cała różnorodność tego masywu praktycznie zanika.
Skala, w jakiej postrzegamy i opisujemy Ziemię, warunkuje więc
wymiarowość obiektów, czyli miarę określającą liczbę wymiarów,
w których wielkość obiektu ma znaczenie w danym zakresie skalowym.
Oczywiście wszystkie obiekty, z którymi mamy do czynienia w świecie
rzeczywistym, są trójwymiarowe, jednakże sposób podejścia geografii
do opisu rzeczywistości i skupienie się na powierzchni Ziemi powoduje w większości wypadków automatyczne wykluczenie z rozważań
wymiaru trzeciego – głębokości, miąższości lub wysokości – i redukcję
realnych obiektów trójwymiarowych do obiektów dwuwymiarowych
(inaczej obiekty powierzchniowe lub obiekty 2D). Pewne typy obiektów
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mogą być nawet redukowane do obiektów jednowymiarowych (obiekty liniowe lub obiekty 1D) i zerowymiarowych (obiekty punktowe lub
obiekty 0D). Najczęściej redukcja taka jest uprawniona dla różnych
obiektów drugiego typu, ale może dotyczyć też obiektów pierwszego
typu w sytuacji, gdy do ich opisu stosowane jest podejście dyskretne.
Dobrym przykładem obiektu typu pierwszego, który może zostać zredukowany do obiektu punktowego, jest miasto. Duże miasto ma często
rozmiary rzędu dziesiątek, a nawet setek kilometrów – i w przyszłości
takie mega-miasta będą zapewne coraz liczniejsze i jeszcze większe.
Tym niemniej, biorąc pod uwagę oddziaływanie miasta jako ośrodka
skupiającego różnorodne funkcje w skali globalnej, nawet bardzo duże
miasta można zredukować do punktu (ryc. 1.4).
Couclelis (1992) w swojej znanej pracy o inspirującym tytule People
manipulate objects, but cultivate fields wiąże skalę nie tyle z wymiarowością, co z wcześniej przedstawionymi podejściami dyskretnym
i ciągłym, a w obrębie pierwszego z nich – z rozróżnieniem obiektów
pierwszego i drugiego typu 8. Wśród czterech kategorii skalowych
(A, B, C, D), skale A i B dotyczą, zdaniem tej badaczki, obiektów drugiego typu, mniejszych (skala A) lub większych od człowieka (B). Skala
C dotyczy niewielkich fragmentów powierzchni Ziemi, które można
objąć obserwacją z jakiegoś punktu widokowego, natomiast skala D
dotyczy obszarów, które nie są już dostępne ludziom w bezpośredniej
obserwacji. W skalach C i D mogą współwystępować podejścia dyskretne i ciągłe.

A – miasto jako obiekt punktowy
(obiekt 0D) i rzeka jako
obiekt liniowy (1D);
B – miasto i rzeka jako obiekty
powierzchniowe (obiekty 2D).

Ryc. 1.4. Skala a wymiarowość obiektów
H. Couclelis korzysta z propozycji F. Zubina, przedstawionej w referacie w 1989 r., na forum
NCGIA Initiative 2 Specialist Meeting, Santa Barbara.
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Modelowanie pojęciowe i ontologie
Różne obiekty, procesy i zdarzenia, ich właściwości oraz relacje między
nimi, z czytelnym systemem kryteriów ich wyróżniania i rozróżniania
(kryteriów definiujących), stanowią fundament modelowania pojęciowego –pierwszego kroku na drodze od świata rzeczywistego do jego
cyfrowej reprezentacji (Peuquet, 1988; Longley i inni, 2011), czyli pierwszego etapu projektowania baz danych. Etap ten nieuchronnie wiąże się
z uproszczeniem rzeczywistości w taki sposób, aby jej nieskończona
złożoność dała się zamknąć w skończony system pojęć, odnoszących się
do różnych zjawisk i ich właściwości, istotnych z jakiegoś określonego
punktu widzenia. Konceptualizacja pojęć i ich uściślenie, prowadzące
do budowy słowników na tyle jednoznacznych, na ile to możliwe, określane są mianem tworzenia ontologii (Smith, Mark, 2001). Zdaniem
Couclelis (2010), ontologie definiują strukturę i podstawowe właściwości uproszczonych światów, które próbujemy reprezentować. Wyjaśniają
również znaczenia terminów, których używamy.

Definicja geografii po raz drugi
We Wstępie przedstawiono z grubsza zarysowaną definicję geografii.
W tym miejscu, po omówieniu natury zjawisk rozważanych w geografii, warto do tej definicji wrócić, jeszcze raz odnosząc się do tego,
na czym skupia się geografia. Przedmiotem zainteresowania i przedmiotem badań geografii są różne zjawiska: obiekty i ich właściwości, procesy i zdarzenia, rozmieszczone w przestrzeni i w czasie,
zachodzące na powierzchni Ziemi i ważne dla żyjących na niej ludzi.
Geografia bada przestrzenne zróżnicowanie właściwości obiektów
pierwszego typu za pomocą podejścia dyskretnego lub ciągłego oraz
przestrzenne rozmieszczenia obiektów typu drugiego oraz zdarzeń,
uwzględniając podejście dyskretne. Do definicji tej autor wróci pod
koniec rozdziału 6.
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P o m i a r i da n e
geograficzne

Do pokoju dziennego wchodziło się z dwóch stron. Podczas gdy Martinsson rozmawiał przez telefon, Wallander przeszedł naokoło, przez kuchnię.
Na podłodze leżała szuflada od kuchennej szafki. Drzwiczki narożnej szafki
były otwarte. Papiery i kwity leżały rozrzucone po podłodze. Wallander
rejestrował wszystko wzrokiem. Słyszał głos Martinssona, który tłumaczył
technikowi, co się stało.
Henning Mankell, O krok,
Wydawnictwo W.A.B., wydanie II, 2007,
w przekładzie Ireny Kowadło-Przedmojskiej

W poprzednim rozdziale przedstawiony został ogólny sposób opisu
rzeczywistości – do pewnego stopnia porządkując podstawy modelowania pojęciowego, w odniesieniu do zjawisk istotnych z punktu widzenia zainteresowań geografii (obiektów, zdarzeń, procesów). Wskazano
też na znaczenie dwóch odmiennych podejść do opisywania zjawisk
geograficznych: dyskretnego i ciągłego. Tematem tego rozdziału jest
sposób, w jaki różne metody obserwacji i pomiaru prowadzą od pojęć
i wyobrażeń rzeczywistości ku sformalizowanym sposobom jej reprezentacji i zapisu. Zapis ten uwzględnia zarówno właściwości obiektów
oraz zdarzeń, jak i ich lokalizację w przestrzeni oraz, w razie potrzeby,
w czasie.

Pojęcia kluczowe:

pomiar, obserwacja, próbkowanie,
atrybut, czas, przestrzeń,
model danych, dane, informacja,
lokalizacja, pole podstawowe,
system odniesień przestrzennych.

Właściwości, przestrzeń i czas
Sinton (1978) stwierdził, że aby zamienić przygodną obserwację jakiegoś zjawiska w użyteczną informację, należy zdać dokładną relację
z trzech aspektów tej obserwacji: właściwości obserwowanego zjawiska,
jego lokalizacji oraz czasu obserwacji. W swojej pracy Sinton nazwał
te trzy aspekty: theme, location oraz time, jednak dalej stosowane będą
oznaczenia A (od właściwości – ang. attribute) 9, S (lokalizacja w przestrzeni, ang. space) oraz T (lokalizacja w czasie, ang. time). Sinton zwrócił uwagę, że każde zjawisko cechuje pewien określony sposób pomiaru
i utrwalenia (zapisu) w czasie pomiaru każdego z tych trzech aspektów.
Dotyczy to również opisanych w rozdziale 1 obiektów pierwszego i drugiego typu, zdarzeń oraz procesów. Z geograficznego punktu widzenia,
kluczowym aspektem spośród trzech wymienionych jest przestrzeń,
ponieważ zjawiska ważne dla geografii i innych nauk przestrzennych
muszą być zlokalizowane (lub lokalizowalne) w przestrzeni. Tradycyjnie, w geografii mniej istotna była rejestracja zjawisk w czasie, choć
dynamiczne zmiany środowiska w skali globalnej i lokalnej w ostatnich
kilkudziesięciu latach coraz częściej wymuszają dokładne reprezentowanie czasu i zmian zachodzących w czasie (zob. rozdział 6).
Niezbędna w tym miejscu jest refleksja dotycząca tego, czym właściwie jest obserwacja lub pomiar (rejestracja) zjawisk i ich właściwości.
Obserwacja jest procesem poznawczym prowadzonym przy użyciu
zmysłów samego obserwatora, w szczególności zmysłu wzroku, który pozwala na określenie jakichś właściwości zjawiska (Bogen, 2017).
Obserwacja może być wykonywana ze wsparciem różnego typu narzędzi, ułatwiających jej przeprowadzenie. Natomiast pomiar to empiryczne oszacowanie pewnych obiektywnych właściwości bądź relacji,
aktywność, w czasie której następuje interakcja z jakimś zjawiskiem
w celu określenia właściwości tego zjawiska i utrwalenia go za pomocą
zapisu (Tal, 2017). Pomiarem może być obserwacja dokonana z użyciem lub bez użycia narzędzi, której wynik jest rejestrowany w dowolny
9
W dalszej części książki terminy „właściwość” oraz „atrybut” będą stosowane zamiennie
i traktowane jako tożsame.
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sposób, albo określenie wybranych właściwości zjawiska dokonane
wyłącznie przy użyciu automatycznych urządzeń pomiarowych, bez
udziału świadomego obserwatora, lecz w sposób zapewniający jakąś
formę rejestracji wyników pomiaru.
To, co wiemy o omawianym w rozdziale 1 stanie wody w rzece wynika z pomiaru właściwości pewnego obiektu (rzeki, potoku) i zachodzącego w obrębie tego obiektu procesu (czyli przepływu wody). Pomiar
ten przeprowadzany jest w miejscu o ściśle określonej lokalizacji – np.
może to być wspomniane wcześniej zamknięcie zlewni. Aby uchwycić dynamikę przepływu wody w rzece, pomiar musi być realizowany
w czasie w taki sposób, aby zaplanowana częstość pomiarów (czyli ich
rozłożenie w czasie) pozwoliła na realistyczne odtworzenie przebiegu
procesu. Przykładowo, przy gwałtownym wezbraniu potrzebne może
być odczytywanie stanu wody w odstępach jednominutowych, a nawet krótszych. Ten opis przeprowadzenia pomiaru stanu wody można
sprowadzić też do zapisu typu [x, y, H 1, H 2, …, H n], gdzie H 1, H 2, …, Hn
oznaczają stany wody mierzone w czasie od t 1 do t n, a x, y to współrzędne miejsca, w którym stany te są mierzone. Warto więc zwrócić
uwagę na to, że taki pomiar (mogłaby to być też prosta obserwacja)
odnosi się do trzech aspektów dowolnego zjawiska (A, T, S), przy czym
każdy z tych aspektów w czasie pomiaru jest traktowany w inny sposób.
Pomiar stanu wody oznacza, że mierzony (ang. measured) jest atrybut,
czyli stan wody, lokalizacja w przestrzeni jest ustalona (ang. constant),
poprzez konkretne i niezmienne w czasie usytuowanie przyrządu pomiarowego, natomiast czas jest kontrolowany (ang. controlled) poprzez
zaplanowanie częstości odczytów urządzenia pomiarowego (ryc. 2.1).
Pomiar właściwości (wysokość
poziomu wody) jest dokonywany
w ustalonej lokalizacji, z wybraną
i kontrolowaną częstością
(np. t 1 może oznaczać pomiar
28 maja 2020 r., o godzinie 12:00,
a t 2 – pomiar o tej samej godzinie
kolejnego dnia. H1 i H 2 to wartości
zmierzone w momencie pomiaru
na wodowskazie).

Ryc. 2.1. Pomiar stanów wody
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Jak odnieść schemat Sintona do wspomnianego wcześniej w rozdziale 1 ukształtowania powierzchni zlewni ? W tym wypadku można
w różnych miejscach zmierzyć wartość wysokości bezwzględnej. O ile
pomiar taki przeprowadzimy w wielu miejscach, uzyskamy pewne wyobrażenie o ukształtowaniu powierzchni zlewni, a im więcej będzie
tych miejsc, tym będzie ono dokładniejsze. Wynik jednostkowego pomiaru możemy zapisać w analogiczny sposób, jak opisano powyżej dla
pomiaru stanu wody – jako [xi, yi, Zi], gdzie Zi to wysokość w miejscu
o współrzędnych xi, yi., a indeks i odnosi się do kolejnych lokalizacji
pomiaru. Podobnie jak w poprzednim przykładzie dotyczącym stanu
wody w rzece, mierzony jest atrybut, pewna właściwość zlewni (wysokość bezwzględna), ale tym razem to lokalizacja w przestrzeni jest
kontrolowana (poprzez odpowiednio zaplanowany dobór miejsc pomiaru), natomiast czas jest ustalony – pomiarów dokonujemy bowiem
w pewnym okresie, którego dokładne zdefiniowanie (data, długość) ma
w tym przypadku niewielkie znaczenie, ponieważ o ile zlewnia nie podlega bardzo dynamicznym procesom erozyjno-denudacyjnym, pomiary
możemy prowadzić w różnym czasie, nawet w odstępie kilku lat, bez
istotnego wpływu na uzyskane wyniki.

Pomiar i próbkowanie
Jak w przypadku pomiarów stanu wody, tak również w odniesieniu do
pomiaru wysokości bezwzględnej (a w zasadzie dowolnego pomiaru),
im większa częstość pomiarów lub większa ich gęstość w przestrzeni,
tym lepiej poznajemy właściwości badanego zjawiska. Mówiąc inaczej,
pomiar zjawisk na powierzchni Ziemi wiąże się z próbkowaniem (ang.
sampling) przestrzeni lub czasu, które prowadzi do określenia atrybutów zjawisk w pewnej skończonej liczbie wybranych lokalizacji lub
momentów, a pomija całą resztę (czyli nieskończenie wiele innych lokalizacji lub momentów). Skończona liczba wybranych lokalizacji lub
momentów to próba, wybrana z całego ich zbioru, czyli populacji.
W pomiarach prowadzących do możliwie najdoskonalszych reprezentacji rzeczywistych zjawisk zachodzących na powierzchni Ziemi
stosuje się bardzo często próbę celową lub systematyczną. Znacznie
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rzadziej stosowana jest próba losowa, typowa na przykład w badaniach
socjologicznych lub biologicznych. Jeśli chcemy możliwie dokładnie
odzwierciedlić bieg rzeki od jej źródeł do ujścia poprzez pomiar położenia środka koryta rzeki, będziemy dobierać punktów pomiaru nie
w sposób losowy, lecz celowo, w miejscach charakterystycznych dla
biegu tej rzeki. Może to być np. ostry zakręt rzeki albo miejsce, w którym do tej rzeki uchodzi dopływ (ryc. 2.2). Podobną regułę celowego
doboru zastosować można w pomiarach ukształtowania powierzchni,
w czasie których zwykle określa się wysokość bezwzględną charakterystycznych punktów lub linii – wierzchołków, grzbietów lub osi dolin.
W tych dwóch wypadkach sensownym rozwiązaniem jest też zastosowanie próby systematycznej, czyli pomiaru w punktach rozmieszczonych w określonych odstępach wzdłuż biegu rzeki lub na obszarze,

A – sieć rzeczna; B – próba celowa
(punkty pomiarowe wybrano
w charakterystycznych punktach
biegu rzeki); C – próba systematyczna (punkty rozmieszczono
równomiernie wzdłuż biegu rzeki);
D – próba losowa (położenia punktów pomiarowych są przypadkowe).
Każda próba zawiera 10 elementów (punktów pomiarowych),
pomiar za pomocą próby celowej
najdokładniej odzwierciedla bieg
rzeki głównej.

Ryc. 2.2. Pomiar położenia koryta rzeki głównej za pomocą różnie dobieranych prób
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którego ukształtowanie chcemy poznać. Odstępy te powinny być niewielkie, biorąc pod uwagę przestrzenne zróżnicowanie geometrii obiektu lub jego właściwości (ryc. 2.2).
Omówione przykłady pomiaru stanu wody lub wysokości bezwzględnej mają dwie ważne wspólne cechy. Po pierwsze, każdy z pomiarów jednostkowych (czyli, w omawianym przypadku, każdy pojedynczy pomiar i rejestracja stanu wody albo wysokości bezwzględnej)
jest przeprowadzany w określonej lokalizacji, a ściślej – jest to pomiar
punktowy, a wybrane właściwości są mierzalne punktowo – stan wody
można mierzyć w dowolnie wybranym punkcie koryta rzeki, a wysokość bezwzględną w dowolnie wybranym punkcie interesującego nas
obszaru. Po drugie, efektem każdego z pomiarów jest pewna wartość
liczbowa. Może to być wysokość poziomu wody w rzece odniesiona
do umownego poziomu zerowego zaznaczonego na wodowskazie lub
wysokość bezwzględna w przypadku ukształtowania powierzchni. Nie
każdy jednak pomiar musi mieć te dwie cechy. Pomiar może dotyczyć
właściwości, które są niemierzalne punktowo, ale odnoszą się do jakiegoś obszaru. Ponadto, pomiar (a w szczególności obserwacja) może dać
również wynik jakościowy. Te sposoby pomiaru omówiono poniżej.

Pole podstawowe
Najprostszym przykładem ważnej właściwości powierzchni lądowej,
która nie jest mierzalna punktowo i zawsze odnosi się do jakiegoś
obszaru, jest gęstość zaludnienia. Gęstość zaludnienia to liczba osób
przypadająca na jednostkę powierzchni. Jeszcze obecnie jest ona najczęściej wyliczana na podstawie rejestracji mieszkańców w określonych
jednostkach administracyjnych. Można więc powiedzieć, że jednostki administracyjne różnej rangi (np. gminy lub powiaty), dla których
zbierane są dane o liczbie mieszkańców, są polami podstawowymi
pomiaru, który umożliwia wyliczenie gęstości zaludnienia. Wyliczenie
to możliwe jest jednak nie tylko dla tych konkretnych pól podstawowych, lecz też dla ich dowolnej kombinacji. Można również przyjąć
pewne matematyczne założenia dotyczące przestrzennego zróżnicowania gęstości zaludnienia obszaru podzielonego na pola podstawo-
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we i wyliczać wartość gęstości zaludnienia w dowolnym jego punkcie.
Oznacza to, że jakkolwiek nie można zmierzyć gęstości zaludnienia
w jakimś punkcie, to można ją w tym punkcie oszacować na podstawie pomiarów przeprowadzonych w różnych polach podstawowych
(zob. ramka 2.1).

Gridded Poppulation of the World
Gridded Population of the World (GPW) to baza danych o zaludnieniu Ziemi, tworzona i udostępniana przez Socioeconomic Data and
Applications Center ( SEDAC ), będące jednym z centrów sieci
Earth Observing System Data and Information System (EOSDIS)
amerykańskiej agencji kosmicznej NASA 10. W celu utworzenia GPW
najpierw zgromadzono dane ludnościowe z jednostek administracyjnych wszystkich krajów świata oraz granice jednostek administracyjnych. Dla niektórych krajów, na przykład takich jak Estonia i Polska,
łatwo uzyskać można dane ludnościowe zebrane dla dużej liczby niewielkich jednostek administracyjnych (w Polsce są to gminy, których
jest około 2,5 tysiąca, a w Estonii liczba takich jednostek przekracza
4,5 tysiąca), ale w krajach takich jak Angola liczba tych jednostek jest
zwykle znacznie niższa (dla Angoli liczba wykorzystanych jednostek
wynosi 161) i są one w związku z tym dużo większe. Następnie dane
z jednostek administracyjnych przeliczano do siatki identycznych
geometrycznych pól podstawowych. W pewnym przybliżeniu można
określić je jako kwadraty, przy czym w GPW stosuje się kilka takich
siatek, z kwadratami o wielkościach od 1× 1 km do około 100× 100 km.
W ten sposób uzyskano porównywalne dla całego obszaru lądowego
Ziemi rozmieszczenie liczby ludności w jednolitych i regularnych polach podstawowych.

Ramka 2.1.
Gridded Poppulation
of the World

Ten sposób pomiaru gęstości zaludnienia i wykorzystania pól podstawowych jest powszechny nie tylko w geografii, lecz także w innych dyscyplinach zajmujących się przestrzenią. Łatwo zauważyć, że
10
Dostępne na https://sedac.ciesin.columbia.edu/data/collection/gpw-v4, sprawdzono: marzec
2020.

Pole podstawowe

41

w gruncie rzeczy szacowanie gęstości wiąże się z określeniem liczby
obiektów drugiego typu (np. ludzi, drzew, budynków) lub zdarzeń (np.
wypadków, przestępstw) występujących w obrębie dowolnie wyznaczonych obiektów pierwszego typu, takich jak jednostki administracyjne
lub regiony geograficzne. Nie jest to jednak jedyny sposób wykorzystania pól podstawowych. Przykładowo, dla dowolnego pola podstawowego można określać, jaka jego część ma konkretne właściwości. W ten
sposób wyznacza się między innymi lesistość, jako odsetek powierzchni
przyjętego pola podstawowego zajętego przez lasy. Tak jak w przypadku
gęstości zaludnienia, nie ma sposobu zmierzenia lesistości w jakimś
punkcie – zawsze określamy ją w odniesieniu do jakiegoś wybranego
w tym celu pola podstawowego. Różne możliwości oraz pułapki, które
wiążą się z wykorzystywaniem pól podstawowych, w tym zagadnienie
gęstości obiektów typu drugiego i zdarzeń w polach podstawowych,
przedstawiono szerzej w rozdziale 7.

Skale pomiaru
Choć wynikiem pomiaru są zazwyczaj wartości liczbowe, to atrybuty
zjawisk można opisywać zarówno ilościowo, jak i jakościowo, za pomocą różnych skal pomiaru. Opis jakościowy, albo inaczej jakościowa
skala pomiaru lub skala nominalna, to nazwy odnoszące się do właściwości zjawisk – zdarzeń lub obiektów. Na przykład, w przypadku
niewielkiego fragmentu terenu nazwa „pastwisko” określa właściwą mu
formę użytkowania ziemi, nazwa „Kowalski” – nazwisko jego właściciela, a nazwa „żyzne” opisuje jego właściwości glebowe z punktu widzenia konkretnej formy użytkowania. Ilościowe skale pomiaru stanowią
wartości liczbowe charakteryzujące wybrane właściwości obiektów lub
zdarzeń. Fragment terenu będący pastwiskiem może być położony na
wysokości 525 m n.p.m., średnia roczna temperatura zmierzona w jego
obrębie w latach 2005 – 2010 może wynosić 7,2°C, a liczba owiec korzystających z tego pastwiska w ciągu roku może być równa 37.
Przejście od jakościowej do ilościowej skali pomiaru jest zwykle
płynne. Określenie „żyzne” może być uzupełnione o określenie „średnio żyzne” oraz „ubogie”, które, jakkolwiek z pozoru są jakościowe,
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to mogą zostać też wykorzystane do porządkowania informacji o różnych fragmentach terenu (np. o różnych pastwiskach) pod kątem ich
rosnącej lub malejącej przydatności rolniczej i dostępności paszy dla
zwierząt. W ten sposób jakościowa skala pomiaru nabiera cech skali
ilościowej, w której rosnące lub malejące porządkowanie wartości jest
oczywistą możliwością.
Ilościowe skale pomiaru mogą być bardzo zróżnicowane. Zbliżone
do opisanej wyżej jakościowej skali pomiaru, która pozwala na porządkowanie zjawisk, są skale rangowe, zapisywane za pomocą wartości
liczbowych posiadających wyłącznie charakter porządkowy 11. Określenia „żyzne”, „średnio żyzne” oraz „ubogie” mogą zostać zastąpione
w takiej skali pomiaru wartościami 1, 2 i 3. Ilościowe skale pomiaru
mogą korzystać zarówno z liczb całkowitych, jak i wymiernych, dodatnich lub ujemnych, z przedziałów ograniczonych lub nie. Wybór
zakresu liczbowego zależy od wielu czynników – są to między innymi
charakter zjawiska i jego właściwości, dokładność pomiaru, przyjęte
jednostki i metody pomiaru. Na przykład, lesistość danego obszaru opisują nieujemne liczby wymierne z przedziału < 0, 1 > (lub z przedziału
< 0, 100 % >). Nachylenia stoków mierzone w stopniach to wartości nieujemne z przedziału < 0, 90 >, często wyrażane w zaokrągleniu do wartości całkowitych. Zachmurzenie na stacjach meteorologicznych określa się za pomocą liczb całkowitych z przedziału <0, 8>, gdzie 0 oznacza
brak chmur, a 8 – zachmurzenie całkowite. Wysokości bezwzględne
określa się w metrach, w odniesieniu do poziomu morza. W wielu wypadkach standardem jest podawanie ich w zaokrągleniu do wartości
całkowitych, ale przy dokładnych pomiarach stosuje się także wartości
dziesiętne. Z uwagi na ukształtowanie powierzchni lądowej Ziemi, wysokości bezwzględne niektórych obszarów (depresje) wyrażane są liczbami ujemnymi. Oczywiście, zupełnie inny zakres wartości wysokości
bezwzględnych zostanie użyty, gdy zamiast metrów jednostką miary
będzie stopa, stosowana na przykład w Wielkiej Brytanii (ramka 2.2).

Nie wszyscy zgadzają się z zaliczeniem skali nominalnej oraz porządkowej (rangowej) do skal
pomiaru, rezerwując pojęcie „skala pomiaru” wyłącznie do zjawisk ilościowych (Tal 2017).

11
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Ramka 2.2.
Munros

Munros
W Szkocji, gdzie tylko dwa szczyty przekraczają wysokość 1300 m
n.p.m. (Ben Nevis, 1345 m n.p.m., Ben Macdui, 1309 m n.p.m.),
czyli mniej niż wiele szczytów w Beskidach (np. Polica, 1369 m
n.p.m., Romanka, 1366 m n.p.m.), wszystkie szczyty przekraczające
3000 stóp (czyli 914 m) noszą dumne miano Munros. Munros
to szczyty figurujące na liście Scottish Mountaineering Club, której
pierwszą wersję podał pod koniec XIX w. sir Hugh Munro. Obecna
lista Munros obejmuje 282 szczyty. W Wielkiej Brytanii poza Szkocją
i w Irlandii są 34 szczyty, które spełniają warunki Munros – są to tzw.
Furths. Oczywiście znacznie bardziej prestiżowa niż Munros jest dla
wspinaczy Korona Himalajów i Karakorum – lista 14 szczytów Ziemi
o wysokości przekraczającej 8000 m, z których 10 jest w Himalajach,
a 4 w Karakorum. Gdyby za wartość odniesienia przyjąć okrągłe
wysokości w stopach, to lista „tysięczników” zależałaby od tego, czy
jest to 26, 27, 28 czy też 29 tysięcy stóp. Powyżej 29000 stóp sięga
tylko Mount Everest, a tylko trzy szczyty przekraczają 28000 stóp.
Natomiast szczytów o wysokości większej niż 26000 stóp jest już 18,
o cztery więcej niż tych na liście Korony Himalajów i Karakorum 12.

Dane geograficzne i informacja geograficzna
W rozdziale 1 przedstawiono ogólny opis zjawisk różnego typu (obiektów, zdarzeń, procesów i ich właściwości), odpowiadający etapowi
modelowania pojęciowego, czyli wstępnego etapu działań związanych
z tworzeniem cyfrowej reprezentacji rzeczywistości. Z tego, co do tego
miejsca przedyskutowano w rozdziale 2 wynika, że to, jak obserwujemy, mierzymy i rejestrujemy właściwości różnych zjawisk geograficznych, warunkuje przyjęcie schematu i zasad szczegółowego opisu tych
zjawisk, czyli odpowiedniego modelu danych. Przykładem modelu
12
Dostępne na stronie https://www.smc.org.uk/hills/hill-lists, sprawdzono: marzec 2020 oraz na
stronie https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mountains_by_elevation, sprawdzono: maj 2021.
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danych może być geo-atom, przedstawiony w pracy poświęconej próbie uporządkowania koncepcji reprezentowania zjawisk geograficznych
(Goodchild i inni 2007). Geo-atom to najprostszy formalny zapis łączący
właściwości zjawiska i jego lokalizację, wyrażony w następujący sposób:
			

x, Z, z(x)

[2.1.]

gdzie :x oznacza lokalizację w czasoprzestrzeni, Z to określona właściwość, a z(x) to jej zmierzona (zaobserwowana) wartość. Innym przykładem modelu danych może być wcześniej omówiony zapis stanu
wody na posterunku wodowskazowym:
			

x, y, ti, H, hi

[2.2.]

w którym określona właściwość (stan wody, H) mierzona jest w punkcie o współrzędnych x, y, w momencie ti, a wynikiem pomiaru jest
wartość hi. Model ten uwzględnia zarówno zapis konkretnej mierzonej właściwości, położenie miejsca pomiaru, jak i moment, w którym
pomiar jest dokonywany. W odróżnieniu od zapisu proponowanego
przez Goodchilda i innych (2007), lokalizacja określona jest za pomocą dwóch współrzędnych odnoszących się do położenia w przestrzeni,
oraz jednej określającej moment w czasie.
Jeśli model danych jest sformalizowanym, schematycznym sposobem zapisu wyniku pomiaru lub obserwacji wybranych właściwości
świata rzeczywistego, to dane to nic innego jak tekst, liczby lub inne
symbole, reprezentujące określone właściwości zjawisk świata rzeczywistego, neutralne i pozbawione kontekstu (Longley i inni, 2011), zapisane
i przechowywane zgodnie z przyjętym modelem danych. Jeśli konkretny model danych uwzględnia lokalizację zjawiska, do którego dane się
odnoszą, a zjawisko występuje, wystąpiło bądź wystąpi na Ziemi, to jest
to model danych geograficznych. Czym innym niż dane jest natomiast
informacja: jest to termin, który odnosi się do danych, poddanych obróbce w określonym celu, albo danych, na które świadomie nakierowana
jest czyjaś uwaga (Longley i inni, 2011). Jeśli były to dane zlokalizowane,
a więc dane geograficzne, to uzyskana na ich podstawie informacja też
jest zlokalizowana i w związku z tym jest informacją geograficzną.
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Aby dokładnie rozróżnić znaczenie terminu dane i informacja,
wyobraźmy sobie, że pewien system pomiarowy zbiera dane o stanie wody w zamknięciu pewnej zlewni od dziesięciu lat, w odstępie 1 godziny, zapisując je na twardym dysku. Pojedynczych danych
(wyników pomiarów zapisanych w określony sposób) jest więc już
kilkadziesiąt tysięcy. Załóżmy, że ktoś jest zainteresowany ryzykiem
powodziowym w rejonie zamknięcia zlewni i chce się dowiedzieć, jak
często poziom wody w rzece przekracza 2 m. Może sięgnąć do tych
danych i wydobyć z nich, za pomocą prostych operacji informację,
którą jest zainteresowany – wystarczy w tym celu odnieść liczbę pomiarów, w których stan wody przekracza 2 m do całkowitej liczby
pomiarów. Dane, przetworzone w określonym celu i w określonym
kontekście, stają się informacją. Można jednak też wyobrazić sobie,
że dysk z zapisanymi danymi ktoś przypadkiem wyrzucił do kosza na
śmieci, a śmieci trafiły potem na wysypisko. Dysk cały czas przechowuje zebrane dane – ale szansa, że ktoś z tych danych wydobędzie
jakąkolwiek użyteczną informację, maleje z każdym dniem i z każdą
kolejną partią śmieci dostarczanych na wysypisko i grzebiących pod
sobą ten pechowy dysk.
W ostatnich latach coraz częściej zamiast terminu „dane geograficzne” używany jest termin „geodane”. Przez analogię, podobny zamiennik stosuje się w przypadku terminu „informacja geograficzna”
– jest nim „geoinformacja”. Często używanym synonimem terminu
„geograficzne(a)” jest termin „przestrzenne(a)” 13. Do pewnego stopnia to drugie określenie jest nawet bardziej poręczne niż pierwsze,
ponieważ podkreśla aspekt lokalizacji w przestrzeni, nie sugerując, że
dane lub informacja muszą mieć jakieś znaczenie dla geografii, a taka
błędna interpretacja pojawia się często w przypadku użycia terminów
„dane geograficzne” lub „informacja geograficzna”. Jednakże tradycja
i poczucie lojalności wobec własnej dyscypliny powodują, że mówiąc
o danych lub informacji zlokalizowanych autor używa terminu „dane

13
Nie wszyscy uważają, że „geograficzny” i „przestrzenny” w odniesieniu do danych i informacji
mają to samo znaczenie. Dane lub informacja mogą być zlokalizowane, ale nie być odniesione
do Ziemi (na przykład, dane zbierane przez satelity obserwujące powierzchnię Marsa) – w takim
wypadku właściwe jest użycie terminu „przestrzenne(a)”.
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geograficzne” lub „informacja geograficzna”14. Należy jednak jeszcze
raz podkreślić, że określenie „geograficzne(a)” oznacza wyłącznie,
że w zapisie danych lub informacji uwzględniona jest lokalizacja,
która odnosi się do Ziemi. Nie należy terminów „dane geograficzne” i „informacja geograficzna” interpretować w kontekście ich potencjalnego znaczenia dla geografii jako dyscypliny naukowej – danymi
geograficznymi może bowiem interesować się np. archeolog, biolog
lub ekonomista. Z drugiej strony, dane i informacja uwzględniające
lokalizację zjawisk prawie zawsze budzą zainteresowanie geografów.
Przestrzeń ma tak wielkie znaczenie dla geografii, że w nauce tej najczęściej korzysta się z danych, które uwzględniają lokalizację, a więc
danych geograficznych.

Systemy odniesień przestrzennych
Do tego miejsca pomiar lokalizacji traktowano w tej książce jako coś
oczywistego, ale w tym punkcie rozważań warto zadać sobie pytanie,
co właściwie oznacza zapis lokalizacji w przestrzeni i w odniesieniu
do Ziemi ? W jaki sposób różne zjawiska są w ogóle lokalizowane na
powierzchni Ziemi, nadając odniesienie geograficzne danym lub informacjom ? Najprostsza odpowiedź na to pytanie jest taka, że do określenia lokalizacji stosowany może być jeden z wielu znanych systemów
określania lokalizacji na powierzchni Ziemi. Ponieważ omówienie ich
znacznie wykracza poza zakres tej książki, to autor ograniczył się do
najważniejszych informacji, odsyłając zainteresowanego Czytelnika
do licznych podstawowych lub specjalistycznych opracowań z zakresu geodezji i kartografii (np. Pasławski, 2006). Określanie lokalizacji
na powierzchni Ziemi jest bowiem domeną tych dwóch dyscyplin,
od setek, a nawet tysięcy lat doskonalących swoje metody i narzędzia
pozwalające współcześnie określać lokalizację na powierzchni Ziemi
z niewyobrażalnie dużą dokładnością.

Autor jest przeciwnikiem używania w języku polskim terminu „geoprzestrzenne(a)”, będącego
dosłownym tłumaczeniem angielskiego terminu geospatial, który można rozumieć jako „przestrzenne w odniesieniu do Ziemi”.

14
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Ziemia jest dość skomplikowaną trójwymiarową bryłą, którą jednakże stosunkowo dokładnie przybliża model kuli o określonym promieniu, a jeszcze dokładniej model elipsoidy obrotowej o określonych
osiach krótszej i dłuższej, i wynikającym z różnicy ich długości spłaszczeniu biegunowym. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że w małych
skalach, służących do przedstawiania całej Ziemi, różnica między elipsoidą obrotową a kulą jest praktycznie niedostrzegalna (ryc. 2.3).

A – modeli kuli o promieniu
6378 km; B – model elipsoidy
ziemskiej o spłaszczeniu 0,3 %.
W tej skali różnica między tymi
modelami jest niedostrzegalna;
C – model elipsoidy o spłaszczeniu
powyżej 20 %, wyraźnie dostrzegalnym, lecz kilkadziesiąt razy
większym niż faktyczne spłaszczenie Ziemi. Modele takie są
często stosowane jako poglądowe
ilustracje elipsoidy ziemskiej.

Ryc. 2.3. Modele Ziemi

Jednoznacznym systemem odniesienia na kuli są współrzędne geograficzne (ryc. 2.4), czyli długość (λ) i szerokość geograficzna (φ) –
znane jako sposób wyznaczania położenia już w czasach starożytnych
(Pasławski, 2006). Analogiczną rolę w przypadku elipsoidy obrotowej pełnią długość i szerokość geodezyjna. Zarówno na kuli, jak i na
elipsoidzie zakładać można układy współrzędnych, które przeliczają
współrzędne geograficzne lub geodezyjne na współrzędne prostokątne
płaskie, znacznie bardziej praktyczne niż współrzędne geograficzne lub
geodezyjne, jeśli dane geograficzne mają być przedstawiane na płaskim
ekranie lub na arkuszu papieru. Niezwykle ważne jest to, że bez względu na matematyczny sposób tego przeliczenia, nie da się przenieść lokalizacji z zakrzywionej powierzchni bryły ziemskiej na płaszczyznę
bez zniekształceń odległości i kierunków pomiędzy tymi lokalizacjami. Przejście ze współrzędnych geograficznych lub geodezyjnych na
płaszczyznę, czyli do dowolnego układu współrzędnych prostokątnych
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Ryc. 2.4. Współrzędne geograficzne,

W przypadku dowolnego punktu P
nie będącego jednym z biegunów Ziemi, długość geograficzna
(λ) to kąt dwuścienny pomiędzy
płaszczyzną południka zerowego
(południk zerowy jest przyjmowany
umownie) a płaszczyzną południka
przechodzącego przez P, natomiast
szerokość geograficzna (φ) to kąt,
jaki tworzy promień kuli przechodzący przez punkt P z płaszczyzną
równika. Długości geograficzne
biegunów północnego (N)
i południowego (S) są nieokreślone.

Na podstawie: Pasławski, 2006.

płaskich, zawsze wiąże się więc ze zniekształceniem kątów, powierzchni
lub odległości. Można jednak tak dobrać odwzorowania bryły ziemskiej
i układy współrzędnych, aby zminimalizować określone typy tych zniekształceń, albo zminimalizować zniekształcenia na określonym obszarze. Ten ważny aspekt kartografii i geodezji zostanie jednak pominięty
w tej książce, a zainteresowany Czytelnik powinien sięgnąć do opracowań z zakresu tych dwóch dyscyplin.
Różne państwa odmiennie definiują własne systemy odniesień przestrzennych. W obowiązującym w Polsce państwowym systemie odniesień przestrzennych zdefiniowany jest układ współrzędnych PL-1992,
stosowany dla danych geograficznych opracowywanych w skalach
1 : 10 000 i mniejszych, do skali 1 : 250 000 (Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu
odniesień przestrzennych), co oznacza, że jest to układ współrzędnych
stosowany najczęściej dla danych geograficznych opracowywanych
w Polsce. Układ PL-1992 korzysta z modelu elipsoidy GRS 80 (ang.
Geodetic Reference System), której punkty przyporządkowane są punktom płaszczyzny korzystając z reguł odwzorowania Gaussa-Krügera.
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W odwzorowaniu tym powierzchnia elipsoidy rzutowana jest na pobocznicę walca, który owinięty jest wokół elipsoidy, przylegając do
wybranego południka, określanego mianem południka osiowego.
Mówimy w tym wypadku o odwzorowaniu walcowym poprzecznym,
które często traktuje się jako równoważne znanemu odwzorowaniu
poprzecznemu Merkatora (ang. Transverse Mercator). W układzie
współrzędnych w odwzorowaniu walcowym poprzecznym naturalne
osie układu współrzędnych to równik (oś OX) oraz południk osiowy
(oś OY). Położenie dowolnego punktu po przeniesieniu z elipsoidy na
płaszczyznę wyznacza odległość tego punktu od równika mierzona
równolegle do południka osiowego, w kierunku północ – południe
(współrzędna y) oraz odległość od południka osiowego mierzona równolegle do równika, w kierunku wschód – zachód (współrzędna x) 15.
Odległości te określa się w przyjętej jednostce długości, np. w metrach.
Warto dodać, że układy wykorzystujące odwzorowania walcowe poprzeczne najczęściej stosuje się dla stosunkowo wąskiego pasa położonego wzdłuż południka osiowego. Aby rozszerzyć je na dowolnej
wielkości fragmenty powierzchni Ziemi, należy przyjąć modyfikację
strefową odwzorowania, która polega na doborze konkretnych południków osiowych w zależności od położenia wybranego obszaru, przy
określonej szerokości stref odwzorowawczych (patrz ramka 2.3).

15
W geodezji i kartografii (i w związku z tym w cytowanym Rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 15 października 2012 r.) układ osi jest oznaczany odwrotnie niż podano powyżej: współrzędna y dotyczy kierunku wschód – zachód, a współrzędna x kierunku północ – południe, co jest
tradycyjnie przyjmowanym oznaczeniem osi układów współrzędnych w geodezji. W książce zdecydowano się jednak na używanie notacji stosowanej w opracowaniach i oprogramowaniu GIS.
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Ramka 2.3. Układ współrzędnych UTM
Z odwzorowania walcowego poprzecznego w wariancie strefowym
korzysta znany globalny układ współrzędnych, określany mianem
uniwersalnego odwzorowania poprzecznego Merkatora (ang. Universal Transverse Mercator, UTM). W układzie tym świat podzielony jest
na strefy południkowe o szerokości 6 stopni. Każda strefa ma własny
południk osiowy, środkowy dla danej strefy odwzorowawczej. Polskę
obejmują strefy 33 oraz 34, choć krańce wschodnie kraju w rejonie
Hrubieszowa wchodzą już w obręb strefy 35 (zachodni skraj tej strefy
wyznacza południk o długości geograficznej 24°E, przecinający Polskę nieco na wschód od Hrubieszowa). Południki osiowe stref 33 i 34
mają długości geograficzne 15°E oraz 21°E.

Ramka 2.3.
Układ współrzędnych
UTM

Układ PL-1992 obejmuje też definicję poziomu odniesienia dla
pomiarów wysokości bezwzględnej – w tym układzie jest to średni
poziom morza wyznaczony w ściśle określonym punkcie. Punktem
tym obecnie jest mareograf w Amsterdamie, w którym wyznacza się
średni poziom Morza Północnego (Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych).
W zasadzie powyższe informacje definiują układ PL-1992, jednakże
dla pełnego obrazu należy omówić dodatkowe jego modyfikacje, zastosowane ze względów praktycznych. Po pierwsze, w przyjętym odwzorowaniu walec nie przylega do powierzchni elipsoidy – jest nieco
mniejszy i mówiąc obrazowo, nieznacznie wcina się pod powierzchnią
elipsoidy, co oznacza że odwzorowanie walcowe jest sieczne. Obraz
południka środkowego w odwzorowaniu jest więc skrócony względem oryginału o 0,07 %. Taka konstrukcja odwzorowania zmniejsza zniekształcenia odwzorowania na obszarze Polski w porównaniu
do odwzorowania, w którym walec byłby styczny wzdłuż południka
osiowego. Po drugie, przesunięto początek układu współrzędnych
o 5 300 000 metrów na północ i 500 000 metrów na zachód (ryc. 2.5).
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Początek układu to punkt
przecięcia południka środkowego
i równika. Ze względów
praktycznych jest on przesunięty
o 500 000 m na zachód
i 5 300 000 m na północ,
co pozwala na wyrażenie współrzędnych dla obszaru Polski,
z dokładnością do 1 metra,
za pomocą 6 cyfr (nie ma
współrzędnych ujemnych ani
większych od 1 000 000 m).
Rycina przedstawia oznaczenie osi
układu PL-1992 zgodne z notacją
używaną w oprogramowaniu GIS.

Ryc. 2.5. Schemat układu PL-1992
Na podstawie: Kadaj, 2002.

To nowe umiejscowienie początku układu współrzędnych 16 pozwala
na wyrażenie dowolnej współrzędnej z terenu Polski z dokładnością
do jednego metra za pomocą sześciu cyfr. Polska ma rozmiary około
700 km × 700 km (czyli 700 000 m × 700 000 m) i kształt zbliżony do
dość regularnego trapezu, czyli jeśli początek układu współrzędnych
wypadałby nieco na południowy zachód od południowo-zachodniego krańca Polski (rejon Turoszowa), to odległości skrajnych punktów
16
Punkt 0, 0 układu PL-1992 znajduje się opodal miejscowości Walchsee w Austrii, blisko granicy z Niemcami, około 20 km na północ od znanego alpejskiego kurortu Kitzbühel.
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na północnym zachodzie, północy, północnym wschodzie, wschodzie i południowym wschodzie, zarówno w kierunku wschód – zachód jak i północ – południe będą wyrażane wartościami z przedziału
(0, 999999). Upraszcza to podawanie i zapisywanie współrzędnych,
które są zawsze nieujemne i składają się z sześciu cyfr. Zwróćmy uwagę, że jeśli punkt początkowy układu pozostałby na przecięciu równika i południka osiowego, to współrzędne y musiałyby być wyrażane
za pomocą siedmiu cyfr (odległość południowych krańców Polski od
równika przekracza bowiem 5 000 000 metrów), natomiast współrzędne x byłyby ujemne dla lokalizacji na zachód od południka osiowego,
a dodatnie – na wschód.
Nie zawsze potrafimy podać współrzędne geograficzne lub
współrzędne prostokątne płaskie miejsca, w którym się znajdujemy lub które nas interesuje z jakichś względów. W razie wypadku
drogowego i konieczności wezwania pomocy nie musimy podawać
współrzędnych – zwykle wystarczy podanie adresu (np. wypadek
wydarzył się na ulicy Dobrego Pasterza w Krakowie, opodal numeru 78). Adres jest przykładem pośredniego lokalizowania zjawisk
na powierzchni Ziemi – albo osoba zainteresowana po prostu wie,
gdzie takiego adresu szukać (ponieważ zna miasto i podanie adresu jest w zupełności wystarczające do odnalezienia poszukiwanego
miejsca), albo potrafi zamienić adres na współrzędne z dowolnego
systemu odniesień przestrzennych i za pomocą tych współrzędnych
zlokalizować poszukiwane miejsce. Procedura przyporządkowania
współrzędnych geodezyjnych lub współrzędnych prostokątnych płaskich adresom, ale też charakterystycznym miejscom lub obiektom,
za pomocą których można określać lokalizację w sposób pośredni,
to geokodowanie.
Adresy pocztowe to jeden z prostych systemów pośredniego lokalizowania zjawisk na powierzchni Ziemi. Jest on praktyczny i łatwy do
przyswojenia. System ten ma też jednak wady – adresy pozwalają na
łatwe i dokładne lokalizowanie zjawisk na obszarach zurbanizowanych,
ale zawodzą poza nimi – zlokalizowanie czegokolwiek na pustyni za
pomocą adresu nie ma sensu, nawet jeśli będzie to obszar tak niewielki jak Pustynia Błędowska. Problemem są też chaotycznie rozrastające
się obszary zurbanizowane w krajach słabo rozwiniętych, gdzie system
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adresowy w ogóle nie funkcjonuje albo funkcjonuje w sposób ograniczony. Nie oznacza to jednak, że systemy pośredniego lokalizowania
są nieprzydatne poza obszarami zagospodarowanymi przez człowieka
– ciekawym uniwersalnym systemem lokalizowania pośredniego jest
zaproponowany jakiś czas temu system what3words (ramka 2.4).

Ramka 2.4. System what3words

Ramka 2.4.
System what3words

what3words 17 to system podziału całej powierzchni Ziemi na kwadraty o wymiarach 3 × 3 m, o położeniu jednoznacznie zdefiniowanym w układzie współrzędnych geodezyjnych. Każdy kwadrat
globalnej siatki jest identyfikowany unikalnym ciągiem trzech słów
(stąd nazwa systemu), które łatwo zapamiętać. Na przykład, pomnik Adama Mickiewicza na krakowskim rynku leży w kwadracie
„pieczarki.żelazko.lotka”. W intencji swoich twórców system
what3words ma zastąpić adresy, ponieważ działa również na obszarach zupełnie bezludnych, pozbawionych z oczywistych względów
systemu adresowego. Znając trzy słowa danego kwadratu możemy go
jednoznacznie zlokalizować, ponieważ są one „przywiązane” do dokładnie podanej długości i szerokości geodezyjnej środka kwadratu.

Choć powyżej autor używał terminu „lokalizacja” i „miejsce” w zasadzie wymiennie, to warto zaznaczyć, że w geografii lokalizacja nie jest
tożsama z pojęciem miejsca. Jakkolwiek potocznie mówimy, że jeśli coś
jest zlokalizowane, to jest „w jakimś miejscu”, to „miejsce” w geografii
(szczególnie w geografii człowieka) ma dużo szersze znaczenie – jest
ono definiowane przez subiektywne relacje podmiotu poznającego
świat, czyli jakiejś konkretnej osoby, z pewnym wycinkiem przestrzeni.
Inaczej mówiąc, „miejsce” jest lokalizacją nasyconą znaczeniami, których nie da się sprowadzić wyłącznie do współrzędnych w dowolnym
systemie odniesienia przestrzennego. Znaczenia te mogą wynikać na
17
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Dostępne na https://what3words.com, sprawdzono: marzec 2020.
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przykład z czyjegoś przywiązania do miejsca, zakorzenienia, odczuwania piękna. W tej książce autor nie będzie zajmował się takim rozumieniem terminu „miejsce” – gdziekolwiek więc ten termin się pojawi,
należy traktować go jako potoczny synonim terminu „lokalizacja”.
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3.   P o m i a r i da n e
geograficzne

Rastrowy model danych geograficznych

62

Wektorowy model danych geograficznych

70

Zjawiska i ich właściwości w rastrowym i wektorowym
modelu danych geograficznych
Baza danych geograficznych

77
81

3

M o d e l e da nyc h
g e o g r a f i c z nyc h

At first sight it may seem to be a silly waste of time and trouble to translate
a drawing into a formula, and then, working backwards, to retranslate the formula into a reproduction of the original drawing, but further reflection shows
that the process may be of much practical utility.
Francis Galton, 1893, The Just-Perceptible Difference.
Proceedings of the Royal Institution 14, 13–26 18

Wiedząc już, jaka jest ogólna definicja modelu danych geograficznych
(rozdział 2), przyjrzyjmy się, w jaki sposób praktycznie stosuje się
tę ogólną definicję do przypadków różnych zjawisk, na przykład obiektów pierwszego lub drugiego typu i ich właściwości. Zacznijmy od
przykładu. Wyobraźmy sobie, że interesuje nas rozpoznanie i zapisanie (czyli pomiar) pokrycia terenu 19 jakiegoś obszaru. Załóżmy, że jest
to obszar zlokalizowany gdzieś na Mazurach, o wymiarach 10 × 10 km,
gdzie występują głównie lasy i jeziora. Zapis pokrycia terenu tego obszaru to dane geograficzne – aby je uzyskać, możemy wykorzystać dwa
różne sposoby.
Dostępne na: http://galton.org/essays/1890-1899/galton-1893-diff-1up.pdf, sprawdzono: marzec 2020.
19
Pokrycie terenu określa rodzaj materiału występującego na powierzchni Ziemi i jego właściwości fizyko-chemiczne. W definiowaniu pokrycia terenu często stosuje się podobne określenia,
jak w przypadku użytkowania ziemi, które odnosi się do sposobów wykorzystania powierzchni
Ziemi przez człowieka.
18

Pojęcia kluczowe:

rastrowy model danych
geograficznych (raster),
komórka (piksel),
rozdzielczość przestrzenna,
wektorowy model danych
geograficznych (wektor),
topologia w wektorowym modelu
danych geograficznych, warstwy,
relacyjny model danych,
baza danych geograficznych

Sposób pierwszy (ryc. 3.1A; rycina przedstawia niewielki wycinek
hipotetycznego obszaru badań) polega na tym, że dla dużej liczby lokalizacji zdefiniowanych jako punkty położone w obrębie analizowanego

A – punkty regularnej, zdefiniowanej siatki, dla których w czasie
pomiaru określone zostało pokrycie
terenu; B – punkty wyznaczające
przebieg granicy między jeziorem
i kompleksem leśnym, których
współrzędne (np. x2, y2) zostały
określone i zapisane
w czasie pomiaru.
Podkład ryciny pochodzi
z Sentinel Hub Playground,
https://apps.sentinel-hub.com/
sentinel-playground.

Ryc. 3.1. Metody pomiaru dla fragmentu badanego obszaru o rozmiarach
0,5 × 1 km

obszaru określamy typ pokrycia terenu. O ile lokalizacje te będą dostatecznie gęsto rozmieszczone, to da nam to w miarę dokładną reprezentację pokrycia terenu badanego obszaru. Następnie możemy zapisać typ
pokrycia terenu w tych lokalizacjach, na przykład zgodnie z propozycją
geo-atomu (Goodchild i inni, 2007) przedstawioną w rozdziale 2:
		położenie punktu 1, typ pokrycia terenu,
		
położenie punktu 2, typ pokrycia terenu,
		 …
[3.1.]		
położenie punktu n, typ pokrycia terenu
Drugi sposób (ryc. 3.1B) wykorzystuje fakt, że zwykle jednolite typy
pokrycia terenu zajmują pewne powierzchnie, tworząc mozaikę figur geometrycznych o nieregularnych kształtach. W rozpatrywanym
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przypadku są to kompleksy leśne i jeziora. Możemy próbować wyznaczyć ich granice, rozdzielając różne typy pokryć terenu, a następnie
możliwie dokładnie zapisać położenie tych granic, lokalizując dostatecznie dużą liczbę punktów na granicy między typami pokrycia terenu. W przypadku każdego kompleksu jednolitego pokrycia terenu,
granice będą tworzyć zamknięte obwody, składające się z różnej liczby
punktów. W ten sposób pokrycie terenu badanego obszaru możemy
zapisać następująco:
granica kompleksu 1 (punkty p11, p12, …, p1j), typ pokrycia terenu,
granica kompleksu 2 (punkty p21, p22, …, p2k), typ pokrycia terenu,
…
granica kompleksu n (punkty pn1, pn2, …, pnm), typ pokrycia terenu
[3.2.]
Biorąc pod uwagę pierwszy sposób, interesują nas właściwości wycinka powierzchni Ziemi (a więc obiektu pierwszego typu) w określonych miejscach – choć same miejsca mogą niczym się nie wyróżniać.
W drugim przypadku interesuje nas, jakiego rodzaju obiekty dyskretne
wynikają ze zróżnicowania przestrzennego danej właściwości i jakie jest
ich rozmieszczenie. To pierwsze podejście do modelu danych określa
się mianem polowego (ang. field-based data model), a drugie – obiektowego (ang. object-based data model). Jakkolwiek podobieństwo tych
terminów do wcześniej omawianych podejść ciągłego i dyskretnego sugeruje, że podejście polowe wiąże się ze zjawiskami ciągłymi, a obiektowe z dyskretnymi, to nie zawsze musi tak być – relacje między tymi
podejściami są nieco bardziej skomplikowane (Galton, 2001).
Metoda pierwsza wydaje się być czasochłonna i to bez względu na to,
jakie jest faktyczne zróżnicowanie pokrycia terenu badanego obszaru.
Jeśli chcielibyśmy uzyskać w miarę dokładną reprezentację pokrycia terenu tego obszaru, to wymagałoby to pomiaru w co najmniej kilkudziesięciu punktach na jeden kilometr kwadratowy, co łącznie dałoby kilka
tysięcy jednostkowych pomiarów na całym analizowanym obszarze.
Im dokładniejszej reprezentacji oczekujemy, tym więcej pomiarów byłoby potrzebnych. Nawet przy relatywnie niewielkim zróżnicowaniu
pokrycia terenu pomiary są potrzebne wszędzie, ponieważ pomiar nie
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jest w tym wypadku wyłącznie metodą rozpoznania typu pokrycia terenu, ale też metodą jego utrwalenia w postaci zapisu. Tak więc jeśli w jakimś miejscu pomiar nie zostanie przeprowadzony, to dla tego miejsca
nie będzie też zapisu, co oznacza brak danych o pokryciu terenu.
Metoda druga może być bardzo czasochłonna przy dużej komplikacji przestrzennej pokrycia terenu – w takim wypadku niezbędne będzie
ustalenie położenia dużej liczby granic między typami pokrycia terenu
i ich zapisu. Z kolei gdy pokrycie terenu tworzą jednorodne kompleksy o dużej powierzchni, liczba granic maleje, co może dać zasadnicze
oszczędności czasowe w porównaniu do metody pierwszej. Uważny
Czytelnik zauważy jednak w tym miejscu coś dziwnego: skąd mamy
wiedzieć, czy metoda będzie czasochłonna czy też nie, a więc skąd
mamy wiedzieć a priori, jakie jest zróżnicowanie pokrycia terenu, skoro
mamy je dopiero zbadać? Aby rozwikłać ten problem, należy ponownie zwrócić uwagę na to, że w opisywanym wypadku pomiar to zarówno [1] określenie pokrycia terenu w danym miejscu, jak i [2] zapis
wyniku pomiaru. To pierwsze możemy zrobić chodząc po terenie, zarówno w wypadku metody pierwszej jak i drugiej, ponieważ widzimy
dokładnie, z jakim typem pokrycia terenu i gdzie mamy do czynienia.
Oznacza to, że wstępem do pomiaru jest zwykła obserwacja, która
pozwala zorientować się, która metoda zapisu będzie wygodniejsza.
Zapis wyniku pomiaru w przypadku metody pierwszej musimy wykonać dla dużej liczby punktów bez względu na stopień komplikacji
przestrzennej pokrycia terenu. W przypadku metody drugiej zapis
może być oszczędny, jeśli stopień komplikacji przestrzennej pokrycia
terenu jest mały, liczba granic jest niewielka, a ich kształt stosunkowo
prosty. W związku z tym, wstępna ocena przestrzennego zróżnicowania
pokrycia terenu wystarczy do podjęcia racjonalnej decyzji o wyborze
pierwszej albo drugiej metody zapisu.
Biorąc pod uwagę omówiony w rozdziale 2 schemat zaproponowany przez Sintona (1978), w przypadku pierwszej metody mierzony jest
atrybut (pokrycie terenu), czas jest ustalony, a lokalizacja jest kontrolowana: tak więc mierzony jest atrybut dla wcześniej zdefiniowanych
lokalizacji (punktów pomiarowych). W przypadku drugiej metody
atrybut (pokrycie terenu) jest kontrolowany, czas jest ustalony, natomiast mierzone jest położenie (lokalizacja) punktów o specyficznej
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kombinacji atrybutów, czyli punktów wyznaczających granicę między
dwoma typami pokrycia terenu, na przykład las – woda.
Metoda pierwsza stosowana jest najczęściej dla lokalizacji (punktów) rozmieszczonych regularnie, tworzących sieci prostokątne (zwykle
kwadratowe) o różnym oczku siatki. Tego typu pomiar da się zautomatyzować – jeśli chodzi o pokrycie terenu, można go przeprowadzić
wykorzystując zdjęcia satelitarne. Powstają one dzięki temu, że sensor
umieszczony na pokładzie satelity mierzy i zapisuje w regularnej siatce
pomiarowej ilość odbijanego od powierzchni Ziemi promieniowania
elektromagnetycznego w różnych zakresach widma elektromagnetycznego, zależną wprost od pokrycia terenu (więcej na ten temat w rozdziale 5). Metoda druga może być stosowana w badaniach terenowych.
Na przykład, idąc wzdłuż granicy pomiędzy różnymi typami pokrycia
terenu, można co jakiś czas rejestrować położenie wybranego punktu
na tej granicy za pomocą odbiornika do nawigacji satelitarnej. Obie
metody były i są w praktyce stosowane do badania pokrycia terenu;
dobrym tego przykładem są międzynarodowe badania dotyczące pokrycia terenu i użytkowania ziemi realizowane w Europie (ramka 3.1).

Europejskie bazy danych o pokryciu terenu
i użytkowaniu ziemi

Ramka 3.1.
Europejskie bazy danych
o pokryciu terenu
i użytkowaniu ziemi

W Europie stosowane są różne podejścia do badania pokrycia terenu i użytkowania ziemi. Projekt Corine Land Cover (CLC) 20 prowadzi do tworzenia baz danych o pokryciu terenu i użytkowaniu ziemi
dla większości krajów europejskich. W tych bazach danych zapisane
są granice względnie jednorodnych pod względem pokrycia terenu
i użytkowania ziemi wycinków powierzchni Ziemi. Ponieważ opracowania baz danych CLC wykonywane są już od lat 90. XX wieku, co
kilka lat (w 2018 r. ukończona została piąta edycja CLC), można za
ich pomocą analizować zmiany pokrycia terenu i użytkowania ziemi
zachodzące w Europie. Inne podejście do badania użytkowania ziemi

Dostępne na https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover, sprawdzono:
kwiecień 2020.

20
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zastosowano w europejskim projekcie Land Use/Cover Area frame Survey (LUCAS) 21. Dla potrzeb tego projektu zdefiniowano siatkę punktów, rozmieszczonych regularnie co dwa kilometry na terenie krajów
europejskich. W punktach tych co 3 lata (licząc od 2006 r., wcześniejsze prace miały charakter testowy) sprawdzany jest stan pokrycia
terenu i użytkowania ziemi, co pozwala na określenie zarówno stanu
w momencie konkretnej inwentaryzacji, jak i zmian zachodzących
pomiędzy kolejnymi inwentaryzacjami.

Metoda pierwsza, o ile wykorzystywana jest w niej regularna,
prostokątna siatka punktów pomiarowych prowadzi do utrwalenia
wyników pomiaru za pomocą rastrowego modelu danych geograficznych. Metoda druga utrwala pomiar za pomocą wektorowego
modelu danych geograficznych. Wybór i zdefiniowanie modelu danych jest kolejnym (po etapie modelowania pojęciowego) krokiem
na drodze od rzeczywistości do jej cyfrowej reprezentacji. Jak wspomniano w rozdziale 1, etap ten jest określany mianem modelowania
logicznego (Longley i inni, 2011).

Rastrowy model danych geograficznych
W przypadku idealnym rastrowy model danych geograficznych (autor
będzie używał też skrótowej formy „model rastrowy”) bazuje na pomiarach, prowadzonych w regularnej siatce punktów. W każdym takim
punkcie można określić i zapisać właściwość jakiegoś zjawiska lub sam
fakt jego wystąpienia (albo jego brak). Ponieważ na ogół zakłada się gęste rozmieszczenie punktów tworzących regularną siatkę kwadratową22,
jest w zasadzie kwestią konwencji, czy pomiar dotyczy punktu, na przykład środka kwadratu, i reprezentuje cały kwadrat, czy też pomiar doty21
Dostępne na https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/LUCAS_-_Land_
use_and_land_cover_survey#The_LUCAS_survey, sprawdzono: kwiecień 2020.
22
Jak wspomniano wcześniej, mogą to być również siatki prostokątne, jednakże najczęściej
w modelach rastrowych wykorzystuje się siatki kwadratowe, w związku z czym do nich odnosić
się będzie charakterystyka modelu przedstawiona w tym rozdziale.
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czy całego kwadratu, a zakłada się, że umowną lokalizacją pomiaru jest
geometryczny środek kwadratu. Im mniejsze kwadraty, tym mniejsze
jest znaczenie tego rozróżnienia.
Rastrowy model danych geograficznych jest przypadkiem teselacji,
czyli rozłącznego i zupełnego podziału płaszczyzny na figury geometryczne, w którym każdy punkt płaszczyzny należy do jednej i tylko
jednej figury geometrycznej. Model rastrowy to teselacja kwadratowa,
w której każda figura składająca się na teselację to kwadrat. Kwadraty
te, uporządkowane w rzędach i kolumnach, tworzą macierz rastrową
i są określane mianem komórek (ang. cell) lub pikseli (ang. pixel) 23.
W macierzy rastrowej lokalizacja każdej takiej komórki jest jednoznacznie określona przez podanie rzędu i kolumny macierzy, w której
komórka ta się znajduje. Ponieważ każdej komórce macierzy rastrowej przypisuje się też określoną wartość wybranej właściwości, tworzy

Macierz rastrowa złożona jest
z pięciu rzędów i sześciu kolumn,
łącznie trzydziestu komórek
z wartościami wybranej właściwości. Pojedyncza komórka lokalizowana jest przez podanie rzędu
i kolumny, lecz zakładając określony porządek zapisu, numer rzędu
i kolumny można pominąć
w zapisie macierzy, pozostawiając
wyłącznie same wartości (zapis
u dołu ryciny). Rząd 3 macierzy jest
w tym zapisie wyróżniony
pogrubieniem, kolumna 4 –
kolorem czerwonym, a komórka
w trzecim rzędzie i czwartej kolumnie, z wartością 8 – pogrubieniem
i kolorem czerwonym.

Ryc. 3.2. Przykład macierzy rastrowej i jej zapis

Te dwa określenia będą używane zamiennie: gdy będzie mowa o danych obrazowych, będzie to
termin „piksel”, gdy będzie mowa o innych danych rastrowych – „komórka”.

23
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to wraz z lokalizacją komórki kompletną daną geograficzną (ryc. 3.2).
O efektywności rastrowego modelu danych geograficznych decyduje
to, że zapis macierzy rastrowej może zostać radykalnie uproszczony:
wystarczy w tym celu przyjąć określony porządek komórek w macierzy rastrowej, aby jej zapis zredukować do samych wartości. W takim
wypadku lokalizację komórki w konkretnym rzędzie i konkretnej kolumnie macierzy rastrowej określa pozycja, w której wartość zapisana
w tej komórce zajmuje w ciągu wartości całej macierzy. Jeśli rozważymy
macierz rastrową o rozmiarach 6 kolumn na 5 rzędów, to 16. wartość
znajdzie się w trzecim rzędzie i w czwartej kolumnie, jeśli porządek
zapisu jest określony w następujący sposób: od lewej do prawej i od
górnego rzędu w dół (ryc. 3.2).
Zwróćmy uwagę, że zapis macierzy rastrowej przedstawionej na ryc. 3.2
można uprościć jeszcze bardziej – wystarczy przyjąć konwencję, w której zamiast wartości zapisanych w komórkach macierzy podawana jest
para liczb, w której pierwsza liczba określa wartość w komórce, a druga
– liczbę komórek, w których przy określonym porządku zapisu wartość
ta występuje pod rząd. Jeśli te same wartości często występują w sąsiadujących ze sobą komórkach, to liczba znaków, za pomocą których można
zapisać wartości macierzy rastrowej jest mniejsza niż liczba komórek
macierzy (a tym samym, jest mniejsza niż liczba wartości zapisu oryginalnego). Dla zapisu takiego jak przedstawiony na ryc. 3.2, ciąg liczb:
5161413412253181938295716241
można odczytać następująco: wartość 5 jeden raz, 6 jeden raz, 4 jeden raz, 3 cztery razy … 6 dwa razy, 4 jeden raz. Ta konwencja zapisu
to jedna z możliwych kompresji bezstratnych, często stosowanych do
oszczędnego zapisu macierzy rastrowych, nazywana kodowaniem RLE
(ang. run-length encoding). W wypadku macierzy rastrowej z ryciny 3.2,
całą macierz można więc zapisać w ten sposób za pomocą 28 znaków
(zamiast oryginalnych 30).
Lokalizacja za pomocą systemu (rząd, kolumna) pozwala na zlokalizowanie komórki wyłącznie w obrębie danej macierzy rastrowej,
natomiast nie pozwala na zlokalizowanie komórki macierzy rastrowej
na powierzchni Ziemi, ponieważ system (rząd, kolumna) nie musi być
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bezpośrednio powiązany z jakimkolwiek systemem odniesień przestrzennych ani układem współrzędnych (patrz rozdział 2). Ale stworzenie takiego powiązania dla macierzy rastrowej nie jest trudne: wystarczy jedynie wskazać poprawne, dokładne współrzędne narożnika
macierzy rastrowej w dowolnym układzie współrzędnych. Procedura
ta często określana jest mianem nadania georeferencji lub po prostu
georeferencją (ang. georeferencing). Znając wielkość komórki, która dla
danej macierzy jest stała (wszystkie komórki są identyczne) i zakładając, że kolumny są zorientowane na północ, można wtedy z łatwością
w wybranym układzie określić współrzędne pozostałych narożników
macierzy, a także środka lub narożników dowolnej komórki (ryc. 3.3).
W takim wypadku każda komórka macierzy rastrowej może być bez
trudu odniesiona do odpowiadającego jej wycinka powierzchni Ziemi,
w ten sposób uzyskując jednoznaczną relację pomiędzy właściwością
konkretnej lokalizacji, a zapisem tej właściwości w modelu rastrowym.
Jak łatwo zauważyć na rycinie 3.3, jednoznaczne dowiązanie macierzy rastrowej do współrzędnych dowolnego systemu odniesień
przestrzennych definiuje najważniejszą cechę rastrowego modelu danych geograficznych – wielkość komórki, często określaną mianem

Przy założeniu, że znane są współrzędne lewego dolnego narożnika
macierzy oraz rozmiary komórek
macierzy (s x i s y, najczęściej s x = s y),
to współrzędne punktu zaznaczonego czerwoną kropką są równe
[x 1 + 3·s x; y 1 + 4·s y]. Rozmiary komórek można określić, jeśli znane są
współrzędne dwóch przeciwległych
narożników macierzy rastrowej,
a także liczba kolumn i rzędów,
w tym wypadku s x = (x 2 – x 1) / 6,
natomiast s y = (y 2 – y 1) / 5.

Ryc. 3.3. Dowiązanie macierzy rastrowej do układu współrzędnych
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rozdzielczości przestrzennej 24. Wielkość komórki pozwala na określenie, do jakiej skali analizy lub wizualizacji przydatne będą dane zapisane za pomocą rastrowego modelu danych geograficznych. Przykładowo, jeśli interesuje nas zróżnicowanie ukształtowania powierzchni
w Polsce, wielkość komórki równa 100 m x 100 m wystarczy do analizy
w skali całego kraju. Jeśli jednak planujemy przeprowadzić badania
ukształtowania powierzchni na terenie najmniejszego parku narodowego w Polsce (Ojcowski Park Narodowy, o powierzchni nieco ponad
21 km2) – to taka wielkość komórki nie pozwoli na reprezentację przez
dane różnych form skalnych, z których ten mały park słynie, takich
jak Maczuga Herkulesa. W tym wypadku należałoby szukać macierzy
rastrowych z komórką o boku mniejszym niż 5 m.
W macierzy rastrowej jednej komórce odpowiada jedna wartość.
Przestrzenne zróżnicowanie właściwości zjawisk lub ich rozmieszczenie
na jakimś obszarze jest więc reprezentowane przez zróżnicowanie wartości zapisanych we wszystkich komórkach macierzy rastrowej. Jeśli chcemy za pomocą modelu rastrowego zapisać inną właściwość badanego
zjawiska lub właściwość innego zjawiska tego samego obszaru, potrzebna
jest do tego zapisu kolejna macierz rastrowa. Każda z takich macierzy
rastrowych to warstwa tematyczna, których kolekcja pozwala na zapis
dowolnej liczby właściwości zjawisk dowolnego rodzaju dla wybranego
obszaru (dalej autor używa również pojęcia warstwa rastrowa, w odróżnieniu od warstwy wektorowej, o której mowa nieco dalej). Korzystając
z notacji proponowanej przez Goodchilda i innych (2007), zapis różnych
właściwości jednego zjawiska lub różnych zjawisk w jednej lokalizacji x,
y może zostać wyrażony więc w następujący sposób:
x, y: J 1, K 1, Z 1, z 1(x, y);
x, y: J 2, K 2, Z 2, z 2(x, y)
			…;
[3.3.] 		
x, y: J n, K n, Z n, z n(x, y)
24
Zwykle rozdzielczość przestrzenna podawana jest jako wielkość boku komórki macierzy rastrowej, np. mówi się o rozdzielczości 10-metrowej, 100-metrowej, itp. Nie jest to jednak poprawne: rozdzielczość przestrzenna to w istocie odwrotność wielkości komórki, a więc poprawnie należałoby mówić o rozdzielczości przestrzennej 1/10 m, 1/100 m, itd. Rozdzielczość przestrzenna
maleje wraz z wielkością komórki, a rośnie wraz z malejącą wielkością komórki, co poprawnie oddaje właśnie ułamek (1/10 m jest większe niż 1/100 m).
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gdzie: x, y to lokalizacja, której w danej macierzy rastrowej odpowiada
określona komórka na przecięciu rzędu J i kolumny K, Z1,… Zn to kolejne
właściwości, z1(x, y), … zn(x, y) to wartości właściwości zarejestrowane
w komórkach macierzy rastrowej odpowiadającym lokalizacji x, y.
Zwróćmy uwagę, że tej samej lokalizacji mogą w różnych macierzach
rastrowych odpowiadać przecięcia rzędów i kolumn o różnej numeracji, ponieważ położenie narożników i rozdzielczość każdej macierzy
rastrowej może być inna.
W rozdziale 2 zwrócono uwagę na to, że różne właściwości mierzone
są za pomocą różnych skal pomiaru. Nie pozostaje to bez wpływu na
zapis wartości tworzących macierz rastrową. Zapis ten wynika z kilku
reguł. Po pierwsze, wartości liczbowe zapisywane są w kodzie dwójkowym (binarnym) za pomocą skończonej liczby bitów, czyli jednostek
informacji odpowiadających wyborowi jednej z dwóch wartości: 0 albo
1. Na przykład, wartościom 0, 1, 2, 3 w kodzie binarnym odpowiadają
wartości 0, 1, 10, 11. Wartości 0 i 1 można zapisać za pomocą jednego
bitu (jednej wartości 0 albo 1), natomiast do zapisu wartości 2 lub 3
potrzebne są już dwa bity – czyli dwie wartości 0 lub 1. Po drugie, wspomniano już, że jedna komórka macierzy rastrowej przechowuje jedną
wartość. Po trzecie, każda komórka jednej macierzy rastrowej używa
tej samej liczby bitów na zapisanie wartości liczbowej – z czego wynika,
że jeśli macierz rastrowa będzie przechowywać wartości określonego
typu i zakresu, to macierz rastrowa musi deklarować taką stałą liczbę
bitów na komórkę, aby za pomocą tej liczby bitów mogła zostać zapisana każda potencjalna wartość. Przykładowo, wartości zachmurzenia
w skali pomiaru stosowanego na stacjach meteorologicznych w Polsce (wartości od 0 do 8, całkowite) można zapisać używając alokacji
4 bitów na komórkę, w następujący sposób:25
0 : 0000
1 : 0001
2 : 0010

3 : 0011
4 : 0100
5 : 0101

6 : 0110
7 : 0111
8 : 1000

25
Przeliczenie z kodu dwójkowego na dziesiętny dla jakiejś wartości, np. 7, wygląda następująco:
kolejne bity, od prawego poczynając, mnoży się przez 2 podniesione do coraz wyższej potęgi, po
czym wszystkie iloczyny sumuje się – dla wartości 7 będzie to działanie: 1 x 20 + 1 x 21 + 1 x 22 +
+ 0 x 23 = 1 + 2 + 4 + 0 = 7.
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Z kolei do zapisu wysokości bezwzględnej w Polsce z dokładnością
do 1 m można skorzystać z zapisu określanego jako 16-bitowy, znakowany (zapis za pomocą 16 bitów, z uwzględnieniem znaku liczby – co
potrzebne jest z uwagi na nieliczne w Polsce depresje). Liczby rzeczywiste można natomiast zapisywać za pomocą wypracowanych standardów zapisu liczb zmiennoprzecinkowych (standard IEEE-754), które
pozwalają na zapis liczb rzeczywistych z różną precyzją, pojedynczą
(tzw. zapis 32-bitowy) lub podwójną (tzw. zapis 64-bitowy).
Dopasowanie standardu zapisu liczb w danej macierzy rastrowej
do zakresu i charakteru wartości skali pomiarowej jest niezbędne
z uwagi na oszczędność zapisu. Macierze rastrowe liczą sobie często
dziesiątki milionów komórek. Jeśli alokacja bitów na komórkę jest nadmiarowa, oznacza to dziesiątki megabajtów zupełnie niepotrzebnego
zapisu i zajętej pamięci na przechowywanie danych (ramka 3.2). Z kolei
zaplanowanie zbyt małej alokacji bitów na komórkę oznaczać może
błędy zapisu (obcięcie zbyt dużych wartości, zgubienie znaku, obcięcie
części dziesiętnej liczby).

Rozdzielczość przestrzenna danych ETOPO1

Ramka 3.2.
Rozdzielczość przestrzenna
danych ETOPO1

Wielkość komórki współcześnie dostępnych rastrowych danych
o ukształtowaniu powierzchni lądów i den oceanicznych Ziemi
(dane ETOPO1 Global Relief Model)26 to w przybliżeniu 2 km (dokładniej, 1 minuta łuku, co odpowiada na równiku komórce o wielkości około 1,85 x 1,85 km). Wielkość macierzy rastrowej dla całego
globu to 21,600 kolumn x 10,800 rzędów, co daje 233 280 000 komórek. Wartości wysokości i głębokości mogą być przechowywane
jako ujemne lub dodatnie liczby całkowite, z dokładnością do 1 m,
za pomocą systemu 16-bitowego, znakowanego – w takim wypadku
objętość całej macierzy rastrowej wynosić będzie około 0,5 gigabajta.
Jeśli chcielibyśmy te dane przechowywać z precyzją podwójną, musimy liczyć się z tym, że cała macierz rastrowa zajmować będzie
czterokrotnie większą objętość, czyli 2 gigabajty. Korzyść, związana
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Dostępne na https://www.ngdc.noaa.gov/mgg/global/, sprawdzono: maj 2020.
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z możliwością zapisu wysokości lub głębokości z dużo większą dokładnością niż używając wartości całkowitych jest zupełnie iluzoryczna, ponieważ współczesne metody pomiaru wysokości i głębokości na
tak dużych obszarach i tak nie pozwalają na uzyskiwanie dokładności
pomiaru lepszej niż kilka – kilkanaście metrów.

W zapisie macierzy rastrowej nie stosuje się wprost skali nominalnej
(czyli nazw, patrz rozdział 2). Można jednak zastosować prosty system,
w którym macierz rastrowa przechowuje wartości liczbowe, z których
każda odpowiada konkretnej nazwie, definiującej jakąś właściwość lub
kategorię jakościową występującą w komórce. We wspomnianej wcześniej bazie danych Corine Land Cover konkretna wartość liczbowa
przechowywana w komórce warstwy rastrowej odpowiada określonej
klasie pokrycia terenu i użytkowania ziemi, która ma zarówno kod liczbowy jak i nazwę (np. klasa 312 to „las iglasty”; ang. Coniferous forest).
Rozważania dotyczące macierzy rastrowych i ich zapisu wymagają
jeszcze jednego ważnego uzupełnienia. Wychodząc znów od prostego
zapisu macierzy rastrowej bez kompresji (czyli ciągu wartości odpowiadających kolejnym wartościom w komórkach macierzy rastrowej), łatwo zauważyć, że do zapisania macierzy rastrowej potrzebna jest jeszcze
dodatkowa informacja o liczbie rzędów lub kolumn macierzy. Bez tej
informacji wartości komórek macierzy rastrowej z ryciny 3.2 mogłyby
być równie dobrze traktowane jako wartości macierzy rastrowej o wymiarach 6 rzędów × 5 kolumn lub 10 rzędów × 3 kolumny – w każdym
wypadku liczba komórek i przypisanych im wartości wynosi 30. Informacja o liczbie rzędów lub liczbie kolumn macierzy rastrowej stanowi
więc przykład niezbędnej metadanej 27 dla warstwy rastrowej. Wśród
niezbędnych metadanych modelu rastrowego należy również wymienić
wspomniane wcześniej współrzędne narożników macierzy rastrowej
w przyjętym układzie współrzędnych. W sensie zapisu na dysku komputera rastrowy model danych geograficznych jest więc zbiorem uporządkowanych plików (czasem przechowywanych w osobnym folderze)
Metadane to w największym uproszczeniu dane na temat danych. Dobrym przykładem metadanych jest opis katalogowy książki w bibliotece, zawierający różne informacje na temat książki,
pozwalające znaleźć ją na półce, a często wyrobić sobie również zdanie na temat tego, czy poszukiwana książka zawiera te informacje, o które nam chodzi.

27
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lub też rozbudowanym plikiem przechowującym zarówno dane macierzy rastrowej, jak i metadane (ramka 3.3).

Ramka 3.3. Format GeoTIFF

Ramka 3.3.
Format GeoTIFF

Przykładem zapisu rastrowego modelu danych geograficznych jest
format GeoTIFF, opracowany w latach 90. XX w. na podstawie znanego już wcześniej w grafice komputerowej rastrowego formatu zapisu danych TIFF (ang. Tagged Image File Format). Aby uzyskać dane
geograficzne, do formatu TIFF dodane zostały metadane, pozwalające
na przestrzenne odniesienie danych rastrowych do położenia na powierzchni Ziemi. Format GeoTIFF jest formatem otwartym, początkowo doskonalonym przez społeczność naukowców korzystających
z danych geograficznych w postaci rastrowej, a od 2019 roku opisanym jako standard Open Geospatial Consortium 28.

Wektorowy model danych geograficznych
Opisana na początku tego rozdziału metoda druga, prowadząca do
wektorowego modelu danych geograficznych (autor używa też skrótowej formy „model wektorowy”), różni się od pierwszej przede wszystkim tym, że skupia się na pomiarze i rejestracji lokalizacji i kształtu
(geometrii) obiektów, nie zaś na pomiarze ich właściwości (choć, jak
zobaczymy dalej, właściwości te mogą być mierzone, a z pewnością są
rejestrowane). W przypadku omawianych płatów pokrycia terenu, ich
granice mogą być wyznaczone w czasie pomiaru i zapisane jako ciągi
punktów o znanych współrzędnych xi, yi (w danym układzie odniesienia przestrzennego), na przykład tak:
[3.4.]			A: x1, y1; x2, y2; … ; xn, yn
Dostępne na https://www.ogc.org/standards/geotiff, sprawdzono: maj 2020. Open Geospatial
Consortium to organizacja tworząca wiele obowiązujących na świecie standardów w zakresie informacji geograficznej.
28
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gdzie A oznacza obiekt z rozważanej populacji obiektów, na przykład konkretny kompleks leśny lub jezioro. Z tego zapisu wynika, że
wektorowy model danych geograficznych to ciąg punktów o znanych
współrzędnych w danym układzie współrzędnych, które to punkty reprezentują geometrię obiektu (ryc. 3.4). Dla pojedynczego płatu pokrycia terenu będzie to obiekt dwuwymiarowy (obiekt 2D), w przypadku
którego punkty wyznaczają jego obwód (jest to łamana zamknięta),
z domyślnym wypełnieniem, dając w efekcie na ogół skomplikowaną
figurę geometryczną, czyli poligon wektorowy (w skrócie poligon,
ang. polygon). Przy większej liczbie takich obiektów, ich reprezentacją
będzie zbiór przylegających do siebie takich figur. Dla takich obiektów jak rzeki lub drogi, których szerokość jest na ogół zaniedbywalna,
natomiast długość nie, będą to obiekty jednowymiarowe (1D), w przypadku których punkty wyznaczają ich bieg, tworząc łamane, czyli linie
wektorowe (w skrócie linia, ang. polyline lub arc). Dla obiektów, których rozmiary są zaniedbywalne, a także dla zdarzeń, będą to obiekty
zerowymiarowe (0D), w przypadku których jeden punkt – punkt wektorowy (w skrócie punkt, ang. point) reprezentuje lokalizację jednego
obiektu lub zdarzenia. W modelach wektorowych obiektów 1D i 2D
punkty tworzące łamane otwarte lub zamknięte stanowią wierzchołki,
a kolejność ich zapisu ma znaczenie, ponieważ przebieg linii wekto-

Dla linii wektorowej oznaczonej
literą A, kolejność wierzchołków
1 i 2 jest odwrotna niż w przypadku
tej oznaczonej literą B, co daje
zupełnie inne przebiegi tych linii
wektorowych, pomimo tych samych
względnych położeń węzłów
i wierzchołków.

Ryc. 3.4. Przykłady obiektów wektorowych
Na podstawie: Jezioro, Kozak, 2004.
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rowej lub obwodu poligonu będzie różnić się, jeśli kolejność punktów
ulegnie zmianie (ryc. 3.4). Niektóre z wierzchołków to węzły, o których
będzie mowa nieco dalej.
Ponieważ z ciągu współrzędnych obiektu nie wynika, jaką wymiarowość ma obiekt (np. ciąg współrzędnych zamkniętej linii wektorowej
może być identyczny z ciągiem współrzędnych poligonu wektorowego),
wymiarowość musi być zadeklarowana osobno – jest to dobry przykład
niezbędnej metadanej modelu wektorowego.
Skoro wektorowy model danych geograficznych rejestruje przede
wszystkim geometrię obiektów (lub zdarzeń, jednak dalej, dla uproszczenia, autor używa wyłącznie terminu „obiekt”), to aby model ten
był funkcjonalny, musi jakoś zapisywać także atrybuty tych obiektów. Zapis ten realizowany jest w prosty sposób – poprzez dowiązanie do każdego obiektu, którego geometria jest zapisana w modelu
wektorowym, rekordu zawierającego wartości atrybutów wybranych
i uporządkowanych zgodnie z określonymi regułami. Ponieważ zwykle model wektorowy reprezentuje wiele obiektów określonego typu,
to rekordy zawierające wartości ich atrybutów przechowywane są
w tabelach, których sposób konstrukcji wynika z założeń relacyjnego modelu danych (Worboys, 1999). Wektorowy model danych geograficznych ma więc zwykle charakter hybrydowy – osobno zapisane
są geometria obiektu, a w tabeli relacyjnej – wartości atrybutów odnoszących się do obiektów 29. Każdy rząd tabeli przyporządkowany
jest do jednego konkretnego obiektu o znanej i zapisanej geometrii,
a każda kolumna tabeli zawiera wartości określonego atrybutu. Połączenie zapisu geometrii obiektów i wartości ich atrybutów w tabeli następuje dzięki temu, że zarówno w zapisie geometrii, jak i w tabeli stosowany jest specjalny kod, tzw. klucz główny, jednoznacznie
wiążący geometrię konkretnego obiektu z rzędem tabeli, który zawiera wartości atrybutów odnoszące się do tego obiektu (ryc. 3.5).
Zbiór obiektów jednego typu, reprezentowany za pomocą modelu

Możliwy jest też zapis wektorowego modelu danych geograficznych w całości za pomocą relacyjnego modelu danych – w takim wypadku zarówno geometria, jak i wartości atrybutów obiektów lub zdarzeń zapisywane są w tabelach.
29
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Obiekt z kodem 1002
(w tym wypadku można przyjąć,
że obiektem tym jest działka) jest
opisany w rzędzie tabeli, w którym
wartość klucza jest równa 1002.

Ryc. 3.5. Powiązanie obiektów wektorowych z tabelą atrybutów modelu
relacyjnego

wektorowego wraz z tabelami zapisującymi wartości atrybutów tworzy
warstwę tematyczną, którą dalej autor nazywa warstwą wektorową.
Uważny Czytelnik zauważył być może pewne drobne niedopowiedzenie w powyżej przedstawionym opisie reprezentowania płatów pokrycia terenu, czyli obiektów dwuwymiarowych, w wektorowym modelu danych geograficznych. Jeśli każdy płat pokrycia terenu rzeczywiście
ma swoją własną granicę (zamkniętą łamaną zbudowaną z określonej
liczby punktów), to oznacza to, że w warstwie wektorowej tego typu
obiektów każda wspólna granica zapisana jest dwukrotnie – na przykład, wspólna granica kompleksu leśnego i przylegającego do niego
jeziora zapisana jest raz jako część granicy kompleksu leśnego, a raz
jako część brzegu jeziora (zob. ryc. 3.1).
Od razu należy powiedzieć, że tak faktycznie jest, jeśli w wektorowym modelu danych geograficznych główną regułą jest jednoznaczna
relacja równoważności pomiędzy obiektami w świecie rzeczywistym
a odpowiadającymi im obiektami w warstwie wektorowej (ryc. 3.6 I–II),
w tym konkretnym wypadku pomiędzy płatami pokrycia terenu a poligonami – jeden poligon reprezentuje wtedy jeden płat pokrycia terenu.
Modele wektorowe tego typu wykorzystują kartograficzną strukturę danych (ang. cartographic data structures; Theobald, 2001). Ale możliwe
jest też inne konstruowanie poligonów wektorowych. Warstwa wektorowa może przechowywać wyłącznie geometrię określonych fragmentów granic między poligonami, natomiast sposób, w jaki fragmenty
te tworzą zamknięte obwody poligonów wektorowych, zapisuje się
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I-II: model nietopologiczny –
wspólny odcinek graniczny dwóch
przylegających do siebie poligonów
A i B jest zarówno częścią obwodu
poligonu A oraz B, tak więc wspólny
odcinek musi być wprowadzony do
bazy danych dwukrotnie. Po rozsunięciu poligonów każdy z nich jest
kompletną całością. III-IV: model
topologiczny – trzy linie wektorowe łączą się ze sobą w węzłach.
Uwzględniając ich numerację
(i zwrot) można zadeklarować,
w jaki sposób te linie wektorowe budują kompletne obwody
poligonów. Na przykład, kompletny
obwód poligonu A tworzą linie
wektorowe 3 i 2. Linia wektorowa 2
jest wprowadzona do bazy danych
wyłącznie raz, ale jest deklarowana
dwukrotnie jako część obwodu
poligonu – w jednym przypadku
stanowi część obwodu poligonu A,
w drugim – poligonu B. V: po ewentualnym rozsunięciu linii wektorowych 3 oraz 1, obwody poligonów
ulegają rozerwaniu, pozostają tylko
trzy linie wektorowe, które nie łączą
się ze sobą w węzłach.

Ryc. 3.6. Topologiczne i nietopologiczne modele wektorowe dla poligonów
wektorowych

w osobnej tabeli (ryc. 3.6 III–IV). Taki model nazywany jest topologicznym wektorowym modelem danych geograficznych (dalej autor
określa ten model w skrócie mianem topologicznego modelu wektorowego), z uwagi na to, że przechowuje on, w postaci dodatkowych
tabel, informacje o relacjach sąsiedztwa, przylegania i przecinania się
poszczególnych obiektów wektorowych 30. W przypadku poligonów
wektorowych daje to nie tylko oszczędność zapisu, polegającą na tym,
że geometria każdej wspólnej granicy dwóch poligonów zapisywana
jest w bazie danych tylko raz, lecz pozwala też na unikanie błędów
w sytuacji, gdy przebieg wspólnej granicy musi zostać zmodyfikowany. W topologicznym modelu wektorowym modyfikacja taka dotyczy
jednego obiektu wektorowego – wspólnej granicy dwóch poligonów.
W modelu wektorowym wykorzystującym kartograficzną strukturę danych opisaną powyżej, czyli nietopologicznym, modyfikacja taka musi
być natomiast wykonana dwukrotnie, dla dwóch identycznych i niezależnych odcinków granic przylegających do siebie obiektów, w dokładnie taki sam sposób – co może być trudne i podatne na błędy.
Topologiczny model wektorowy używany jest nie tylko w przypadku obiektów wektorowych 2D. Znacznie częściej ma on zastosowanie
30
Są to relacje, którymi w nieco innym kontekście zajmuje się właśnie topologia, jedna z dziedzin
matematyki.
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w przypadku sieci wektorowych, czyli warstw wektorowych zbudowanych z wzajemnie przecinających się linii wektorowych. Topologiczny
model wektorowy zapisuje w dodatkowej tabeli punkty, w których linie
wektorowe łączą się, wyróżniając w ten sposób w tych obiektach wektorowych punkty ważne pod względem topologicznym, czyli węzły (ang.
node). Węzeł to każdy punkt początkowy lub końcowy linii wektorowej,
a także każdy punkt połączenia dwóch lub więcej linii wektorowych,
który równocześnie stanowi punkt początkowy lub końcowy linii łączących się w tym węźle31. Jak wspomniano wcześniej, punkty linii
wektorowych nie będące węzłami stanowią wierzchołki32. Zaletą topologicznego modelu sieci wektorowych jest (w porównaniu z modelem
nietopologicznym) uproszczenie analizy połączeń w sieci – wystarcza
do tego analiza samej tabeli topologicznej, bez konieczności analizowania często skomplikowanej geometrii linii wektorowych budujących
sieć (ryc. 3.7). Zapis połączeń w tabeli topologicznej pozwala także na
szybkie i poprawne modelowanie sposobów przemieszczania się w sieciach (więcej na ten temat w rozdziale 7).
Podobnie jak w przypadku modeli rastrowych, wektorowy model danych geograficznych na dysku komputera również stanowi zbiór uporządkowanych plików, czasem przechowywanych w osobnym folderze
(ramka 3.4).

Wektorowy model danych coverage
Przykładem złożonego wektorowego modelu danych geograficznych
jest tzw. coverage, model opracowany przez Environmental Systems
Research Institute, Inc. (obecnie Esri) jako podstawowy wektorowy
model danych geograficznych programu ARC/  INFO, którego pierwsza wersja została wypuszczona na rynek w 1981 r.33 Do przechowywania wartości atrybutów coverage wykorzystuje relacyjny model
danych, natomiast geometria obiektów wektorowych różnych typów

Ramka 3.4.
Wektorowy model danych
coverage

Oznacza to, że linie wektorowe w topologicznym modelu wektorowym mogą się w węzłach
wyłącznie łączyć, natomiast nie mogą się w węzłach przecinać, choć może się tak wydawać, gdy
patrzymy na rysunek skomplikowanych sieci wektorowych.
32
Wierzchołki i węzły są też elementami obwodów obiektów 2D, czyli poligonów.
33
Dostępne na https://www.esri.com/en-us/what-is-gis/history-of-gis, sprawdzono: maj 2020.
31
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Tabela topologiczna przechowuje
dane o tym, jak linie wektorowe
łączą się w węzłach, np. linia
o numerze 8 biegnie od węzła H
do węzła E, w którym łączy się
z liniami 5 i 6. Do wyznaczenia
połączeń w sieci, czyli sposobu
przejazdu z węzła do węzła,
wystarczy analiza tabeli
topologicznej, bez konieczności
rozpatrywania często
skomplikowanej geometrii
poszczególnych linii wektorowych.

Ryc. 3.7. Topologiczny model wektorowy dla obiektów liniowych (sieci)
(na przykład punktów, linii, poligonów) zapisana jest w osobnych
plikach34. Wszystkie pliki tworzące kompletny coverage przechowywane są w jednym katalogu, którego wewnętrzna struktura jest ściśle
zdefiniowana. W podkatalogu info znajdują się tabele atrybutów dla
obiektów wektorowych, natomiast w podkatalogach noszących nazwy
warstw wektorowych umieszczone są dane geometryczne, w plikach
o rozszerzeniu .adf. Plik arc.dir w podkatalogu info zawiera informację o powiązaniach tabel atrybutowych i obiektów wektorowych35.
Model coverage pozwala także na zapisanie relacji topologicznych.

Dostępne na https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/manage-data/coverages/what-is-a-coverage.htm, sprawdzono: maj 2020.
35
Dostępne na: https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/manage-data/coverages/contents-of-a-coverage-workspace.htm, sprawdzono: maj 2020.
34
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Zjawiska i ich właściwości w rastrowym
i wektorowym modelu danych
geograficznych
W zasadzie poprawne jest stwierdzenie, że rastrowy model danych geograficznych odzwierciedla ciągłą naturę otaczającej nas rzeczywistości, natomiast model wektorowy – naturę dyskretną. Rastrowy model
danych geograficznych służy przede wszystkim do reprezentowania
właściwości różnych fragmentów powierzchni Ziemi (czyli obiektów
pierwszego typu, czasem nawet bez refleksji na temat tego, jakie to są
obiekty), natomiast wektorowy model danych geograficznych skupia
się na samym wyróżnieniu i reprezentowaniu obiektów pierwszego
i drugiego typu oraz zdarzeń. W wektorowym modelu danych geograficznych mamy więc do czynienia z bardzo jasną relacją między zjawiskami świata rzeczywistego a sposobem ich reprezentacji w modelu –
po prostu, wyróżnione obiekty lub zdarzenia są reprezentowane w relacji jeden do jeden przez poligony (obiekty wektorowe 2D), linie (obiekty wektorowe 1D) oraz punkty (obiekty wektorowe 0D). W modelu
wektorowym geometria rzeczywistych obiektów lub zdarzeń musi być
znana, bo bez niej nie byłaby możliwa reprezentacja obiektów. Warunek
ten nie jest natomiast istotny w przypadku rastrowych modeli danych
geograficznych. Z uwagi na to, że rastrowy model danych geograficznych skupia się przede wszystkim na właściwościach dowolnie wybranego wycinka powierzchni Ziemi w uprzednio zdefiniowanych lokalizacjach, to granice między fragmentami powierzchni Ziemi o różnych
właściwościach nie są zapisywane wprost w modelu rastrowym. Mogą
one być jednak wyinterpretowane na podstawie danych zapisanych
w modelu.
Weźmy pod uwagę raz jeszcze pokrycie terenu oraz wektorowy i rastrowy model danych geograficznych tej konkretnej właściwości (ryc. 3.8,
patrz też ryc. 3.1). Granica „las” – „jezioro” jest w modelu wektorowym
zapisana wprost – w modelu występuje obiekt „las”, który sąsiaduje
z obiektem „jezioro” wzdłuż granicy, której geometria jest zapisana
bezpośrednio za pomocą ciągu punktów reprezentujących przebieg
tej granicy w terenie (nie ma znaczenia w tym momencie, czy model
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jest topologiczny, czy też nie). W modelu rastrowym mamy komórki
z wartością „las”, które sąsiadują z komórkami z wartością „jezioro”.
Podział na komórki wynika z regularnego rozmieszczenia punktów
pomiarowych, z których każdy reprezentuje środek komórki macierzy
rastrowej. Możemy więc zakładać, że gdzieś pomiędzy tymi komórkami biegnie granica między jednym i drugim typem pokrycia terenu,
ale dokładny przebieg tej granicy nie jest w ogóle zapisany w modelu.
W wypadku modelu rastrowego musimy również założyć, że komórki
macierzy rastrowej są mniejsze niż same płaty pokrycia terenu – jeśli
byłoby inaczej, niektóre płaty nie zostałyby zapisane w modelu rastrowym, a więc tym samym granice pomiędzy nimi nie byłyby możliwe
do wyinterpretowania z danych.
Zwróćmy uwagę na nieco inne znaczenie terminu „warstwa tematyczna” w przypadku modelu rastrowego i wektorowego. W modelu
rastrowym warstwa tematyczna odnosi się do jednej konkretnej właściwości jakiegoś wycinka powierzchni Ziemi. Kolejne właściwości
wymagają dodania kolejnych warstw rastrowych. W modelu wektorowym warstwa tematyczna odnosi się do jednego typu obiektów

Granica woda – las jest wprost
zapisana w modelu wektorowym,
w modelu rastrowym musi być
wyinterpretowana z danych.

Ryc. 3.8. Pokrycie terenu zapisane za pomocą rastrowego i wektorowego oraz
modelu danych
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dyskretnych, ale może przechowywać wartości odnoszące się do ich
różnych właściwości, dzięki tabelom atrybutów, które można dowolnie
rozbudowywać.
Podobnie jak model rastrowy, model wektorowy może również
pomijać występujące w rzeczywistości niewielkie obiekty, upraszczając często skomplikowane ułożenie obiektów w przestrzeni. To ważny
aspekt obu typów modeli danych geograficznych, ale też całego procesu reprezentowania rzeczywistości za pomocą modeli danych geograficznych. Tak jak w przypadku modelowania pojęciowego (rozdział 1),
również w modelowaniu logicznym formalizacja modeli, pomiar zakładający próbkowanie oraz ograniczona pojemność zapisu wymuszają redukcję złożoności zjawisk, które są przedmiotem reprezentacji.
Do tego niezwykle ważnego wątku autor wróci jeszcze w ostatnim rozdziale tej książki.
Fundamentalne różnice między modelami rastrowym i wektorowymi nie oznaczają, że model rastrowy ograniczony jest tylko do ciągłej
reprezentacji, stanowiąc jedyny przykład polowego modelu danych,
a model wektorowy służy wyłącznie do reprezentacji dyskretnej, jako
jedyny przykład obiektowego modelu danych (Galton, 2001). Model
rastrowy może służyć bowiem także do reprezentowania obiektów
dyskretnych punktowych i liniowych oraz zdarzeń, ponieważ ich przestrzenne rozmieszczenie można zawsze traktować jako właściwość dowolnie wybranego fragmentu powierzchni Ziemi. W takim wypadku
w macierzy rastrowej zapisany będzie fakt występowania w danym
miejscu obiektu lub zdarzenia, bądź też jego brak, na przykład poprzez
wykorzystanie najprostszej, jednobitowej macierzy rastrowej, w której
komórkach występować mogą tylko dwie wartości – 0 (brak obiektu
/ zdarzenia) albo 1 (obiekt / zdarzenie). Model rastrowy może też być
wykorzystany do zapisu dyskretnych obiektów powierzchniowych –
tego typu obiekty są w macierzy rastrowej reprezentowane przez spójne
przestrzennie grupy komórek, w których przechowywana jest ta sama
wartość, identyfikująca dany obiekt. W przypadku obiektów 0D i 2D łatwo też zamienić zapis warstwy w modelu wektorowym na zapis w modelu rastrowym lub odwrotnie, czyli dokonać konwersji modelu wektorowego na rastrowy albo modelu rastrowego na wektorowy (ryc. 3.9).
Jednakże optymalnym sposobem reprezentacji obiektów dyskretnych
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A – poligon wektorowy; B – poligon
wektorowy z nałożoną siecią komórek macierzy rastrowej; C – komórki macierzy rastrowej, które leżą
w obrębie poligonu wektorowego.
Rycina 3.9C przedstawia rastrową
reprezentację poligonu wektorowego pokazanego na rycinie 3.9A;
D – nałożenie na siebie obu reprezentacji – widać wyraźnie
różnice wynikające z zamiany
modelu wektorowego na model
rastrowy.

Ryc. 3.9. Konwersja modelu wektorowego na rastrowy

jest na ogół model wektorowy – szczególnie, jeśli dotyczy to obiektów
liniowych, których zapis w modelu rastrowym, jakkolwiek możliwy, jest
pod wieloma względami ułomny. Natomiast model wektorowy, a właściwie pewna jego specyficzna odmiana, może być wykorzystany do
reprezentacji właściwości powierzchni Ziemi zmieniających się w sposób ciągły, stanowiąc tym samym przykład polowego modelu danych.
Model ten będzie przedmiotem rozważań w rozdziale 4.
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Baza danych geograficznych
Ostatni podrozdział 3. rozdziału jest krótki, jednak mógłby zostać napisany w całości pogrubioną czcionką. Proces opisany w rozdziałach 1–3
prowadzi do utworzenia spójnej reprezentacji cyfrowej pewnego
fragmentu rzeczywistości – w tym wypadku, wybranego wycinka powierzchni Ziemi i rozgrywających się w jego obrębie zjawisk. Ta spójna reprezentacja określana jest mianem bazy danych geograficznych
(ang. geographic database, geodatabase). Baza danych geograficznych
stanowi uporządkowaną kolekcję warstw tematycznych, zapisanych za
pomocą wektorowego lub rastrowego modelu danych geograficznych,
które przechowują wybrane właściwości jakiegoś obszaru, właściwości
obiektów znajdujących się w jego granicach lub zdarzeń tam występujących. Warstwy te są dodatkowo opisane przez metadane. Bazie danych
geograficznych towarzyszą także narzędzia programowe, pozwalające
na zarządzanie zgromadzonymi w niej danymi i wykonywanie na tych
danych różnych działań.

Baza danych geograficznych
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Tr z e c i w ym i a r :
u k s z ta łto wa n i e
p o w i e r zc h n i

Rozżagwiona w czarnym niebie czeluść słoneczna dotykała niemal grani, która
zdawała się w tym miejscu topnieć – ale to było złudzenie. Nie był nim obszar
pionowych ścian wychodzących z ciemności jakiś kilometr, a może dwa dalej; ku
porżniętej głębokimi rowami równinie stanowiącej dno krateru, zbiegały ze żlebów
przeraźliwie białe stożki osypisk; miejsca świeżych obwałów można było poznać
po zmętnieniu rysunku głazów wywołanym osiadającą w ciągu godzin kurzawą.
Stanisław Lem. Opowieści o pilocie Pirxie. Agora SA, Warszawa 2008

Wiedząc już, czym jest rastrowy i wektorowy model danych geograficznych, warto przyjrzeć się nieco dokładniej, w jaki sposób modele
te umożliwiają reprezentację ukształtowania powierzchni i jak za ich
pomocą przechowywane są dane o wysokościach bezwzględnych lub
głębokościach na Ziemi. Ukształtowanie powierzchni było już przywołane w poprzednich rozdziałach jako przykład jednej z ilościowych
właściwości powierzchni Ziemi. Właściwość tę reprezentuje wartość
wysokości bezwzględnej (lądy) lub głębokości (morza i oceany), mierzonej w odniesieniu do umownego poziomu zerowego (poziom morza). W tym rozdziale kwestia metody pomiaru lub oszacowania wysokości bezwzględnej lub głębokości zostanie odniesiona do modeli
danych geograficznych przechowujących te wartości, a następnie do
analiz, jakie modele te umożliwiają – przede wszystkim w kontekście
ukształtowania powierzchni lądów.

Pojęcia kluczowe:

model TIN, grid, izolinie,
Numeryczny Model Terenu,
modele 2,5D, modele 3D, woksele,
poziomy szczegółowości, algebra
map, analizy lokalnego sąsiedztwa

Z punktu widzenia geografii, zarówno geografii fizycznej, jak i geografii człowieka, ukształtowanie powierzchni jest jedną z najważniejszych właściwości powierzchni Ziemi. Wpływając na klimat, ukształtowanie powierzchni oddziałuje na procesy hydrologiczne, wykształcenie
szaty roślinnej oraz gleb, a wskutek tego, tworzy człowiekowi określone możliwości gospodarowania zasobami przyrodniczymi. Zależności pomiędzy ukształtowaniem powierzchni a innymi elementami
środowiska przyrodniczego widać najlepiej na obszarach górskich.
Zróżnicowanie ukształtowania powierzchni z jednej strony ogranicza
tam dostępność i wpływa na rozmieszczenie barier komunikacyjnych
i terenów zdatnych do osadnictwa, określa też przydatność rolniczą
oraz rejony, w których wystąpić mogą groźne dla człowieka procesy
geomorfologiczne. Z drugiej strony różnorodne ukształtowanie powierzchni sprzyja zachowaniu bioróżnorodności, oferuje możliwości
rozwoju turystyki z uwagi na walory krajobrazowe obszarów górskich,
a także pozwala na uprawianie całej palety sportów letnich i zimowych.

Ukształtowanie powierzchni: pomiar
a model danych
Wysokość bezwzględna opisująca ukształtowanie powierzchni jest
właściwością ciągłą powierzchni Ziemi, często traktowaną jako trzecia
współrzędna lokalizacyjna – poza współrzędnymi x oraz y, określającymi położenie, jest to współrzędna z. Wysokość bezwzględna może być
współcześnie mierzona na kilka sposobów (zob. ramka 4.1). Fotogrametria, interferometria radarowa oraz satelitarna altymetria laserowa
pozwalają na stosunkowo regularne próbkowanie powierzchni Ziemi
przy pomiarze tej wysokości. Terenowe pomiary geodezyjne prowadzą
do określenia wysokości bezwzględnej w nieregularnie rozmieszczonych, celowo dobranych punktach charakterystycznych dla ukształtowania powierzchni badanego obszaru. Wreszcie lotniczy skaning laserowy próbkuje powierzchnię Ziemi nieregularnie, ale z bardzo dużą
gęstością. Aby zrozumieć niezwykle ważną relację pomiędzy pomiarem a modelem danych geograficznych, warto te trzy grupy pomiarów
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odnieść na początku do rastrowego modelu danych geograficznych.
Jednak jak zobaczymy nieco dalej, wyniki pomiarów wysokości bezwzględnej mogą być przechowywane także za pomocą modelu wektorowego.

Ramka 4.1. Metody pozyskiwania danych
wysokościowych
Współcześnie, na większą skalę, stosuje się w zasadzie trzy metody
pozyskiwania danych wysokościowych: metody fotogrametryczne, interferometrię radarową oraz skaning laserowy. Metody fotogrametryczne wykorzystują to, co jest podstawą naszego widzenia
przestrzennego: możliwość odczytywania różnic wysokości jakiejś
nieregularnej powierzchni lub odległości do jakichś obiektów dzięki rejestrowaniu jej z dwóch różnych punktów. W przypadku człowieka, dwa różne punkty widzenia zapewniają nam oczy, a odczytywanie różnic wysokości i odległości (czyli widzenie przestrzenne)
jest efektem zestrojenia obrazu oka lewego i prawego w jeden przestrzenny model. Dwa punkty widzenia w przypadku metod fotogrametrycznych zapewniają na przykład zdjęcia lotnicze jednego
obszaru wykonywane w czasie nalotu z różnych pozycji samolotu,
zdjęcia satelitarne jednego obszaru wykonane z dwóch różnych orbit lub z dwóch różnych pozycji na jednej orbicie, a także zwykłe
zdjęcia jakiegoś obiektu wykonane z dwóch różnych miejsc. Metody fotogrametryczne stosowano szeroko już w pierwszej połowie
XX w., w wersji analogowej, obecnie korzysta się z obrazów cyfrowych
i odpowiedniego oprogramowania do ich przetwarzania (Lillesand,
Kiefer, 1994). Przykładem zastosowania metody fotogrametrycznej
do pomiaru ukształtowania powierzchni może być film prezentujący
możliwość wykorzystania niewielkich dronów wyposażonych w kamery cyfrowe do wykonania gęstych pomiarów wysokości sławnej
alpejskiej góry, Matterhornu 36. Metodę tę wykorzystano także w pomiarach w skali globalnej, za pomocą danych zbieranych przez sensor

Ramka 4.1.
Metody pozyskiwania
danych wysokościowych

36
senseFly presents: Mapping the Impossible, dostępne na https://www.youtube.com/
watch?v=NuZUSe87miY, sprawdzono: kwiecień 2020
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ASTER 37. Druga metoda, czyli interferometria radarowa, polega na
emisji i rejestracji odbicia mikrofal od powierzchni Ziemi przez dwa
sensory, umieszczone w pewnej odległości od siebie (podobnie jak
w przypadku metody fotogrametrycznej, konieczna jest rejestracja
odbitego promieniowania elektromagnetycznego w dwóch oddalonych od siebie punktach). Interferometria radarowa była wykorzystana dwukrotnie w pomiarach o zasięgu globalnym (lub quasi-globalnym): w projekcie Shuttle Radar Topography Mission38 (SRTM),
zrealizowanym na początku XXI w., oraz w późniejszym projekcie
Tandem-X 39.Ciekawą różnicą między SRTM i Tandem-X jest to, że
w tym pierwszym projekcie dwa sensory były umieszczone na jednej
platformie (wahadłowiec kosmiczny Endeavour), a w drugim – na
dwóch różnych satelitach poruszających się na zsynchronizowanych
orbitach. Zaletą metod interferometrycznych jest ich niewrażliwość
na zachmurzenie. Trzecia z wymienionych metod, skaning laserowy,
wykorzystuje technologię LiDAR (Light Detection and Ranging), która
pozwala na pomiar odległości dzięki zmierzeniu upływu czasu, jaki
następuje pomiędzy emisją impulsu promieniowania elektromagnetycznego przez laser a jego odbiorem po odbiciu od jakiegoś obiektu.
Urządzenia skanujące pozwalają obecnie na wysyłanie i rejestrowanie
odbić nawet setek tysięcy impulsów na sekundę. Ponieważ urządzenia
te umieszczane są na pokładzie samolotów lub helikopterów, a więc
na znacznie niższym pułapie niż orbity satelitarne, to metoda lotniczego skaningu laserowego przekłada się na niezwykle gęste próbkowanie powierzchni Ziemi i znajdujących się na niej obiektów. Efekt
pomiarów prowadzonych za pomocą skaningu laserowego, czyli duża
liczba punktów o współrzędnych x, y, z, w których nastąpiło odbicie
się promieni lasera od jakiegoś obiektu, określa się obrazowym mianem chmury punktów. Lotniczy skaning laserowy nie pozwala jednak

37
NASA/METI/AIST/Japan Spacesystems, and U.S./Japan ASTER Science Team, 2019, ASTER
Global Digital Elevation Model V003. NASA EOSDIS Land Processes DAAC, dostępne na https://
doi.org/10.5067/ASTER/ASTGTM.003, sprawdzono: kwiecień 2020.
38
Shuttle Radar Topography Mission, dostępne na https://www2.jpl.nasa.gov/srtm/index.html,
sprawdzono: kwiecień 2020.
39
TanDEM Science Service System, dostępne na https://tandemx-science.dlr.de/, sprawdzono:
kwiecień 2020.
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na prowadzenie pomiarów w skali globalnej – pomiary z jego użyciem
prowadzi się w skalach lokalnej lub regionalnej. Dobrym przykładem
wykorzystania metody lotniczego skaningu laserowego są pomiary
wysokości bezwzględnej przeprowadzone ostatnio w Polsce w ramach
projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi
zagrożeniami (ISOK)40.

Pomiary pierwszej grupy (fotogrametria, interferometria radarowa)
na ogół zapisywane są za pomocą takiej macierzy rastrowej, której rozdzielczość przestrzenna odpowiada krokowi próbkowania. W idealnym
przypadku, na każdą komórkę przypada wtedy jeden pomiar (ryc. 4.1A).
W przypadku pomiarów geodezyjnych, pomiar jest wykonywany tylko w niektórych komórkach (ryc. 4.1B), a wartości wysokości w pozostałych komórkach szacowane są za pomocą wybranej metody interpolacji przestrzennej (o metodach interpolacji przestrzennej mowa

U góry punkty pomiarowe,
w środku – nałożenie siatki komórek
na punkty pomiarowe, u dołu –
komórki, w których miał miejsce
co najmniej jeden pomiar
(jasnożółte) i komórki bez pomiaru,
w których wartość musi być oszacowana (białe). A – pomiar prowadzony
w regularnej siatce kwadratowej,
jeden pomiar przypada na jedną
komórkę; B – pomiar prowadzony
w wybranych losowo lub celowo
punktach, rozmieszczonych nieregularnie; C – pomiar o dużej gęstości,
w którym na każdą komórkę przypada zwykle kilka punktów pomiarowych. W pomiarach typu A i C
w niektórych komórkach pomiar
może nie zostać zrealizowany,
z różnych przyczyn.

Ryc. 4.1. Relacja pomiędzy pomiarem a rastrowym modelem danych geograficznych
40

Projekt ISOK, dostępne na: https://isok.gov.pl/o-projekcie.html, sprawdzono: maj 2020.
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jest w rozdziale 7). Z kolei w przypadku skaningu laserowego zwykle na
jedną komórkę macierzy rastrowej przypada wiele pomiarów, co oznacza, że wartość wpisana w komórkę musi być w jakiś sposób wyliczona
z wszystkich wartości pomiarów przypadających na komórkę (ryc. 4.1C).

Numeryczny Model Terenu
Warstwa tematyczna, która przechowuje wartości wysokości dowolnego obszaru, zmierzone bezpośrednio lub oszacowane za pomocą
określonej metody, to Numeryczny Model Terenu (NMT). NMT jest
definiowany jako numeryczna reprezentacja fragmentu powierzchni
ziemskiej, utworzona zazwyczaj przez zbiór punktów tej powierzchni
oraz algorytmy służące do aproksymacji jej położenia i kształtu na podstawie współrzędnych x, y, z tych punktów (Gaździcki, 2004) 41. Dysponujemy więc zwykle zbiorem punktów o znanych współrzędnych x, y
oraz z, a także metodami pozwalającymi na oszacowanie wysokości
w dowolnym innym punkcie o znanych współrzędnych x, y, którego
wysokość z nie jest znana (np. wysokość nie została zmierzona).
NMT mogą wykorzystywać zarówno modele rastrowe (częściej), jak
i wektorowe. Rastrowe NMT nie wymagają w zasadzie dodatkowych
wyjaśnień, poza tymi, które towarzyszyły rycinie 4.1. Są one doskonale dostosowane do prostego zapisania danych wysokościowych w sytuacjach, w których gęstość pomiarów to minimum jeden pomiar na
komórkę (ryc. 4.1A i C). Warto dodać, że dość często rastrowe NMT
określa się mianem modeli gridowych, co wynika z używania w języku
angielskim terminu grid (siatka regularna) w odniesieniu do modeli rastrowych przechowujących dane wysokościowe42. W przypadku
pomiarów rozmieszczonych nieregularnie w przestrzeni oczywistym
Przytoczona definicja odnosi się do Numerycznego Modelu Rzeźby Terenu.
W przypadku regularnego próbkowania stosować można także model siatki regularnej (ang.
lattice), dostępne na https://blogs.ubc.ca/advancedgis/schedule/slides/spatial-analysis-2/lattices-vs-grids/, sprawdzono: maj 2020. Węzły siatki nie reprezentują w takim wypadku komórek
o określonym rozmiarze i o stałej wysokości, ale służą wyliczaniu wartości wysokości pomiędzy węzłami – w środku oczka sieci wysokość zależy od wysokości zmierzonej (lub określonej)
w czterech najbliższych węzłach. Zwróćmy uwagę, że wraz z rosnącą rozdzielczością przestrzenną
różnice między modelem rastrowym i modelem siatki regularnej stają się zaniedbywalne.

41

42
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modelem danych geograficznych wydaje się być model wektorowy
zerowymiarowy, a nie rastrowy (ryc. 4.1B), ponieważ każdy pomiar
to punkt o znanych współrzędnych x, y oraz o znanej wartości atrybutu, czyli wartości wysokości (współrzędnej z). Sytuacja taka występuje zarówno przy małej gęstości punktów pomiarowych, na przykład
wtedy, gdy pomiar realizowany jest w terenie za pomocą przyrządów
geodezyjnych, jak i przy pomiarach prowadzonych za pomocą skaningu laserowego, gdy gęstość pomiarów jest bardzo duża. Taki zbiór
punktów pomiarowych, zapisanych jako punkty wektorowe, spełnia
pierwszą część podanej wyżej definicji NMT, ale nie spełnia drugiej:
nie zawiera bowiem wbudowanej metody pozwalającej na określenie
wartości wysokości w innych poza punktami pomiarowymi miejscach,
które obejmuje model. Pozwala na to jednak pewna niewielka modyfikacja zapisu punktów wektorowych, wykorzystywana do reprezentowania ciągłych właściwości obiektów pierwszego typu, a w szczególności
ukształtowania powierzchni Ziemi. Taki zmodyfikowany zapis punktów wektorowych określa się mianem trójkątnej sieci nieregularnej
(ang. Triangulated Irregular Network). Z uwagi na nazwę angielską zapis
ten jest nazywany najczęściej modelem TIN.

Model TIN
Dysponując zbiorem punktów o znanych współrzędnych x, y, z, nieregularnie rozmieszczonych, można podać różne reguły interpolacji
przestrzennej, które na podstawie tego zbioru pozwolą na określenie
wartości wysokości bezwzględnej w dowolnej lokalizacji, w której wartość ta nie została zmierzona (temat interpolacji przestrzennej poruszono także w rozdziale 7). Prostą metodą, którą wykorzystuje model TIN
jest powiązanie nieregularnie rozmieszczonych punktów w sieć nieregularnych trójkątów, tak, że każdy punkt zbioru stanowi wierzchołek co
najmniej jednego trójkąta. Każdy z trójkątów sieci leży na płaszczyźnie
jednoznacznie wyznaczonej przez trzy swoje wierzchołki, co oznacza,
że mając dowolne współrzędne x, y punktu leżącego wewnątrz konkretnego trójkąta, potrafimy na płaszczyźnie wyznaczonej przez ten trójkąt
obliczyć odpowiadającą tym współrzędnym wartość z. W ten sposób
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A – trójkąt o wierzchołkach
x 1, y 1; x 2, y 2 i x 3, y 3 w układzie
współrzędnych prostokątnych
płaskich. Wartości z 1, z 2, z 3 (wysokości w poszczególnych punktach)
mogą być traktowane jako atrybuty;
B – ten sam trójkąt w przestrzennym układzie współrzędnych,
gdzie oś Z określa wysokość.
Położenia punktów w tym układzie
wyznaczają trójki współrzędnych
x, y, z. Znając współrzędne x, y,
z wierzchołków danego trójkąta
można dla dowolnego punktu
(np. x 4, y 4) wewnątrz tego trójkąta
wyliczyć wartość odpowiadającej
mu wysokości z 4.

wyznaczone przez punkty trójkąty tworzą reprezentację ukształtowania
powierzchni (ryc. 4.2), pozwalając na określenie wartości wysokości
w dowolnym punkcie obszaru, który punkty te obejmują. W ten sposób
spełnione są oba warunki określone w definicji NMT.

Ryc. 4.2. Koncepcja modelu TIN

Sposób tworzenia sieci trójkątów w danym zbiorze nieregularnie
rozmieszczonych punktów jest ściśle określony: jest to tak zwana triangulacja Delauneya. Triangulacja Delauneya spełnia następujący warunek: wewnątrz okręgu opisanego na dowolnym trójkącie triangulacji
Delauneya nie znajduje się żaden punkt zbioru nieregularnie rozmieszczonych punktów (Weisstein, 2020; ryc. 4.3). Sposób, w jaki z nieregularnych sieci punktów budowane są trójkąty modelu TIN, zapisywany

Dla punktów A, B, C i D trójkąty
ABC i ACD (po lewej) nie spełniają
warunku triangulacji Delauneya
– punkt D leży wewnątrz okręgu
opisanego na trójkącie ABC. Trójkąty ABD i BCD (po prawej) spełniają
warunek triangulacji Delauneya
– punkt C leży poza okręgiem
opisanym na trójkącie ABD.

Ryc. 4.3. Triangulacja Delauneya
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jest w tabeli (w przypadku ryciny 4.3 z czterech punktów A, B, C, D
powstają dwa trójkąty ABD i BCD). Dlatego model TIN można nazwać
topologicznym modelem wektorowym (zob. rozdział 3).
Model TIN ma dwie zasadnicze zalety w porównaniu z NMT przechowywanymi za pomocą modeli rastrowych. Po pierwsze, jego podstawowym elementem są nieregularnie rozmieszczone charakterystyczne punkty ukształtowania powierzchni (na przykład wierzchołki,
punkty na grzbietach, w osiach dolin, wzdłuż różnego typu krawędzi),
w których przeprowadza się zazwyczaj terenowe pomiary wysokości.
W ten sposób rozmieszczenie punktów pomiarowych może być dostosowane do ukształtowania powierzchni konkretnego terenu, co przy
próbkowaniu regularnym (właściwym dla modeli rastrowych) jest
niemożliwe. Po drugie, dzięki swojej pierwszej cesze, model TIN jest
oszczędniejszy niż modele rastrowe, ponieważ rozmieszczenie punktów
pomiarowych może być dopasowane do przestrzennego zróżnicowania
ukształtowania powierzchni – więcej punktów będzie tam, gdzie występuje duże zróżnicowanie ukształtowania powierzchni, a mniej tam,
gdzie ukształtowanie powierzchni jest monotonne. Natomiast w modelu rastrowym gęstość punktów pomiarowych jest stała i powinna być
dopasowana do obszarów o największej różnorodności, co powoduje
nadmiarowość pomiarów na obszarach mało urozmaiconych (ryc. 4.4).
Z drugiej strony, model TIN nie jest tak prosty jak model rastrowy – ten
drugi jest w związku z tym dużo wygodniejszy, jeśli chcemy analizować dane wysokościowe. Dlatego model TIN jest zwykle używany do
przechowywania danych o ukształtowaniu powierzchni, natomiast jeśli
dane te mają być wykorzystywane do analiz ukształtowania powierzchni, model TIN przekształcany jest do modelu rastrowego o pożądanej
rozdzielczości przestrzennej.
Model TIN jest bez wątpienia przykładem polowego modelu danych
(patrz rozdział 3). Warto również dodać, że jakkolwiek podstawowym
elementem modelu TIN są punkty o współrzędnych x, y, z, co sprawia,
że model ten ma podstawową cechę modeli wektorowych, to niektórzy badacze (Peuquet, 1990) zaliczają model TIN do tej samej grupy
modeli co modele rastrowe, z uwagi na to, że podobnie jak one, model
TIN bazuje na teselacji, czyli rozłącznym i wyczerpującym podziale
jakiejś powierzchni na mniejsze elementy, którym przyporządkowane
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A – model TIN; B – model rastrowy,
skonstruowane za pomocą tej
samej liczbie (10) punktów pomiarowych. Kolor niebieski oznacza
te fragmenty profilu, w których
wysokość rzeczywista jest niedoszacowana przez model, kolor żółty
– fragmenty, na których wysokość
rzeczywista jest przeszacowana
przez model. Rozbieżności pomiędzy rzeczywistym ukształtowaniem
powierzchni a modelem są większe
w przypadku modelu rastrowego.

Ryc. 4.4. Przykładowy profil wysokościowy i jego reprezentacja za pomocą
modelu TIN i modelu rastrowego

są jakieś wartości charakteryzujące właściwości powierzchni. Przykładem teselacji jest niewątpliwie model rastrowy, którego kwadratowe
komórki stanowią takie właśnie elementy, każdej komórce przypisana jest bowiem pewna wartość (na przykład wysokość). W przypadku
modeli TIN podobną rolę mogłyby odgrywać trójkąty budujące model
TIN. Warto jednak zwrócić uwagę, że trójkąty te nie przechowują jednej wartości właściwości, ale służą jej obliczaniu w dowolnym punkcie
trójkąta – co z kolei nie jest charakterystyczne dla teselacji. Dlatego też
modele TIN powinny być zaliczane do modeli wektorowych z grupy
polowych modeli danych.
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Izolinie
W kartografii tradycyjnie stosowano różne metody prezentacji ukształtowania powierzchni. Ostatecznie, spośród różnych metod najlepsza
okazała się metoda izolinii, polegająca na wykreśleniu na papierze linii
łączących punkty o tej samej wartości wybranej właściwości. W przypadku ukształtowania powierzchni są to poziomice (ang. contour lines). Pozwalają one na odczytanie wartości wysokości bezwzględnej
zarówno w punktach leżących na poziomicy, jak i w punktach leżących pomiędzy poziomicami; to drugie zadanie można rozwiązać stosując metody interpolacji przestrzennej (ryc. 4.5). Ponieważ poziomice
można łatwo zapisać za pomocą modelu wektorowego (są to w końcu obiekty 1D) to można zadać sobie pytanie, czy jest to odpowiedni
model danych geograficznych dla przechowywania danych o ukształtowaniu powierzchni albo innych cech ciągłych ilościowych, takich
jak temperatura powietrza, która często przedstawiana jest właśnie za
pomocą określonych izolinii, czyli izoterm. Odpowiedź na to pytanie
brzmi „nie”, a powody udzielenia takiej odpowiedzi są w zasadzie trzy.
Po pierwsze, poziomice nie są wynikiem bezpośrednich pomiarów
ukształtowania powierzchni, ale efektem przetworzenia pomiarów wy-

Dla punktu P1 oszacowanie
wartości pomiędzy poziomicami
jest stosunkowo proste, bo można
założyć w miarę równomierne
nachylenie terenu pomiędzy
poziomicą 550 i 500 m, w takim
wypadku wartość w P1 będzie
zbliżona do średniej z wartości
550 i 500 m. Tak prostej operacji
nie da się jednak wykonać
w punkcie P2 – tu należy poczynić
dodatkowe założenia o charakterze
form rzeźby.

Ryc. 4.5. Interpolacja wartości wysokości na podstawie poziomic
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sokości bezwzględnej w sieciach punktów – co oznacza, że poziomice
zawierają nie tylko błędy pomiarowe, lecz także błędy obliczeń przeprowadzanych w celu uzyskania poziomic43. Są to więc dane wtórne
względem pomiarów, o mniejszej dokładności. Po drugie, metody
szacowania wysokości w punktach poza poziomicami są trudne do
zalgorytmizowania: zwykle i tak wymagają zamiany poziomic na ciągi
punktów i skonstruowania na podstawie tych punktów modelu TIN.
To z kolei prowadzi do wniosku, że najlepiej od razu myśleć o zapisie
wyników pomiarów w postaci tego modelu, z pominięciem pośredniego etapu tworzenia poziomic. Po trzecie wreszcie, jeśli poziomice
muszą być zamieniane na ciągi punktów, z których powstaje model
TIN, znaczy to, że poziomice niepotrzebnie przechowują więcej danych niż jest to potrzebne do reprezentacji ukształtowania powierzchni jakiegoś obszaru.
Poziomice są więc obecnie tylko metodą wizualnej prezentacji
ukształtowania powierzchni – zresztą niezwykle użyteczną. Nie są
one jednak sensownym modelem danych geograficznych z punktu
widzenia właściwości reprezentowanych przez pola ciągłe ilościowe,
takie jak właśnie ukształtowanie powierzchni. Dysponując dowolnym
NMT, możemy jednak bez trudu zobaczyć, jak wyglądają poziomice
na jakimś obszarze. Umożliwia to oprogramowanie do analiz danych
geograficznych, które pozwala na wygenerowanie poziomic zarówno
z modelu rastrowego, jak i z modelu TIN (ryc. 4.6).

Prawdziwe modele 3D
Zarówno rastrowe jak i wektorowe NMT, jakkolwiek czasem określane
jako reprezentacja trzeciego wymiaru, nie są jednak modelami obiektów trójwymiarowych, czyli brył, lecz tylko modelami ich powierzchni.

Bez względu na to, czy do wykreślenia poziomic zastosowana będzie jakaś matematycznie
określona metoda interpolacji przestrzennej, czy też poziomice będą rysowane niejako „na wyczucie”, na podstawie znajomości ukształtowania powierzchni przez kartografa, są one zawsze
efektem interpretacji pomiarów przeprowadzonych w punktach.

43
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Ryc. 4.6. Numeryczny model terenu zapisany za pomocą modelu rastrowego
i jego podstawowe przetworzenia

A – NMT; B – ekspozycje;
C – oświetlenie; D – nachylenia;
dodano także poziomice
utworzone na podstawie
danych wysokościowych.

Dlatego NMT określa się mianem modeli 2,5D, w przeciwieństwie do
prawdziwych modeli trójwymiarowych (3D).
Prawdziwe modele trójwymiarowe (3D), odnoszące się do brył, czyli Ziemi lub jakichś jej wycinków, mają w geografii stosunkowo małe
znaczenie, ale pojawiają się w dyscyplinach pokrewnych, takich jak
geologia, oceanologia, klimatologia i geofizyka, w których używane
są do reprezentowania trójwymiarowego zróżnicowania budowy geologicznej, chemizmu i termiki wód oraz składu i dynamiki procesów
atmosferycznych. Jednym z typów modeli 3D są modele, będące trójwymiarowym rozwinięciem standardowych modeli rastrowych. Podstawowym ich elementem jest woksel – jednostkowy sześcian, któremu
przypisać można jakąś właściwość występującą w określonej lokalizacji bryły. Cała bryła 3D może więc być zbudowana z dużej liczby tego
typu elementów. Ciekawy przykład wykorzystania takiego modelu
pochodzi z Holandii, gdzie w ramach projektu GeoCraft, zbudowano
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trójwymiarowy model całego kraju z jednostkowych sześcianów o wymiarach 1 × 1 × 1 m, stosując zasady popularnej gry MineCraft 44. Z kolei
w modelach 3D tworzonych w logice wektorowej stosuje się trójwymiarowe rozwinięcie modeli typu TIN, w których odpowiednikiem trójkątów TIN są czworościany (ang. tetrahedron), zbudowane z czterech
punktów nieregularnej trójwymiarowej sieci punktów. Modele 3D stosowane są również w architekturze i urbanistyce, gdzie zaproponowano
standardy tak zwanych poziomów szczegółowości (ang. level of detail,
LOD). Wyróżnia się pięć poziomów szczegółowości, z których pierwszy (określany mianem poziomu zerowego, LOD0) to właśnie ukształtowanie powierzchni, czyli NMT. Wyższe poziomy szczegółowości
to w istocie próba klasyfikacji elementów przestrzennych budynków
(np. geometrii dachów i elewacji, rozplanowania wnętrz, przebiegów
elementów infrastruktury) i zdefiniowania, które elementy infrastruktury powinny zostać uwzględnione na danym poziomie szczegółowości (OGC City Geography Markup Language (CityGML) En-coding
Standard, 2012).

Analiza numerycznych modeli terenu
Przy analizach NMT stosuje się szeroko jeden typ operacji, zaliczany
do tzw. algebry map, czyli operacji matematycznych prowadzonych na
warstwach rastrowych (ang. map algebra, także cartographic modeling;
Tomlin, 1991; Longley i inni, 2011). Są to funkcje lokalnego sąsiedztwa
(ang. focal functions), często określane też mianem analizy ruchomego
okna (ang. moving window analysis). Funkcje te przeprowadzają dla
konkretnej lokalizacji (może to być komórka w macierzy rastrowej)
pewną operację, w której brane są pod uwagę wartości z sąsiedztwa
tej komórki. Najczęściej sąsiedztwo stanowi 8 komórek otaczających
wybraną komórkę wraz z nią samą (ryc. 4.7), ale w gruncie rzeczy sąsiedztwo można definiować na dowolne sposoby. Funkcje lokalnego
sąsiedztwa pozwalają na utworzenie z NMT podstawowych rastrowych
44

96

Dostępne na https://geocraft.nl/english/, sprawdzono: maj 2020.
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Ryc. 4.7. Zasada działania funkcji lokalnego sąsiedztwa

Dla komórki zaznaczonej kolorem
niebieskim (macierz rastrowa
z lewej strony) otoczenie jest
wyróżnione żółtym konturem.
Funkcja lokalnego sąsiedztwa to
ŚREDNIA – jej wynik wpisany jest
w macierz wynikową (po prawej
stronie), dla komórki reprezentującą tę samą lokalizację. Ta sama
funkcja jest przedstawiona dla
komórki zaznaczonej na zielono.
Standardowo funkcja wyliczana
jest dla otoczeń wszystkich komórek wejściowej macierzy rastrowej,
a efekty obliczeń zapisywane są
w macierzy wynikowej.

warstw pochodnych z wartościami takimi jak nachylenia, ekspozycje
i oświetlenie (ryc. 4.6), a także wskaźnikami form rzeźby lub wskaźnikami hydrologicznymi. W tym ostatnim przypadku, jedną z zasadniczych warstw, która powstaje dzięki funkcjom lokalnego sąsiedztwa jest
warstwa definiująca kierunek spływu wody na NMT.

Analiza numerycznych modeli terenu
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Da n e o b r a zo w e

Istnieją dwa punkty widzenia świata: perspektywa żaby i widok
z lotu ptaka. Każdy punkt pomiędzy przysparza tylko chaosu.
Olga Tokarczuk. Bieguni.
Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2007

Nasz własny zmysł wzroku w dużym uproszczeniu działa na następującej zasadzie: różne przedmioty, oświetlone światłem naturalnym lub
sztucznym, odbijają promienie świetlne (czyli promieniowanie elektromagnetyczne), a to odbite promieniowanie trafia następnie do naszych oczu, gdzie aktywizuje światłoczułe elementy siatkówki, które
przesyłają określone impulsy do układu nerwowego, wreszcie impulsy
te są interpretowane przez nasz umysł (Woleński, 2007). Nasz zmysł
wzroku redukuje bogactwo świata rzeczywistego z uwagi na to, że
nasze oczy rejestrują wyłącznie promieniowanie elektromagnetyczne
z bardzo wąskiego zakresu długości fal, tzw. zakresu widzialnego – od
około 380 do 740 nanometrów 45. Tym niemniej, nawet ten wąski zakres pozwala nam na rozróżnianie całego bogactwa barw dzięki temu,
że różne powierzchnie odbijające światło odmiennie reagują na pro-

Wartości graniczne długości fal dla zakresów spektralnych podaję za Wikipedią (Visible spectrum; Infrared), dostępne na https://en.wikipedia.org/wiki/Visible_spectrum oraz https://en.wikipedia.org/wiki/Infrared, sprawdzono: maj 2020.
45

Pojęcia kluczowe:

teledetekcja, sensor,
dane obrazowe, dane tematyczne,
poziomy szarości (DN),
rozdzielczość radiometryczna,
rozdzielczość spektralna,
powtarzalność, rozdzielczość
przestrzenna, odbiciowość

mieniowanie o różnych długościach fali. Na przykład, w zakresie widzialnym liście roślin w największym stopniu odbijają promieniowanie
elektromagnetyczne o długościach fal od 500 do 565 nanometrów, co
przesądza o tym, że postrzegamy je jako zielone. Za pomocą zmysłu
wzroku rejestrujemy nie tylko barwy, lecz także kontrasty, strukturę,
wzajemne relacje różnych obiektów i ich ruch – wszystko dzięki temu,
że docierające do naszych oczu promieniowanie elektromagnetyczne
zamienia się w impulsy w układzie nerwowym, które podlegają niemal
natychmiastowej interpretacji przez umysł. Oznacza to, że nie tylko
coś widzimy, ale i wiemy, co widzimy. Nasz zmysł wzroku jest więc
ewolucyjnie ukształtowanym sensorem, czyli urządzeniem do rejestracji określonych oddziaływań fizycznych. W przeciwieństwie do sensorów będących dziełem człowieka i technologii, nasz zmysł wzroku
jest prawie doskonały właśnie z uwagi na sprzężenie samej rejestracji
promieniowania elektromagnetycznego z natychmiastową transformacją bodźców fizycznych w użyteczną informację, pozwalającą nam na
podejmowanie odpowiednich działań.
Sama rejestracja jakiegoś oddziaływania fizycznego realizowana
przez dowolny sensor prowadzi do wytworzenia pewnych danych, reprezentujących wybrane właściwości badanego obiektu. Jeśli mówimy
o rejestracji promieniowania elektromagnetycznego, odbijanego lub
emitowanego przez obiekty, to efektem takiej rejestracji są najczęściej
dane obrazowe. Dane obrazowe stanowią zapis ilości odbijanego lub
emitowanego promieniowania elektromagnetycznego z jakiejś powierzchni, przy regularnym próbkowaniu tej powierzchni za pomocą rastrowego modelu danych geograficznych. W fotografii cyfrowej
regularne próbkowanie zapewnia matryca światłoczułych elementów
(detektorów): promieniowanie rejestrowane przez element matrycy,
czyli piksel (zob. rozdział 3 i przypis 23) w ciągu bardzo krótkiego
okresu (zwykle jest to ułamek sekundy) zamieniane jest na wartość
liczbową piksela macierzy rastrowej przechowującej wyniki rejestracji,
przy czym macierz rastrowa ma taką samą liczbę kolumn i rzędów
jak matryca światłoczuła. W przypadku sensorów satelitarnych mogą
być stosowane inne metody próbkowania. Przykładowo, połączenie
określonej liczby detektorów z urządzeniami mechanicznymi, przy
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założonych parametrach ruchu satelity na orbicie pozwala na rejestrację przez jeden detektor promieniowania dochodzącego z regularnie
rozmieszczonych niewielkich pól podstawowych, co w efekcie pozwala na uzyskanie w krótkim czasie (ale nie momentalnie) danych wypełniających macierz rastrową o określonej liczbie kolumn i rzędów.
Zrozumienie, czym dane obrazowe różnią się od innych danych
rastrowych (które często określa się jako dane tematyczne) jest niezwykle ważne. Jeśli chodzi o dane tematyczne, wartości liczbowe
przechowywane w komórkach macierzy rastrowej mają jednoznaczną
interpretację co do ich znaczenia, niezależnie od tego, czy i jak dane
te są wyświetlane na ekranie komputera i postrzegane przez obserwatora. Przykładem danych tematycznych mogą być dane wysokościowe,
w przypadku których wartość w komórce macierzy rastrowej oznacza
konkretną wartość wysokości bezwzględnej, bez względu na metodę
prezentowania tych danych na ekranie. Z kolei dla danych o użytkowaniu ziemi wartość w komórce macierzy rastrowej (jeśli są to dane
rastrowe) lub wartość przypisana do konkretnego poligonu (jeśli są
to dane wektorowe) oznacza konkretną formę użytkowania ziemi.
W przypadku danych obrazowych, choć zarejestrowane wartości liczbowe wynikają z fizycznych właściwości powierzchni obiektów poddanych badaniu, to wartości te nie przekładają się wprost na informację
o tym, jakiego rodzaju są to obiekty. Taką informację można uzyskać
dopiero dzięki interpretacji danych obrazowych. Jedną z najprostszych
metod interpretacji jest interpretacja wizualna wykonywana przez człowieka. Mając wyświetlone przed sobą dane obrazowe, potrafimy na ogół
szybko rozpoznać, jakie obiekty widzimy i potrafimy je nazwać, podobnie jak robimy to w naszym codziennym życiu. Interpretacja prowadzi
więc do nadania znaczeń obiektom zarejestrowanym w danych obrazowych, czyli przekształcenia danych obrazowych w dane tematyczne.
Podsumowując, dane obrazowe rejestrowane przez różnorodne sensory odpowiadają temu, co rejestrowałby nasz zmysł wzroku, gdyby
zapewnić mu pamięć na przechowanie danych, a pozbawić umiejętności ich interpretacji. W tym kontekście Peuquet (1988) bardzo trafnie
stwierdziła, że dane obrazowe prezentują świat tak, jak go widzimy,
natomiast dane tematyczne prezentują świat tak, jak go rozumiemy.
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obrazowych
Dane obrazowe mogą być rejestrowane przez rozmaite sensory umieszczane na różnych platformach. W tej części rozdziału autor skupił się
na sensorach umieszczanych na satelitach, które od wielu lat dostarczają największych ilości danych obrazowych i których zadaniem jest
rejestrowanie stanu powierzchni Ziemi. Można użyć w stosunku do
nich zbiorczego terminu satelity prowadzące obserwacje Ziemi (ang.
Earth observation, EO). Podobnie jak ludzie, najbardziej typowe sensory tych satelitów wykorzystują do obserwacji światło słoneczne odbijające się od powierzchni Ziemi: są to tak zwane urządzenia pasywne.
Warto dodać, że w obserwacjach Ziemi wykorzystuje się też szeroko
urządzenia aktywne, które same emitują w stronę celu promieniowanie elektromagnetyczne o określonych właściwościach i rejestrują jego
odbicie. Do tej grupy zalicza się sensory, których działanie opiera się
o metody interferometrii radarowej i LiDAR (zob. ramka 4.1). Pozyskiwanie danych obrazowych, a także wspomnianych w rozdziale 4
danych o ukształtowaniu powierzchni to domena teledetekcji (ang.
remote sensing). Teledetekcja jest dyscypliną nauki i techniki, zajmującą się metodami pozyskiwania danych o obiektach z pewnej odległości,
czyli metodami zdalnego pozyskiwania danych, za pomocą urządzeń
aktywnych i pasywnych. Do pozyskiwania danych urządzenia te wykorzystują różne oddziaływania fizyczne, w szczególności promieniowanie elektromagnetyczne. W kręgu zainteresowań teledetekcji są także
metody przetwarzania uzyskanych danych.
Pojedynczy detektor sensora rejestruje w pewnym momencie promieniowanie elektromagnetyczne o określonych długościach fal elektromagnetycznych i dochodzące z pola podstawowego o danej wielkości na powierzchni Ziemi. Przyjrzyjmy się nieco bardziej szczegółowo
co to oznacza, rozkładając to stwierdzenie na następujące elementy: rejestracja, moment rejestracji, długości fal elektromagnetycznych i pole
podstawowe rejestracji.
Sama rejestracja oznacza zapisanie pewnej całkowitej wartości liczbowej odpowiadającej określonej energii dochodzącego do sensora
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promieniowania. Ta wartość liczbowa określana jest mianem poziomu
szarości (ang. greyscale level) lub też skrótem DN, który rozszyfrować
można w języku angielskim jako Digital Number – pojęcie dość trudne
do sensownego przetłumaczenia na język polski46. Wartości całkowite
są wygodne, ponieważ można je zapisać jako dane n-bitowe, w zależności od liczby poziomów, jaką zamierzamy zarejestrować, przy czym
liczba poziomów odpowiadać będzie wartości 2n (zob. też rozdział 3).
Sensory starszej generacji stosowały najczęściej rejestrację 8-bitową,
czyli zapis wielkości promieniowania za pomocą 28 (256) wartości całkowitych, co daje wartości DN od 0 do 255. Wartość DN = 0 oznacza
dochodzącą energię promieniowania niższą lub równą przyjętej minimalnej wartości progowej, a DN = 255 – energię promieniowania wyższą
lub równą przyjętej maksymalnej wartości progowej. Wartości między
tymi progami są natomiast skalowane liniowo (ryc. 5.1). Podobne reguły

Czerwona linia to przykładowa
funkcja przeliczająca sygnał na
wartości DN.

Ryc. 5.1. Schemat przedstawiający sposób przeliczenia sygnału rejestrowanego przez sensor (ilość energii dochodzącej do sensora) na wartości DN
Na przykład w podręczniku autorstwa J. Adamczyk i K. Będkowskiego (2007, s. 43) termin
Digital Number tłumaczony jest jako „jasność piksela”.

46

Techniczne aspek t y rejestracji danych obrazowych

103

skalowania stosuje się również przy rejestracjach z większym zakresem
wartości DN, na przykład przy stosowanej obecnie rejestracji 12-bitowej.
Liczba rejestrowanych wartości DN jest czasem określana (trochę
nieprecyzyjnie) mianem rozdzielczości radiometrycznej. W gruncie
rzeczy rozdzielczość radiometryczna jest właściwością techniczną sensora i określa minimalną rozróżnialną różnicę energii dochodzącego
promieniowania. Jednakże przy właściwym zaprojektowaniu sensora
to właśnie różnica 1 DN powinna odpowiadać minimalnej rozróżnialnej różnicy dochodzącego promieniowania elektromagnetycznego, stąd liczba wartości DN może być użyta do przybliżonego określenia rozdzielczości radiometrycznej. Tak rozumiana rozdzielczość

Dwa typy pokrycia terenu (LC1 i LC2)
posiadają zbliżoną charakterystykę.
W przeciwieństwie do sensora B,
sensor A, o niskiej rozdzielczości
radiometrycznej, dla obu typów
zapisuje tę samą wartość DN, co
uniemożliwia ich rozróżnienie.

Ryc. 5.2. Schematyczna rejestracja pokrycia terenu za pomocą dwóch sensorów o różnej rozdzielczości radiometrycznej

radiometryczna decyduje o tym, czy obiekty o podobnych właściwościach (np. podobne typy pokrycia terenu) będą rozróżnialne, czy też
nie (ryc. 5.2).
To, w którym momencie dla danego obszaru następuje rejestracja,
a przede wszystkim, jak często jest ona możliwa, zależy głównie od
ustalonych parametrów orbity, po której porusza się satelita. Starsze misje satelitarne miały z góry określoną częstość wykonywania zobrazowań danego obszaru, tzw. powtarzalność, która w wielu wypadkach nie
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pozwalała na uzyskanie danych obrazowych w momencie najbardziej
pożądanym – na przykład w trakcie lub bezpośrednio po gwałtownym
zdarzeniu zmieniającym pokrycie terenu na dużym obszarze. Obecnie
wiele satelitów ma możliwość modyfikacji ścieżki orbitalnej lub wychylenia sensora, co pozwala na pewną elastyczność wyboru momentu rejestracji danych obrazowych konkretnego fragmentu powierzchni
Ziemi i momentów jej ewentualnych powtórzeń. Coraz częściej też
sensory o tej samej specyfikacji montowane są na niezależnych satelitach tworzących konstelację. Dzięki temu częstość rejestracji wyraźnie
rośnie, bo dane obrazowe o konkretnych parametrach może dostarczyć
dowolny satelita danej konstelacji.
Długości fal elektromagnetycznych, dla których następuje rejestracja,
dobierane są po uwzględnieniu trzech kryteriów. Po pierwsze, z oczywistych względów rezygnuje się z tych zakresów widma elektromagnetycznego (albo zakresów spektralnych, czyli określonych przedziałów
długości fal elektromagnetycznych47), które są blokowane przez atmosferę. Po drugie, wykorzystuje się te zakresy, w których do powierzchni
Ziemi dociera dużo energii promieniowania elektromagnetycznego
i w związku z tym do sensora ma szanse dotrzeć duża ilość energii promieniowania odbijającego się od powierzchni Ziemi 48. Po trzecie, powszechnie stosuje się te zakresy, w których fale są różnie odbijane przez
ważne typy pokrycia terenu występujące na powierzchni Ziemi, co pozwala na ich łatwe rozróżnianie – są to zakresy spektralne, które niosą
ze sobą istotne informacje o zróżnicowaniu tego pokrycia. Warunki
pierwszy i drugi powodują, że użyteczny do rejestracji zakres długości
fal elektromagnetycznych obejmuje przede wszystkim promieniowanie
widzialne i podczerwone 49. Uwzględnienie tych trzech kryteriów prowadzi do określonego doboru rejestrowanych zakresów promieniowania elektromagnetycznego, który zwyczajowo określa się mianem rozdzielczości spektralnej. Jeśli dane obrazowe są wielospektralne, czyli
Często w tym kontekście używa się również terminu żargonowego: kanał.
Niektóre sensory rejestrują też promieniowanie podczerwone termalne, które w większości
jest emitowane przez powierzchnię Ziemi, a nie odbijane. Ten aspekt rejestracji został jednak
pominięty w książce.
49
Obszerną charakterystykę widma promieniowania elektromagnetycznego znaleźć można
między innymi w Wikipedii, dostępne na https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_spectrum, sprawdzono: maj 2020.
47
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zbierane w różnych zakresach spektralnych, to rejestracja w każdym
zakresie jest zapisywana oddzielnie w jednej warstwie rastrowej. Wielospektralne dane obrazowe są więc wielowarstwową macierzą rastrową,
w której każda warstwa przechowuje wartości DN konkretnego zakresu
spektralnego rejestracji.
Cztery zakresy widma elektromagnetycznego są w zasadzie standardem rejestracji w przypadku sensorów używanych przez satelity prowadzące obserwacje Ziemi. Są to zakres promieniowania widzialnego
zielonego (ang. visible green), 500–565 nanometrów, widzialnego czerwonego (ang. visible red), 625–740 nanometrów, bliskiej podczerwieni
(ang. near infrared, NIR), 740–1400 nanometrów oraz podczerwieni
krótkofalowej (ang. short wavelength infrared, SWIR), 1400–3000 nanometrów50. W szczególności, połączenie informacji niesionych przez
fale elektromagnetyczne w zakresie widzialnej czerwieni i bliskiej podczerwieni pozwala na ocenę stopnia pokrycia jakiegoś obszaru roślinnością, czyli również na odróżnienie obszarów pokrytych roślinnością
od obszarów jej pozbawionych. Zakresów spektralnych rejestracji może
być jednak więcej (czasem znacznie więcej), a niektóre zakresy mogą
mieć dość specyficzne zastosowania.
Wielkość pola podstawowego, z którego zbierane jest odbijające się
promieniowanie zależy od chwilowego kąta widzenia (ang. Instantaneous Field of View, IFOV), wynikającego ze specyfikacji technicznej sensora, w tym konstrukcji jego części optycznej oraz odległości sensora
od powierzchni Ziemi (ryc. 5.3). Im mniejszy chwilowy kąt widzenia
i odległość sensora od powierzchni Ziemi, tym mniejsze jest pole podstawowe, z którego odbita energia elektromagnetyczna jest zbierana
i zapisywana za pomocą wartości DN. Wielkość pola podstawowego
określa wprost rozdzielczość przestrzenną danych obrazowych (zob.
rozdział 3 oraz przypis 24). Zakładając, że energia dociera do sensora
z pól podstawowych o określonej wielkości, a krok próbkowania, zdefiniowany przez parametry sensora oraz parametry ruchu orbitalnego satelity, jest dobrany tak, aby odpowiadał rozmiarom pola podstawowego,

Dokładne minimalne oraz maksymalne wartości wyznaczające zakres długości rejestrowanych fal elektromagnetycznych mogą być różne dla różnych sensorów – warto je sprawdzić
w technicznej specyfikacji konkretnego urządzenia.

50
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Ryc. 5.3. Geometria rejestracji danych obrazowych a wielkość pola podstawowego

to najprościej traktować poszczególne zarejestrowane wartości DN jako
wartości odpowiadające pikselom macierzy rastrowej o wielkości takiej,
jak pole podstawowe rejestracji (ryc. 5.3).

Satelitarne misje obserwacyjne Ziemi
Satelitarne obserwacje Ziemi trwają już kilkadziesiąt lat i obecnie liczba
urządzeń cywilnych przeznaczonych do takich zadań jest bardzo duża51.
Są to zarówno urządzenia stworzone przez duże agencje kosmiczne,
takie jak NASA (National Aeronautics and Space Administration) i ESA
(European Space Agency), dostarczające dane otwarte, jak i cała gama
urządzeń wyprodukowanych przez firmy prywatne i działających na
zasadach komercyjnych. Niewątpliwie wśród satelitów obserwacyjnych

A – dwie kolejne rejestracje przez
sensor jednego satelity o danym
IFOV i wysokości orbitalnej H
dotyczą dwóch pól podstawowych
o określonej wielkości, które
odpowiadają w macierzy rastrowej
dwóm sąsiadującym ze sobą pikselom; B – rejestracja przez sensor
satelity o tym samym IFOV jak w A,
ale z niższej orbity niż w A,
co przekłada się na mniejsze pole
podstawowe rejestracji;
C – rejestracja przez sensor satelity o mniejszym IFOV niż w A i o tej
samej wysokości orbitalnej jak w A,
co przekłada się na mniejsze pole
podstawowe rejestracji.

Baza danych o satelitach prowadzących obserwacje Ziemi jest prowadzona na stronie eoPortal
Directory, dostępne na https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions, sprawdzono: maj 2020.
51
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Ziemi poczesne miejsce zajmują satelity systemu Landsat – najdłużej działającego programu obserwacji Ziemi, prowadzonego przez
NASA (ramka 5.1). Od kilku lat dużych ilości danych obrazowych
dostarcza też europejski program Sentinel, w ramach którego
operuje para satelitów Sentinel-2A i Sentinel-2B, o parametrach
urządzeń obrazujących zbliżonych do standardów, wypracowanych w czasie wielu lat trwania programu Landsat. Podobnie jak
dane programu Landsat, dane zbierane przez satelity Sentinel-2 są
dostępne bezpłatnie: można je pobierać na portalu europejskiego
programu obserwacji Ziemi Copernicus (Copernicus Open Access
Hub) 52.

System satelitarny Landsat 53

Ramka 5.1.
System satelitarny Landsat

Satelity systemu Landsat rozpoczynają w zasadzie historię naukowych programów obserwacji Ziemi. Idea tego programu powstała w Stanach Zjednoczonych w latach 60. XX w., w okresie
gwałtownego przyspieszenia prac nad technologiami kosmicznymi. Pierwszy satelita programu Landsat został wystrzelony na
orbitę 23 lipca 1972 r. (jeszcze jako Earth Resources Technology
Satellite, czyli ERTS-1). Pierwsze trzy satelity serii obrazowały
Ziemię przede wszystkim za pomocą urządzenia obrazującego
Multispectral Scanner (MSS), które rejestrowało promieniowanie
odbite od powierzchni Ziemi w czterech zakresach spektralnych
(promieniowanie widzialne zielone, widzialne czerwone i dwa
zakresy bliskiej podczerwieni), z pola o wymiarach 68× 83 m. Satelita Landsat 4, wystrzelony w 1982 r. miał na pokładzie ulepszoNASA, dostępne na https://www.nasa.gov/, sprawdzono: maj 2020; ESA, dostępne na
http://www.esa.int/, sprawdzono: maj 2020; Copernicus Open Access Hub, dostępne na
https://scihub.copernicus.eu/, sprawdzono: maj 2020.
53
Na podstawie Landsat Science: History, dostępne na https://landsat.gsfc.nasa.gov/about/history/, sprawdzono: maj 2020; The Multispectral Scanner System, dostępne na https://
landsat.gsfc.nasa.gov/the-multispectral-scanner-system/, sprawdzono: maj 2020; The Thematic Mapper, dostępne na https://landsat.gsfc.nasa.gov/the-thematic-mapper/, sprawdzono: maj 2020; Landsat 5, dostępne na https://landsat.gsfc.nasa.gov/landsat-5/, sprawdzono:
maj 2020; Landsat 8, dostępne na https://landsat.gsfc.nasa.gov/landsat-data-continuity-mission/, sprawdzono: maj 2020; Landsat 9 news, dostępne na https://landsat.gsfc.nasa.gov/landsat-9-news, sprawdzono: październik 2021.
52
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ne urządzenie obrazujące, znane jako Thematic Mapper (TM). Skaner
TM rejestrował już siedem zakresów spektralnych: trzy w zakresie
promieniowania widzialnego (niebieski, zielony, czerwony), jeden
w bliskiej podczerwieni, dwa w zakresie podczerwieni krótkofalowej
i jeden w zakresie podczerwieni termalnej. Wielkość pola podstawowego wynosiła 30 × 30 m, poza zakresem podczerwieni termalnej
(120 × 120 m), natomiast powtarzalność, czyli okres pomiędzy wykonaniem kolejnych zdjęć tego samego obszaru, wynosiła 16 dni, co stało się standardem dla kolejnych satelitów programu. Udoskonaleniem
skanera TM był skaner Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+),
umieszczony na podkładzie satelity Landsat 7, wystrzelonego na orbitę w 1999 r. W porównaniu do skanera TM został on uzupełniony
o tzw. zakres panchromatyczny rejestracji – szeroki zakres spektralny obejmujący częściowo zakres promieniowania widzialnego oraz
bliskiej podczerwieni – z polem podstawowym o wielkości 15 × 15 m.
Obecnie na orbicie jest ósmy satelita tej serii, Landsat 8, wyposażony
w dwa niezależne urządzenia obrazujące: Operational Land Imager
(OLI) i Thermal Infrared Sensor (TIRS). Jeśli chodzi o wielkość pola
podstawowego i zakresy spektralne, OLI i TIRS mają łącznie dość
podobną charakterystykę, co skanery TM i ETM+, z tym że OLI ma
dwa dodatkowe zakresy spektralne (jeden w zakresie widzialnym,
a drugi – bliskiej podczerwieni), a TIRS obrazuje z rozdzielczością
przestrzenną 100 m. W porównaniu do poprzednich satelitów serii, wyraźnie poprawiono natomiast rozdzielczość radiometryczna.
Obserwacje Landsata 8 uzupełni Landsat 9, wyniesiony na orbitę 27
września 2021 r. i dysponujący podobnymi urządzeniami obrazującymi jak Landsat 8. Najbardziej zasłużonym satelitą programu był niewątpliwie Landsat 5, wystrzelony w 1984 r., który dostarczał danych
aż do 2011 roku, wielokrotnie przekraczając zaplanowany czas swojego
działania i ustanawiając odnotowany w Księdze Rekordów Guinnessa
rekord w kategorii „najdłużej działający satelita obserwacyjny Ziemi”.
Dane programu Landsat zebrane w ciągu już prawie 50 lat są dostępne
publicznie – można je przeszukiwać w różnych archiwach danych,
jednym z takich archiwów jest Earth Explorer 54.
54

Dostępne na https://earthexplorer.usgs.gov/, sprawdzono: maj 2020.
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Interpretacja danych obrazowych
Rozróżniamy barwy i dostrzegamy całe bogactwo kolorów dzięki temu,
że różne materiały w odmienny sposób odbijają fale elektromagnetyczne zakresu widzialnego o różnej długości. Podobna reguła –wykorzystująca różnice w odbijaniu fal elektromagnetycznych przez różne powierzchnie, w zależności od długości fal – leży u podstaw interpretacji
danych obrazowych. W idealnych warunkach laboratoryjnych łatwo
zmierzyć, jaki jest dla danej długości fal elektromagnetycznych λ stosunek ilości energii odbitej przez daną powierzchnię zbudowaną z konkretnego materiału (Eo) do energii niesionej przez fale elektromagnetyczne padające na daną powierzchnię (Ep):
[5.1.] 			

r(λ) =

Eo
Ep

Bezwymiarowa i zależna od długości fali elektromagnetycznej wartość r to odbiciowość danego materiału (ang. reflectance). Ponieważ
energia odbita stanowi zawsze ułamek energii padającej, to odbiciowość przybiera wartości od 0 do 1 (albo od 0 do 100%), a zależność
odbiciowości od długości fali elektromagnetycznej bardzo wiele mówi
o tym, z jakim materiałem mamy do czynienia. Na przykład, wartości
odbiciowości zielonej roślinności wzrastają nagle przy przejściu z fal
o długościach odpowiadających zakresowi widzialnemu do bliskiej
podczerwieni, natomiast wartości odbiciowości czystej wody, dość
podobne do odbiciowości roślinności w zakresie widzialnym, w bliskiej podczerwieni są zbliżone do zera, co oznacza, że woda pochłania
prawie całą energię padającego promieniowania fal w zakresie bliskiej
podczerwieni (ryc. 5.4). Krzywe prezentujące funkcję odbiciowości od
długości fali wyznaczyć można również dla innych materiałów.
Wyobraźmy sobie, że dysponujemy danymi obrazowymi, które rejestrują promieniowanie odbite od powierzchni Ziemi w dwóch zakresach spektralnych: czerwonym widzialnym oraz bliskiej podczerwieni,
za pomocą systemu 8-bitowego, czyli mamy do dyspozycji standardowe cyfrowe zdjęcie satelitarne. W jednym pikselu zanotowano odpowiednio w tych dwóch zakresach spektralnych wartości DN równe
15 i 90, w drugim pikselu – 14 i 5, a w kolejnym – 74 i 57. Przyjmijmy,
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A – roślinność; B – odsłonięta
powierzchnia gleby; C – woda.
W lewej części wykresu pokazano
zakres długości fal odpowiadający
promieniowaniu widzialnemu.

Ryc. 5.4. Krzywe odbiciowości różnych materiałów
Na podstawie: Lillesand, Kiefer, 1994.

że wszystkie trzy piksele są podobnie oświetlone, czyli pada na nie
zbliżona energia. Ponieważ wartości DN są tym większe, im większa
jest energia odbita trafiająca do sensora55, można wywnioskować, że
w pikselu pierwszym występuje roślinność (lub materiał o podobnych
właściwościach), ponieważ ilość energii odbitej jest niezbyt duża w zakresie widzialnym, a stosunkowo duża w zakresie bliskiej podczerwieni. Podobne rozumowanie można przeprowadzić dla piksela drugiego,
w którym zapewne występuje woda (wskazuje na to m. in. znikoma
wartość DN w zakresie bliskiej podczerwieni), a także trzeciego, w którym spodziewać się można odsłoniętej, jasnej powierzchni gleby, skał
lub materiałów stosowanych w budownictwie. Układ współrzędnych,
którego jedną osią jest odbiciowość (lub wartości DN) w zakresie czerwieni, a drugą odbiciowość (lub wartości DN) w zakresie podczerwieni bliskiej, przedstawia dwuwymiarową przestrzeń cech. Każdy piksel
zdjęcia, które posiada te dwa zakresy spektralne rejestracji może zostać
Dla uproszczenia, pominięto w tym miejscu kwestię metod przeliczenia wartości DN na odbiciowość, przyjmując uproszczone, choć sensowne założenie, że odbiciowość jest wprost proporcjonalna do wartości DN. Rzetelne przeliczenie wartości DN na odbiciowość wymaga jednak m.
in. uwzględnienia technicznych aspektów kalibracji sensora oraz wpływu atmosfery i topografii na
ilość energii padającej na powierzchnię Ziemi i energii odbitej rejestrowanej przez sensor. Ponieważ
zagadnienia te zdecydowanie wykraczają poza zakres tego rozdziału i całej książki, zainteresowany
Czytelnik powinien sięgnąć do dostępnych podręczników i opracowań z zakresu teledetekcji.
55
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A – roślinność; B – woda;
C – odsłonięte powierzchnie
glebowe, podłoże skalne
lub tereny zabudowane
(zob. też wyjaśnienia w tekście)

Ryc. 5.5. Położenie pikseli o określonym pokryciu terenu w dwuwymiarowej
przestrzeni cech

jednoznacznie zlokalizowany w takiej przestrzeni cech, przy czym położenie w przestrzeni cech wskazuje, w miarę jednoznacznie, na typ
pokrycia terenu, jaki występuje w danym pikselu (ryc. 5.5). Ponieważ
zakresów spektralnych rejestracji może być więcej, a do tego można
utworzyć wiele kombinacji wartości różnych zakresów spektralnych,
przestrzeń cech można utworzyć dla innej niż czerwień i podczerwień
kombinacji zakresów spektralnych. Można również tę przestrzeń matematycznie rozszerzyć do dowolnej liczby wymiarów.
Podejście opisane powyżej przedstawia pewne ogólne reguły interpretacji danych obrazowych, czyli zamiany wartości DN rejestrowanych w różnych zakresach spektralnych na wybrane kategorie (np.
typy pokrycia terenu). Interpretacja może być wizualna – wtedy różnice
wartości DN w poszczególnych zakresach spektralnych pomiędzy typami pokrycia terenu interpretuje człowiek, który zna charakterystyki
odbiciowości tych typów. Znacznie częściej stosowane są jednak metody interpretacji automatycznej, w której poszczególne piksele lub spójne przestrzennie zespoły pikseli56 wielowarstwowej macierzy rastrowej
przechowującej dane obrazowe przydzielane są wybranym kategoriom
56
Te zespoły pikseli określane są mianem segmentów, a proces ich wyróżniania – segmentacją
przestrzenną. W sytuacji, gdy interpretacja dotyczy segmentów, a nie pikseli, mówimy o interpretacji obiektowej danych obrazowych.
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Wyraźnie widoczne są zmiany
związane z degradacją drzewostanów świerkowych, które na
zdjęciach mają kolor brązowy
i ciemnobrązowy. Żółte prostokąty
oznaczają przykładowe obszary,
na których widoczne jeszcze
w 2006 r. na zdjęciu satelitarnym
Landsat 5 drzewostany świerkowe
zostały w dużym stopniu usunięte.
Zmiana ta nastąpiła przed 2015 r.,
kiedy wykonane zostało zamieszczone na rycinie zdjęcie Landsat 8.

Ryc. 5.6. Zmiany pokrycia terenu w południowej części Beskidu Śląskiego

zgodnie z przyjętym algorytmem, dokonującym obliczeń na przechowywanych w macierzy rastrowej wartościach DN z różnych zakresów
spektralnych. Algorytm taki jest w gruncie rzeczy ściśle zdefiniowanym
sposobem podziału n-wymiarowej przestrzeni cech na jednoznacznie
zdefiniowane klasy.
Zaletą danych obrazowych (a także innych pozyskiwanych zdalnie)
jest nie tylko to, że dają nam one informacje o różnych właściwościach
powierzchni Ziemi w konkretnym momencie, ale przede wszystkim to,
że dzięki ciągłemu działaniu programów obserwacji Ziemi (zob. ramka 5.1), serie czasowe danych obrazowych pozwalają na śledzenie
i badanie zmian zachodzących w środowisku (zagadnienie czasu oraz
zmienności w czasie jest przedmiotem rozważań w 6. rozdziale tej
książki). Określenie zmian stanu dowolnego wycinka powierzchni
Ziemi za pomocą danych obrazowych uzyskanych na początku i na
końcu analizowanego okresu może być dokonane w stosunkowo prosty
sposób, dzięki wizualnej interpretacji obu obrazów (ryc. 5.6). Prostota
tej metody ma też niewątpliwe walory edukacyjne i umożliwia naukowcom pokazywanie społeczeństwu konsekwencji jego własnych działań.
Interpretacja danych obrazowych
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C z a s i z m i a ny

Coś, przed czym w świecie nic nie uciecze,
Co gnie żelazo, przegryza miecze,
Pożera ptaki, zwierzęta, ziele,
Najtwardszy kamień na mąkę miele,
Królów nie szczędzi, rozwala mury,
Poniża nawet najwyższe góry.
J. R. R. Tolkien. Hobbit. Wydawnictwo „Iskry”,
wydanie V w przekładzie Marii Skibniewskiej 57

Zgodnie z definicją przytoczoną w rozdziale 1, geografia zajmuje się
różnorodnymi zjawiskami zachodzącymi na powierzchni Ziemi.
W szczególności, dla geografii właściwe jest badanie różnorodnych relacji pomiędzy człowiekiem i jego wytworami z jednej strony, a przyrodą i zjawiskami naturalnymi z drugiej, czyli relacji człowiek – środowisko. Geografię wyróżnia także przestrzenne ujmowanie zjawisk, czyli
skupienie się na rozmieszczeniu zjawisk i ich przestrzennych oddziaływaniach. W tradycyjnym ujęciu Immanuela Kanta, geografią jest nauką syntetyczną, ujmującą rzeczywistość przestrzennie (Turner, 2002),
podczas gdy czasem, drugą z kantowskich kategorii poznania, w podobnie syntetyczny sposób powinna zajmować się historia. Jednakże
podobnie jak nie da się uprawiać historii bez geografii – wszystko
Tego samego cytatu – zagadki, którą zadał Gollum i której rozwiązanie z trudem znalazł Bilbo Baggins – użyła Peuquet (2001) w pracy poświęconej zagadnieniom reprezentacji zjawisk
w czasoprzestrzeni.

57

Pojęcia kluczowe:

czas, zdarzenia, zmiany, stany,
procesy, podejście systemowe,
geografia czasu, ścieżki
czasoprzestrzenne,
czas rzeczywisty

bowiem dzieje się nie tylko w czasie, lecz też w przestrzeni – tak i geografia nie może obejść się bez czasu. Zjawiska i ich właściwości zmieniają się w czasie dzięki procesom je kształtującym, które przebiegają
w czasie, a rozgrywają się w przestrzeni. Zmienność w czasie jest wbudowana we wszystkie zjawiska przyrodnicze, a ludzie planują swoje
działania nie tylko w przestrzeni, lecz przede wszystkim w czasie.
W potocznym doświadczeniu, czas jest powiązany z przestrzenią
choćby dzięki poruszaniu się w przestrzeni z różnymi prędkościami,
które pozwalają pokonywać różne odległości w różnym czasie. Wiemy,
ile czasu zajmie nam dojazd do pracy rowerem, samochodem czy też
dojście na piechotę. Traktowanie czasu jako dodatkowego, czwartego
wymiaru może prowadzić więc do zamiany fizycznej trójwymiarowej
przestrzeni w czterowymiarową czasoprzestrzeń. Jednakże, jakkolwiek
mamy swobodę poruszania się w trójwymiarowej przestrzeni, to nie
mamy podobnej swobody poruszania się w czasie. Jeśli czas ma być
więc traktowany jako dodatkowy, czwarty wymiar, to należy pamiętać,
że różni się on od trzech wymiarów przestrzeni. Również w schemacie
omówionym w rozdziale 2 (Sinton, 1978), czas na ogół traktowany jest
w pomiarach inaczej niż przestrzeń, często nie tyle jako dodatkowy
wymiar, ale raczej jako dodatkowa właściwość lub zmienna. Te różne
komplikacje związane z czasem powodowały, że od dawna zastanawiano się, w jaki sposób należy uwzględniać czas przy tworzeniu cyfrowej
reprezentacji rzeczywistości (Langran, 1993). Pewne efekty tych rozważań zaprezentowano w tym rozdziale.

Zdarzenia, stany, zmiany, stałość,
skale czasowe
O zdarzeniach wspomniano już wcześniej w rozdziałach 1 i 2. Galton (2001) zdarzenia traktuje jako odpowiedniki czasowe obiektów,
wskazując, że podobnie jak obiekty, zdarzenia stanowią pewne charakterystyczne sploty procesów i działań, które są nazwane i wydzielone
w czasie, mają swój początek oraz koniec. Zdarzenie jest więc efektem
dyskretnego postrzegania upływu czasu. Wiele zdarzeń trwa krótko
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i rozgrywa się na bardzo ograniczonej przestrzeni. Przykładem może
być wyładowanie atmosferyczne, które jest skoncentrowane w przestrzeni i trwa ułamki sekund. Wektorowy model danych geograficznych
jest adekwatnym sposobem reprezentacji tego typu zdarzeń, przy czym
do współrzędnych przestrzennych xi, yi opisujących obiekt zerowymiarowy (czyli punkt) można dodać zapis momentu, w którym dane zdarzenie nastąpiło (ti) i dowolną jego właściwość (wi):
			wyładowanie i: x i, y i, t i, w i

[6.1.]

Jest wiele przykładów wykorzystania podobnego do powyższego zapisu danych geograficznych, w którym obok współrzędnych lokalizujących zdarzenie w przestrzeni dodawana jest współrzędna odnosząca
się do czasu (ryc. 6.1).
Jedną z ciekawszych kategorii zdarzeń są przestępstwa. Czas jest niezwykle ważną współrzędną w geografii przestępstw (ang. crime geography), ponieważ zlokalizowanie przestępstwa w sensie przestrzennym
jest zwykle proste i oczywiste (jeśli np. jest to miejsce włamania i rabunku lub morderstwa), natomiast ustalenie czasu, w którym ono nastąpiło jest dużo trudniejsze i może mieć kolosalne znaczenie dla ustalenia prawdziwego sprawcy lub sprawców. Wiele znanych kryminałów
wykorzystuje motyw przestawienia zegara lub innego zafałszowania
czasu, którego dokonuje przestępca, aby zapewnić sobie niepodważalne

Mapa dostępna na portalu
internetowym przedstawia
wyładowania 1 czerwca 2020 r.,
w południowej Francji.
Zrzut ekranu zrobiono o godzinie
19:10, a strzałka pokazuje miejsca
wyładowań, które nastąpiły
kilka sekund wcześniej.
Źródło: LightningMaps.org
(CC BY-SA 4.0),
https://www.lightningmaps.org;
dane o wyładowaniach: Blitzortung.
org and contributors; podkład
kartograficzny: OpenStreetMap
and contributors.

Ryc. 6.1. Wyładowania atmosferyczne jako przykład zdarzeń
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alibi w czasie popełnienia zbrodni. Klasycznym przykładem mogą być
niektóre znakomite powieści kryminalne królowej tego gatunku literatury, Agathy Christie, takie jak Zło, które czai się pod Słońcem (oryg.
Evil under the Sun). W powieści tej wspólniczka mordercy przesuwa
wskazówki zegarka jednego z ważnych świadków, a ponadto pomaga
upozorować morderstwo zanim do niego faktycznie dochodzi, w tym
samym zresztą miejscu (a więc lokalizacja w przestrzeni nie jest zafałszowana). Te komplikacje wynikające z podwójnej manipulacji dokładną wartością współrzędnej czasowej morderstwa rozwikłuje oczywiście
znakomity detektyw, Herkules Poirot.
Do rozgrywania się zjawisk w czasie można jednak podchodzić
również w sposób ciągły, rezygnując z rejestracji dyskretnych zdarzeń,
a w zamian rejestrując pewne stany, czyli chwilowe konfiguracje wartości pewnych właściwości. Dyskretne zdarzenia w takim wypadku są
przeciwstawione ciągłemu dzianiu się (ang. fluent; Galton 2001). Możemy rejestrować różne wartości w czasie, ale rejestracja taka nie wymaga
żadnego grupowania wartości w zdarzenia, a tylko akceptacji faktu, że
coś się dzieje i że w jakimś wycinku przestrzeni w pewnym okresie następują zmiany. Z kolei rejestracja tych samych lub bardzo zbliżonych
do siebie wartości w jakimś okresie świadczyć może o braku zmian
i stałości. Rejestrując zmiany w czasie w sposób ciągły dokonujemy
więc określonego próbkowania czasu, czyli pomiaru wybranych właściwości w ustalonych wcześniej, na ogół regularnych odstępach czasu.
Stany, czyli właściwości obiektów w określonym momencie, zapisywać
można za pomocą modelu rastrowego i wektorowego, jednakże z uwagi na możliwości wykorzystania do rejestracji stanów automatycznych
urządzeń pomiarowych na pokładach satelitów lub samolotów, coraz
częściej w zapisie korzysta się z zalet modelu rastrowego. Analogia dyskretnego i ciągłego spojrzenia na czas z dyskretnym i ciągłym postrzeganiem przestrzeni jest bardzo wyraźna (ryc. 6.2, zob. również ryc. 1.2).
Wydzielone w czasie zdarzenia są też zlokalizowane w przestrzeni
– można powiedzieć, że określone zdarzenie ma miejsce w danym czasie i że odnosi się do pewnego wycinka przestrzeni. Zgodnie z tym,
co stwierdzono w rozdziale 1, nasze odczucie tego, co jest zdarzeniem,
a co nie, wynika z poczucia trwałości lub jej braku, która w teraźniejszości wiąże się naszym własnym postrzeganiem upływu czasu,
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A – dane z wodowskazu na Wiśle
w Jawiszowicach w województwie
małopolskim. B – profil hipsometryczny wzdłuż szlaku Zawoja
Markowa – Markowe Szczawiny –
Diablak – Lipnica Wielka.
W obu wypadkach linia przedstawia ciągłą zmienność w czasie lub
w przestrzeni, kółka – wartości
rejestrowane w wyniku regularnego
próbkowania (A – co 4 godziny,
B – co 1,25 km). Niebieskie tło (A)
wyróżnia zdarzenie, które można
określić jako „wezbranie”, zielone
tło (B) wyróżnia obiekt o i nazwie
„Babia Góra”.
Źródło: hydrogram dostępny
na portalu
http://monitor.pogodynka.pl,
sprawdzono: maj 2020; automatycznie generowany wykres dostępny na portalu
https://mapa-turystyczna.pl,
sprawdzono: maj 2020.

Ryc. 6.2. Zmienność zjawisk w czasie i w przestrzeni

związanym z rytmem codziennej aktywności. Odnośnie przeszłości,
czas trwania zdarzeń nie jest jednak ograniczony w ten sposób przez
naszą percepcję i za zdarzenie może uchodzić coś, co trwa niezwykle
długo. Na przykład, w podręcznikach geomorfologii znaleźć można
mniej więcej takie stwierdzenia: w tym okresie na tym obszarze formowała się rozległa powierzchnia zrównania 58. Stwierdzenia takie odnoszą się do zdarzeń, trwających miliony lat – gdybyśmy zdarzenia
takie obserwowali w owym czasie, nie mielibyśmy w ogóle poczucia,
że tkwimy w samym środku zdarzenia określonego mianem „formowanie się powierzchni zrównania”. Być może, nie bylibyśmy nawet
w stanie zarejestrować zmian wartości właściwości kluczowych dla
tego zdarzenia w czasie naszego życia, mając raczej poczucie trwałości
Nie jest to cytat dosłowny, jednakże na przykład w monografii Rzeźba Tatr Polskich Mieczysława Klimaszewskiego (PWN, Warszawa, 1988) w rozdziale omawiającym rozwój rzeźby Tatr
(s. 489) jest podobne zdanie, odnoszące się do zdarzenia, które trwało kilkanaście milionów lat:
Powierzchnia zrównania i doliny policykliczne zostały uformowane w długim okresie neogenu (od
17 do 2 mln lat temu).
58
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i stabilności otoczenia, w którym byłoby nam dane przebywać. Dość
podobne względne odczucie szybkości zmiany dotyczy współczesnych
zmian klimatu. O ile patrzymy na nie z perspektywy naszego własnego
życia, wydają się one niewielkie i tak powolne, że praktycznie nieodczuwalne lub słabo odczuwalne. Być może dlatego nie uważamy je za tak
groźne, jak oceniają je naukowcy zajmujący się zmianami klimatu. Oni
zaś mają jednak znacznie rozleglejszą perspektywę czasową dzięki danym zlokalizowanym w czasoprzestrzeni, ze współrzędną czasu sięgającą (w zależności od stosowanych metod) setek, tysięcy lub milionów
lat. Odniesienie współczesnego stanu klimatu już tylko do ostatnich
kilkuset lat od razu ukaże gwałtowność zmian zachodzących w ostatnich dziesięcioleciach i powagę kryzysu klimatycznego, a to co nam
wydaje się niezmienne, albo zmieniające się bardzo wolno, zamienia
się w tej perspektywie w zdarzenie o nagłym, gwałtownym przebiegu,
które może być śmiało porównane do katastrofy (ryc. 6.3).

Źródło: wykres zamieszczony w
Climate Lab Book. Open climate
science, zmodyfikowany, dostępne
na https://www.climate-lab-book.
ac.uk/2020/2019-years/, sprawdzono: maj 2020.

Ryc. 6.3. Zmiany temperatury globalnej w okresie ostatnich 2019 lat względem
okresu referencyjnego 1850–1900

Podsumowując, człowiek i jego postrzeganie określa nie tylko skale
przestrzenne w geografii, lecz także skale czasowe. Wiele zjawisk rozgrywa się w skalach czasowych dostępnych naszemu poznaniu, ale są
też takie, które dzieją się w skalach czasowych rzędu tysięcy lub milionów lat. Pewne właściwości powierzchni Ziemi lub różnych obiektów
w jednych skalach czasowych mogą uchodzić za stałe, a w innych są
zmienne (Schumm, Lichty, 1965).
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Procesy i podejście systemowe
Tym, co prowadzi do zachodzenia zmian na powierzchni Ziemi są
różnorodne przepływy materii, energii lub informacji – czyli procesy.
Przepływ wody w korycie cieku, dopływ energii słonecznej do atmosfery, cyrkulacja mas powietrza, fotosynteza, czy też zakup online pary
butów uruchamiający ich wysyłkę z jednego miejsca do innego – to są
przykłady takich przepływów. Użytecznym ujęciem pozwalającym na
zapis wielkości przepływów i tego, jak oddziałują one na obiekty, pomiędzy którymi następują, jest ujęcie systemowe. System można traktować jako układ elementów, które są powiązane ze sobą i oddziałują
na siebie w wyniku procesów zachodzących w systemie (Chorley, Kennedy, 1971). Najprostszym systemem służącym do reprezentacji przepływów materii, energii lub informacji jest system kaskadowy. Podstawowe jego elementy można traktować jako pojemniki, które przyjmują
dopływającą materię, energię lub informację i oddają ją dalej. Istotne
w systemie kaskadowym są przepływy między tymi pojemnikami oraz
bilanse materii, energii lub informacji w każdym z nich. W rozdziale 5
omówiono pojęcie odbiciowości: pojęcie to charakteryzuje system kaskadowy przedstawiający transformację energii słonecznej dochodzącej
do Ziemi. Częścią tej kaskady jest promieniowanie elektromagnetyczne
padające na powierzchnię Ziemi i następnie odbijane z powrotem do
atmosfery. Pojemnikami systemu są więc atmosfera oraz powierzchnia
Ziemi (na którą składają się biosfera oraz wierzchnie warstwy litosfery
i hydrosfery), a ważną właściwością tego systemu kaskadowego jest iloraz promieniowania padającego i odbitego, określony właśnie mianem
odbiciowości. Prostą ilustracją systemu kaskadowego jest także obieg
wody. W przypadku jeziora bezodpływowego, najważniejszymi pojemnikami systemu kaskadowego są jezioro, jego zlewnia oraz atmosfera
(ryc. 6.4). Woda opadowa dostaje się z atmosfery do jeziora bezpośrednio lub dzięki zasilającym je rzekom. Woda paruje z powierzchni
jeziora, trafiając z powrotem do atmosfery. Jeśli parowanie równoważy dopływ i opad bezpośredni, jezioro w długim okresie jest stabilne
(ramka 6.1).
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Grubości strzałek określających
opad, dopływ i parowanie odpowiadają bilansowi wodnemu
Jeziora Aralskiego z początku
lat 60. XX w. (patrz też ramka 6.1).

Ryc. 6.4. System kaskadowy jeziora bezodpływowego

Zanikanie Jeziora Aralskiego

Ramka 6.1.
Zanikanie Jeziora Aralskiego
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Znany przypadek stopniowego zaniku bezodpływowego Jeziora Aralskiego położonego w Azji Środkowej, na granicy Kazachstanu i Uzbekistanu, wiązał się ze znaczną redukcją dopływu do jeziora wód
dwóch rzek, Syr-Darii i Amu-Darii. Zmiana ta nastąpiła w związku
z rozpoczęciem na szeroką skalę uprawy bawełny w republikach środkowoazjatyckich byłego Związku Radzieckiego w latach 60. XX w.,
ponieważ woda tych dwóch rzek zaczęła być w coraz większym stopniu wykorzystywana do nawadniania pól. Do 1960 roku jezioro było
względnie stabilne: dopływ wody rzecznej zapewniał 56 km3 wody
rocznie, a opady na powierzchnię jeziora – 9 km3, te dwie składowe
były praktycznie równoważone przez parowanie z powierzchni jeziora (66 km3), z niewielkim udziałem dopływu podziemnego. Przy
względnie stabilnym parowaniu z powierzchni Jeziora Aralskiego
znaczna redukcja dopływu (od lat 80. XX w. dopływ wody istotnie
zmalał i wahał się w zakresie zaledwie kilku – kilkunastu km3) zaburzyła równowagę bilansu wodnego jeziora i zapoczątkowała jego
stopniowe wysychanie. Do 2009 r. poziom wody opadł o ponad
20 metrów, a powierzchnia Jeziora Aralskiego skurczyła się z około
68 tys. km2 w latach 60. XX wieku do około 7 tys. km2, przy czym
jezioro rozpadło się na kilka odrębnych zbiorników. Konsekwencje
tych zmian dla środowiska przyrodniczego oraz dla człowieka były
ogromne (Micklin, 2010)
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Model stop-klatki
Jednym z prostszych sposobów zapisu zmienności w czasie zjawisk
geograficznych jest model stop-klatki (ang. snapshot model), zaproponowany przez Peuquet (2001). Model ten zakłada zapis stanu wybranych właściwości jakiegoś obszaru (lub określonych obiektów)
w określonych momentach. Porównywanie stanów w różnych momentach pozwala na ocenę zmian, jakie nastąpiły pomiędzy nimi
i wnioskowanie o procesach, które kształtowały badany obszar lub
badane obiekty. Procedura, za pomocą której przeprowadza się takie porównanie, określana jest mianem metody nakładania map
(ang. map overlay). Metoda ta – w najbardziej ogólnym znaczeniu
– polega na porównaniu wartości wybranej właściwości w konkretnej lokalizacji, zapisanej w jednej warstwie za pomocą dowolnego
modelu danych geograficznych, z wartością dowolnej innej lub tej
samej właściwości w tej samej lokalizacji, zapisanej w innej warstwie,
przy czym porównanie to przeprowadza się dla wszystkich lokalizacji
zapisanych w części wspólnej obu warstw (np. w modelu rastrowym
są to wszystkie komórki wspólnej części obu warstw). W przypadku
modelu stop-klatki, porównywane są te same właściwości, przy czym
w nakładanych na siebie warstwach zapisane są wartości tych właściwości rejestrowane w różnych momentach (ryc. 6.5).
Nurtem badań geograficznych, w którym model stop-klatki jest
powszechnie stosowany, są badania zmian użytkowania ziemi 59. Stan
użytkowania ziemi w danym momencie jest stosunkowo łatwy do zarejestrowania dzięki różnorodnym danym obrazowym – mogą to być na
przykład zobrazowania satelitarne, omówione dokładniej w rozdziale 5,
Mówiąc o rejestracji stanu powierzchni Ziemi przez różne urządzenia używane w teledetekcji
(zob. też rozdział 5), powinno się używać raczej terminu „pokrycie terenu”, a nie „użytkowanie
ziemi” (zob. też przypis 19). Pokrycie terenu jest bowiem fizycznym stanem powierzchni Ziemi,
jednoznacznie warunkującym ilość odbijanego od powierzchni Ziemi promieniowania elektromagnetycznego, natomiast użytkowanie ziemi to sposób wykorzystania powierzchni Ziemi przez
człowieka. Użytkowanie ziemi kształtuje pokrycie terenu, ale relacje pomiędzy użytkowaniem
ziemi a pokryciem terenu mogą być dość skomplikowane. Na przykład jedna forma użytkowania
ziemi może skutkować różnymi pokryciami terenu, a jedno pokrycie terenu może być charakterystyczne dla różnych form użytkowania ziemi. Reasumując: na zdjęciach rejestrowane jest pokrycie terenu, które pozwala wnioskować o formie użytkowania ziemi.

59
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A – model stop-klatki dla dwóch
rejestracji stanu, na początku (t0)
i na końcu (tk) rozważanego okresu;
B – model stop-klatki dla wielu
rejestracji stanów w rozważanym
okresie.

Ryc. 6.5. Nakładanie map w modelu stop-klatki

lub też zwykłe fotografie wykonane z tego samego miejsca w pewnym
odstępie czasu. Już dwa zobrazowania tego samego obszaru, wykonane
w odstępie kilku lat, pozwalają na zaobserwowanie, a w razie potrzeby
na szybkie i w miarę dokładne określenie rozmieszczenia, powierzchni
oraz tempa zmian pokrycia terenu, które na tym obszarze nastąpiły
(ramka 6.2) i wnioskowanie na tej podstawie o zmianach użytkowania
ziemi. Współczesne technologie teledetekcyjne pozwalają rejestrować
właściwości powierzchni Ziemi z dużą częstością, co oznacza ciągle
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rosnące możliwości porównywania zobrazowań satelitarnych wykonywanych w różnych momentach coraz dłuższego okresu (ramka 6.3).
Wspomniany w rozdziale 3 projekt Corine Land Cover (ramka 3.1) również wykorzystuje model stop-klatki, ponieważ rejestracja stanów użytkowania ziemi w Europie co kilka lat pozwala na ich porównywanie
w różnych momentach i wyznaczenie obszarów, na których w danym
okresie nastąpiły zmiany.
Projekt Mountain Legacy
Portal Mountain Legacy Project prezentuje zdjęcia wykonane w czasie różnych ekspedycji badawczych przeprowadzonych przez Kanadyjską Służbę Geologiczną (Geological Survey of Canada) w zachodniej Kanadzie w drugiej połowie XIX w. i w pierwszej połowie XX w.
Znane są lokalizacje, z których wykonano te zdjęcia, co pozwala na
stopniowe zbieranie zdjęć współczesnych wykonanych z tych samych
miejsc i prezentujących te same obiekty i krajobrazy. Zdjęcia archiwalne przetworzono do postaci cyfrowej i udostępniono na portalu,
wraz z wykonanymi do tej pory zdjęciami współczesnymi. Archiwalne i współczesne zdjęcia są dopasowane do siebie geometrycznie,
w związku z czym portal umożliwia ich łatwe interaktywne porównywanie. Dzięki temu można określić, jakie zmiany krajobrazu zaszły
na danym obszarze. Mountain Legacy Project to wspaniały przykład
zastosowania metody powtórzonej fotografii naziemnej (ang. repeat
terrestrial photography) do określania zmian krajobrazu, często wykorzystywanej w badaniach geograficznych (Kaim, 2017).
60

Baza danych o zmianach powierzchni lasów
Global Forest Change
Global Forest Change61 to portal prezentujący wyniki analiz tysięcy
zdjęć satelitarnych programu Landsat, prowadzonych w celu uzyskania informacji o zmianach rozmieszczenia lasów na świecie. Zdjęcia
wykonane w określonym roku były scalane tak, aby uzyskać jednolity, bezchmurny obraz powierzchni lądowej Ziemi dla danego roku,
60
61

Ramka 6.2.
Projekt Mountain Legacy

Ramka 6.3.
Baza danych o zmianach
powierzchni lasów
Global Forest Change

Dostępne na http://mountainlegacy.ca/, sprawdzono: maj 2020.
Dostępne na https://glad.earthengine.app/view/global-forest-change, sprawdzono: maj 2021.
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a następnie, dzięki automatycznej analizie zarejestrowanych wartości
DN, wyznaczano rozmieszczenie lasów w danym roku. Dysponując
danymi o rozmieszczeniu lasów dla każdego roku dłuższego okresu,
zmianami z roku na rok były ubytki powierzchni lasów, zachodzące na przykład wskutek pożarów, silnych wiatrów lub wyrębów, albo
przyrosty tej powierzchni, następujące na przykład dzięki sadzeniu lasów lub samorzutnej sukcesji leśnej na obszarach, gdzie lasy wcześniej
nie występowały. Pierwsza wersja tej globalnej bazy danych o zmianach powierzchni lasów odnosiła się do okresu 2000–2012 (Hansen
i inni, 2013), ale od czasu jej pierwszego opublikowania podlega ona
ciągłej aktualizacji, obejmując obecnie lata 2000–2020.

W modelu stop-klatki najważniejsza jest relacja między częstością
rejestracji stanów a tempem zmian określonej właściwości, a więc
sposób próbkowania badanego zjawiska w czasie. W przypadku typowych zmian użytkowania ziemi (np. wylesiania, rozlewania się miast),
coroczna rejestracja stanów jest całkowicie wystarczająca, ponieważ
tempo tych zmian jest na tyle małe, że zestawianie stop-klatek uzyskiwanych z taką częstością pozwala uzyskać pozornie ciągłą rejestrację
badanego zjawiska (ramka 6.4). Warto dodać, że podobieństwo modelu
stop-klatki do tworzenia filmu jest jak najbardziej uprawnione: w końcu zwykły film przedstawia wyłącznie iluzję ruchu, składając się z dużej
liczby zarejestrowanych po sobie klatek, z których każda przedstawia
ujęcie jak najbardziej statyczne (ryc. 6.5).
Google Earth Timelapse

Ramka 6.4.
Google Earth Timelapse

Google Earth Timelapse62 to animacja, pokazująca zmiany pokrycia
terenu na powierzchni Ziemi dzięki scaleniu w jednej bazie danych
geograficznych tysięcy obrazów satelitarnych Ziemi, pozyskanych
w ramach misji Landsat od lat 80. XX wieku (zob. też ramka 5.1).
Dla dowolnego miejsca na Ziemi prześledzić można coś w rodzaju
filmu, w którym kolejne przeskakujące klatki pokazują stan pokrycia terenu w określonym momencie, w okresie obejmującym lata
62
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Dostępne na https://earthengine.google.com/timelapse/, sprawdzono: maj 2020.

6. Czas i zmiany

1984–2018. Wiele miejsc na Ziemi zaskakuje swoją dynamiką – na
przykład, błyskawicznie wręcz urbanizujące się wybrzeże Dubaju lub
równie szybko ginące lasy Amazonii.

Poza badaniami zmian użytkowania ziemi model stop-klatki może
mieć też inne zastosowania. Przykładowo, wykonywane co kilka lat pomiary wysokości bezwzględnej obszarów o dużej aktywności procesów
morfologicznych pozwalają na ocenę zmian ukształtowania powierzchni, które nastąpiły pomiędzy jednym i drugim pomiarem. Zwróćmy
uwagę, że podobnie jak w przypadku zmian użytkowania ziemi, tak
i w przypadku zmian ukształtowania ziemi ciągła rejestracja procesów,
które powodują zmiany, jest bardzo trudna (lub wręcz niemożliwa),
ponieważ są to procesy bardzo zróżnicowane, działające w rozproszeniu i ze zmieniającą się w czasie intensywnością. Znacznie łatwiej jest
więc wnioskować o procesach i ich skutkach na podstawie zmiany
stanów, stosując wprost standardowy model stop-klatki.
Nieco inaczej wygląda to w przypadkach, w których stosowany
jest zarówno model stop-klatki, ale mogą być też prowadzone równolegle pomiary i rejestracje natężenia procesów. Przykładem takiej
sytuacji mogą być badania demograficzne. Za pomocą przeprowadzanych w regularnych odstępach spisów powszechnych można uzyskać
kompletny obraz stanu zaludnienia jakiegoś obszaru w wybranym
momencie. Niezależnie od tego, w większości krajów rejestrowane są,
z dużą dokładnością i na bieżąco, procesy demograficzne (migracje,
urodzenia, zgony), które wpływają na liczbę ludności zamieszkującej
dany obszar. Prowadzone co pewien czas spisy powszechne pozwalają na ocenę, czy rejestracja ta jest na tyle rzetelna, aby w każdym
wybranym momencie pomiędzy spisami pozwolić na dokładne określenie stanu zaludnienia. Model stop-klatki jest więc w tej sytuacji
komplementarny względem ciągłej rejestracji procesów i pełni rolę
podobną do tej, jaką w sklepach mają (lub miały niegdyś) remanenty
– czyli inwentaryzacje szczegółowego stanu w jednym momencie po
to, aby ocenić, na ile rejestracja procesów (dostawy, zakupy, zwroty)
była prowadzona dokładnie.
W niektórych przypadkach rejestracja stanu (a tym samym zastosowanie modelu stop-klatki) jest jednak znacznie trudniejsza niż ciągłe
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pomiary procesów. Tak dzieje się na przykład w badaniach bilansu
wodnego w zlewniach. Znacznie łatwiej określić względne zmiany retencji zlewni prowadząc ciągłe pomiary procesów składających się na
obieg wody (opady, odpływ, parowanie), niż próbując określić, z przyjętą częstością, stan retencji zlewni. Określenie retencji wymagałoby
skomplikowanych pomiarów zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, trudnych do technicznego przeprowadzenia w przypadku
wymaganej dużej dokładności.

Geografia czasu
Wszystkie zjawiska, którymi zajmuje się geografia, rozgrywają się
w przestrzeni i w czasie. Nie inaczej jest z aktywnością człowieka: ma
ona zarówno swój wymiar przestrzenny, jak i czasowy. Jeśli przemieszczamy się w przestrzeni – na przykład z domu do pracy – to pokonujemy jakąś odległość w przestrzeni w jakimś czasie, mamy też na ogół
możliwości wyboru środków poruszania się i trasy, co warunkuje czas
dotarcia do celu, ale wybór ten zwykle wymaga wzięcia pod uwagę różnych okoliczności dodatkowych. Autorowi dojazd do pracy w Krakowie
komunikacją publiczną (dość kłopotliwy) zajmuje około godzinę, z co
najmniej jedną przesiadką. Tę samą trasę można pokonać rowerem
w ciągu około 45 minut. Jadąc samochodem, można skrócić tę podróż do pół godziny, ale być może trzeba nadłożyć drogi, aby uniknąć
korków w centrum miasta. Jadąc obwodnicą autostradową jedzie się
szybciej, ale odległość sięgnie prawie 30 kilometrów, zamiast około
15 kilometrów drogą najkrótszą przez centrum. Rozważając tę codzienną czynność, można wziąć też pod uwagę różne inne uwarunkowania.
Na przykład, zła pogoda zniechęca do wyboru roweru, ale też i samochodu (wysokie prawdopodobieństwo korków). Z kolei ochota na
wysiłek fizyczny i ekologiczne nastawienie do komunikacji w mieście,
a także oszczędność z pewnością eliminuje samochód na rzecz roweru
lub komunikacji publicznej. Jeśli ktoś chce mieć czas na poczytanie czegoś w czasie dojazdu, to raczej wybiera komunikację publiczną. W celu
przewiezienia czegoś ciężkiego do lub z pracy, a przy tym załatwienia
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czegoś po drodze w różnych punktach miasta, zapewne racjonalnym
wyborem pozostanie samochód.
Zwróćmy uwagę, że każda, nawet najprostsza nasza codzienna aktywność, wymaga rozważenia wielu aspektów przestrzennych
i czasowych oraz dokonania odpowiedniego wyboru. Wybory te warunkowane są w różny sposób: wpływają na nie na przykład nasze
przyzwyczajenia, możliwości fizyczne lub ekonomiczne, przekonania.
Te różnorodne uwarunkowania naszych aktywności w czasie i przestrzeni są podstawowym przedmiotem zainteresowania geografii czasu
– subdyscypliny geografii, która powstała dzięki pionierskim pracom
szwedzkiego geografa Torstena Hägerstranda z lat 60. i 70. XX w.,
dotyczących czasowych aspektów przestrzennych zachowań człowieka (Corbett, 2011). Biorąc pod uwagę wspomniane na początku tego
rozdziału koncentrowanie się geografii na przestrzennych aspektach
rzeczywistości, jest to chyba dział geografii o najbardziej zaskakującej
nazwie. Współcześnie, dzięki powszechności urządzeń lokalizacyjnych
i powstającym dzięki nim olbrzymim zasobom danych geograficznych
związanych z aktywnościami jednostek, w których jako dodatkowy
wymiar uwzględniony jest właśnie czas, geografia czasu stanowi jeden
z ciekawszych i szybko rozwijających się nurtów badawczych geografii.
Obecnie praktycznie każdy smartfon ma wbudowane urządzenie służące do nawigacji satelitarnej i pozwalające na lokalizowanie
smartfonu (i jego właścicielki lub właściciela) w zasadzie w dowolnym
punkcie na kuli ziemskiej, z dowolnie dużą częstością (ramka 6.5).
Do lokalizowania smartfonu można użyć też sieci komórkowych lub
sieci łączności bezprzewodowej, ponieważ wiadomo, do której sieci lub
nadajnika smartfon loguje się w danym momencie. Bez względu na
technologię lokalizacji, smartfon lub odbiornik do nawigacji satelitarnej jest lokalizowany w przestrzeni oraz w czasie, co skutkuje zapisem
czterech współrzędnych – trzech dotyczących położenia geograficznego
(x, y, z) i czwartej, dotyczącej czasu (t), w ten sposób umiejscawiając
użytkownika w trójwymiarowej czasoprzestrzeni. Ciągi współrzędnych xi, yi, zi, ti tworzą ścieżkę czasoprzestrzenną (ang. space-time path)
– trajektorię czasoprzestrzenną obiektu mobilnego.
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Ramka 6.5.
Globalne systemy nawigacji
satelitarnej

Globalne systemy nawigacji satelitarnej
Globalne systemy nawigacji satelitarnej (ang. Global Navigation Satellite System, GNSS) to systemy, które umożliwiają określenie lokalizacji
odbiornika na, lub przy powierzchni Ziemi, dzięki jednoczesnemu
pomiarowi odległości od odbiornika do co najmniej kilku satelitów
systemu. Pomiar odległości odbiornika do satelity następuje dzięki
określeniu różnicy czasu między emisją sygnału z satelity i jego rejestracją przez odbiornik, przy założeniu, że pozycja satelity w momencie emisji sygnału jest znana. Pierwszym globalnym systemem nawigacji satelitarnej był amerykański Global Positioning System (GPS),
którego budowę rozpoczęto w latach 70. XX wieku, początkowo jako
systemu wojskowego, ale już w latach 80. XX wieku zaczęto wykorzystywać GPS w zastosowaniach cywilnych. GPS stał się w pełni operacyjny w 1995 r. Z uwagi na pierwszeństwo Amerykanów w dziedzinie
usług nawigacji satelitarnej, technologie nawigacji satelitarnej i służące jej odbiorniki określa się popularnie mianem „GPS-ów”, choć
współcześnie funkcjonują lub są rozwijane jeszcze trzy inne globalne
systemy nawigacji satelitarnej: rosyjski system Glonass (którego budowę zaczęto wkrótce po rozpoczęciu prac nad amerykańskim GPS),
chiński system Beidou i europejski system Galileo 63.

Ścieżki czasoprzestrzenne mogą być zapisywane za pomocą modelu
wektorowego jako obiekty liniowe, które można wizualizować w trójwymiarowej kostce czasoprzestrzennej (ang. space-time cube, Mei-Po
Kwan, 2004; Miller, 2005)64. Modelowanie ścieżek w czasoprzestrzeni
pozwala na wykrywanie i modelowanie interakcji między obiektami
mobilnymi (np. ludźmi), ponieważ w takim wypadku niezbędna jest
koincydencja nie tylko w przestrzeni, lecz i w czasie (ryc. 6.6). W kostce czasoprzestrzennej wyznaczyć można również wycinek czasoprzestrzeni, który jest dostępny osobie będącej w danym miejscu i która
63
Na podstawie https://geoforum.pl/gnss/historia i https://geoforum.pl/gnss/chronologia,
sprawdzono: czerwiec 2020; Śledziński (niedatowane); European Global Navigation Systems
Agency, https://www.gsa.europa.eu/, sprawdzono: czerwiec 2020.
64
W tym wypadku pomija się współrzędną z (odnoszącą się do wysokości n.p.m.), która dla tych
zagadnień nie jest specjalnie istotna; pozwala to na wizualizowanie ścieżek czasoprzestrzennych
w trzech wymiarach (x, y, t).
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Dla dwóch osób poruszających
się z A do B oraz z C do D, ścieżki
AB’ oraz CD’ przecinają się na
płaszczyźnie w punkcie P (B’ oraz
D’ to położenia punktów B i D na
płaszczyźnie), wyznaczając pozorne
miejsce spotkania. Jednakże
biorąc pod uwagę relacje ścieżek
w czasoprzestrzeni, w punkcie P
odległość między ścieżkami
w czasie odpowiadała odcinkowi
a (co oznacza, że osoba poruszająca się z A do B była w punkcie P
wcześniej niż osoba poruszająca
się z C do D). Z kolei w tym samym
wybranym momencie odległość
w przestrzeni między poruszającymi się osobami przedstawia
odcinek b. Tak więc osoby poruszające się tymi ścieżkami czasoprzestrzennymi nie spotkały się

Ryc. 6.6. Relacje pomiędzy ścieżkami zredukowanymi do dwóch wymiarów
i ścieżkami czasoprzestrzennymi

ma możliwości poruszania się z określoną prędkością (ang. space-time
prism, Miller, 2005)65. Można przewidywać, że w niedługim czasie analiza przemieszczania się pojedynczych osób w czasoprzestrzeni i wizualizacja efektów tej analizy w kostkach czasoprzestrzennych staną
się standardem w geografii czasu – barierą jest tu nie tyle technologia
pozyskiwania danych lokalizacyjnych i ich analiza, ile względy związane z prywatnością i przepisy prawne dotyczące udostępniania danych
osobowych, do których niewątpliwie zaliczyć można informacje o pobycie konkretnej osoby w określonym miejscu w określonym czasie.

65
Jest to koncepcja analogiczna do znanej w fizyce koncepcji stożka świetlnego. W geografii
czasu dostępny wycinek czasoprzestrzeni określają indywidualne możliwości poruszania się danej osoby, podczas gdy w fizyce stożek świetlny wyznacza po prostu prędkość światła. Dostępne
na https://pl.wikipedia.org/wiki/Sto%C5%BCek_%C5%9Bwietlny, sprawdzono: czerwiec 2020.

Geografia czasu

131

Badania retrospektywne i badania w czasie
rzeczywistym
Jeszcze niedawno większość badań geograficznych, w których ważny
jest aspekt czasu, takich jak badania wykorzystujące model stop-klatki
do oceny zmian stanów powierzchni Ziemi, czy też badania aktywności ludzi w czasoprzestrzeni prowadzone w duchu geografii czasu,
miała charakter retrospektywny. W badaniach tych analizowano to,
co wydarzyło się w przeszłości, na podstawie pomiarów, które zostały
zakończone i których wyniki zostały zebrane i przekazane zespołom
badawczym. Obecnie różnorodne technologie pomiarowe (np. lokalizacyjne i obrazowania satelitarnego) i komunikacyjne (związane z przesyłaniem danych przez internet) pozwalają na prowadzenie badań w czasie rzeczywistym lub w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Oznacza
to, że badacz może analizować zjawiska, które właśnie się rozgrywają,
przekazując od razu swoje wyniki zainteresowanym instytucjom, które z kolei mogą podejmować stosowne interwencje. Możliwości takie
mają największe znaczenie w sytuacjach, w których zagrożone jest
bezpieczeństwo ludzi. Na przykład, systemy obrazowania satelitarnego, dzięki możliwości przekierowywania satelitów, pozwalają obecnie
na rejestrowanie stanu powierzchni Ziemi na obszarach dotkniętych
nagłymi klęskami żywiołowymi, umożliwiając tym samym ocenę ich
skutków i przeciwdziałanie im jeszcze w czasie trwania tych zjawisk.
W czasie rzeczywistym działają też różnego typu systemy wczesnego
ostrzegania (ramka 6.7).

Pacyficzny system wczesnego ostrzegania
przed tsunami

Ramka 6.6.
Pacyficzny system
wczesnego ostrzegania
przed tsunami

Pacyficzny system wczesnego ostrzegania przed tsunami (U.S. Tsunami Warning System)66 integruje systemy rejestrujące wystąpienie
trzęsień Ziemi z systemem specjalnych pomiarowych stacji oceanicznych sieci Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunamis
66
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Dostępne na https://www.tsunami.gov/, sprawdzono: czerwiec 2020.
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(DART)67, a także stacji pomiarowych zlokalizowanych na wybrzeżach Oceanu Spokojnego. Stacje oceaniczne sieci DART posiadają
rejestrator ciśnienia, umieszczony na dnie oceanu oraz zakotwiczoną
nad nim boję, która odbiera sygnały z tego rejestratora i przekazuje
je do baz danych i systemu analizującego dane. Ostrzeżenie o możliwym tsunami jest wydawane po wystąpieniu trzęsienia Ziemi w regionie. Podaje ono zarówno lokalizację miejsc zagrożonych tsunami,
jak i przewidywany czas jego wystąpienia. Ostrzeżenie to jest następnie aktualizowane na podstawie pomiarów falowania oceanu prowadzonych przez stacje sieci DART. Poza miejscem i czasem uderzenia
tsunami, aktualizacje te dotyczą także spodziewanej wysokości fal
tsunami oraz ewentualnych innych efektów ubocznych (jak np. silne prądy, które mogą zagrozić żeglarzom, rybakom lub pływakom),
a także zalecanych działań władz lokalnych.

We Wstępie przedstawiono z grubsza zarysowaną definicję geografii, którą uszczegółowiono w rozdziale 1. Po przedstawieniu rozważań dotyczących czasu w geografii, można poszerzyć charakterystykę
przedmiotu badań geografii. Wcześniej stwierdzono, że przedmiotem
zainteresowania i przedmiotem badań geografii są różne zjawiska: obiekty i ich właściwości, procesy i zdarzenia, rozmieszczone
w przestrzeni i w czasie, zachodzące na powierzchni Ziemi i ważne
dla żyjących na niej ludzi. Geografia bada przestrzenne zróżnicowanie właściwości obiektów pierwszego typu za pomocą podejścia
dyskretnego lub ciągłego oraz przestrzenne rozmieszczenia obiektów typu drugiego oraz zdarzeń, uwzględniając podejście dyskretne.
Natomiast w tym miejscu autor dodaje, że badając procesy, czyli przepływy materii, energii lub informacji zachodzące w przestrzeni oraz
przemieszczanie się obiektów mobilnych, w tym ludzi, geografia
skupia się na wynikających z tych przepływów oraz przemieszczeń
oddziaływaniach między obiektami i zmianach właściwości obiektów
w czasie.
67

Dostępne na https://www.ndbc.noaa.gov/dart/dart.shtml, sprawdzono: czerwiec 2020.
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Przez cały dzień wpatrywali się w granicę bombardowania na wielkiej mapie
Włoch (…) była to wąska, szkarłatna, satynowa wstążeczka wyznaczająca przedni
skraj pozycji lądowych wojsk Sprzymierzonych na terytorium całych Włoch.
(…) Najpierw nienawidzili piechoty za to, że nie potrafiła zdobyć Bolonii. Potem
zapałali nienawiścią do samej granicy bombardowania. Godzinami wpatrywali się
uporczywie w szkarłatną wstążkę na mapie i nienawidzili jej, ponieważ nie chciała
się przesunąć się wyżej i objąć miasta. (…)
W środku nocy Yossarian odpukał w nie malowane drzewo, skrzyżował palce
i wykradł się z namiotu, żeby przesunąć linię na mapie za Bolonię.
Joseph Heller. Paragraf 22. Państwowy Instytut Wydawniczy,
Warszawa, 1975, w przekładzie Lecha Jęczmyka

Być może nieco dziwne jest to, że najbardziej chyba oczywista metoda reprezentacji związana z obiektami dyskretnymi o różnej wymiarowości omawiana jest w tej książce stosunkowo późno. Punkty, linie
i poligony, a dokładniej zero-, jedno- i dwuwymiarowe reprezentacje
obiektów dyskretnych są bowiem tak stare jak mapy. Można wręcz zakładać, że pierwsze mapy były tworzone właśnie za pomocą łatwych do
narysowania symboli obiektów o niewielkich rozmiarach, takich jak
drzewa, charakterystycznych obiektów liniowych, takich jak rzeki, czy
też powierzchniowych, jak na przykład wyspy lub jeziora. Te pozornie
proste metody reprezentacji kryją w sobie jednak całkiem sporo różnych interesujących zagadnień, co uzasadnia ich omówienie dopiero

Pojęcia kluczowe:

punkty, linie, poligony,
autokorelacja przestrzenna,
interpolacja przestrzenna, sieci,
regiony, struktura przestrzenna,
analizy zonalne, problem
zmiennego pola podstawowego.

w tym miejscu, kiedy Czytelnik zapoznał się już z innymi problemami,
do których będzie można się w tym rozdziale swobodnie odnieść.
Punkty, linie i poligony są wiązane zwykle z wektorowym modelem
danych geograficznych – ale wybór tego modelu wcale nie jest konieczny, szczególnie jeśli chodzi o punkty i poligony, dla których reprezentacja rastrowa jest na ogół równie dobra jak reprezentacja wektorowa
(ryc. 7.1). Linie są z pewnością wyjątkiem, ponieważ rastrowy model
danych geograficznych jest wyjątkowo nieporęczny i dlatego rzadko
stosowany w reprezentowaniu obiektów jednowymiarowych (zob. też
rozdziały 1 i 3).

Ryc. 7.1. Obiekty zero-, jedno- i dwuwymiarowe w rastrowym i wektorowym
modelu danych geograficznych
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Punkty
Punkty są sposobem reprezentacji obiektów na tyle niewielkich, że
w danej skali reprezentacji i analizy ich wymiary nie mają znaczenia.
Są to najczęściej obiekty drugiego typu (zob. rozdział 1) – np. domy,
drzewa, pomniki, źródła. Punkty mogą też reprezentować dowolne
miejsca (lokalizacje), z jakichś względów uznane za interesujące (np.
miejsce posadowienia wodowskazu, lokalizacja punktu wysokościowego lub adresowego). Punkty służą też reprezentowaniu zdarzeń, które
następują w określonych miejscach. Zwróćmy uwagę, że zdarzeniem
może być wystąpienie (pojawienie się) obiektu drugiego typu w danym
miejscu w danym czasie – czyli punkt może reprezentować też obiekt
mobilny drugiego typu i jego chwilową lokalizację. Rozróżnienie między lokalizacjami obiektów mobilnych a zdarzeniami jest dość płynne.
Na przykład, wypadek samochodowy to zdarzenie, ale równocześnie
może to być wystąpienie co najmniej dwóch obiektów mobilnych w tym
samym miejscu w tym samym czasie. Punkty mogą także reprezentować charakterystyczne miejsca związane ze zmiennością pól ciągłych
– w przypadku ukształtowania powierzchni mogą to być kulminacje,
dna zagłębień, przełęcze. Wreszcie, punkty reprezentować mogą obiekty
o innej wymiarowości, najczęściej poligony lub dowolny zbiór punktów.
W samej reprezentacji niewielkich obiektów drugiego typu oraz zdarzeń za pomocą punktów nie ma w zasadzie niczego szczególnego –
punkt to po prostu para współrzędnych, opisująca możliwie dokładnie
lokalizację obiektu lub zdarzenia. Pewnego komentarza wymagają dwa
ostatnie przytoczone wyżej przypadki. Charakterystyczne lokalizacje pól
ciągłych uzyskać można za pomocą metod analizy lokalnego sąsiedztwa (zob. rozdział 4). W takim wypadku kulminacje to wszystkie punkty (czyli pojedyncze komórki macierzy rastrowej), których wartość jest
wyższa od wartości w ich bezpośrednim otoczeniu. Natomiast punkty
reprezentujące poligony to najczęściej ich centroidy, czyli środki geometryczne. W przypadku poligonów o nietypowych kształtach, środek geometryczny nie musi zawierać się w poligonie (ryc. 7.2). Jeśli punkt reprezentuje jakiś zbiór punktów, to współrzędne takiego reprezentatywnego
punktu mogą być wyliczone jako średnia współrzędnych każdego punktu
ze zbioru. W tym celu można użyć też innej miary, na przykład mediany.
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Środek ciężkości jednego
z poligonów (A) położony jest
poza jego granicami.
Dane podkładowe:
OpenStreetMap,
https://www.openstreetmap.org.

Ryc. 7.2. Środki ciężkości poligonów

Przestrzenne rozmieszczenie punktów
Rozmieszczenie punktów (ang. point pattern) wiele mówi o naturze zjawisk reprezentowanych przez punkty. Na najbardziej ogólnym poziomie rozmieszczenie punktów w przestrzeni dwuwymiarowej może być
losowe (ang. random) i nielosowe (ang. non-random), te ostatnie z kolei
można podzielić na regularne (ang. regular) i skupione (ang. clustered;
ryc. 7.3). Ocena rozmieszczenia danego zbioru punktów w przestrzeni
dwuwymiarowej może być przeprowadzona na podstawie zróżnicowania przestrzennego gęstości punktów (ang. point density) lub analizy
odległości między punktami.
Analiza gęstości punktów pozwala na wyróżnianie miejsc, w których punkty występują częściej lub rzadziej – co jest na ogół wstępem
do pytania o to, co powoduje, że punkty (a raczej reprezentowane
przez te punkty zjawiska) skupiają się w określonych miejscach. Analiza ta polega na odniesieniu liczby punktów występujących na jakimś

138

7. Punk t y, linie, poligony

A – rozmieszczenie losowe;
B – rozmieszczenie regularne;
C – rozmieszczenie skupione.
Jeśli cały obszar zostanie
podzielony na 25 identycznych pól
podstawowych, to rozkład częstości
punktów w polach przedstawia
wykres (u dołu ryciny), na którym
łatwo zauważyć, że dla rozmieszczenia regularnego prawie
wszystkie pola podstawowe
cechują wartości zbliżone do 4%
(czyli średniego udziału liczby
punktów przypadających na każde
z 25 pól), a dla rozmieszczenia
skupionego charakterystyczne są
zarówno pola z małą liczbą punktów (do 2%), jak i z dużą (powyżej
10%). Rozmieszczenie losowe ma
natomiast rozkład częstości
zbliżony do rozkładu Poissona.
Źródło: Baddeley (2010).

Ryc. 7.3. Wzorce przestrzenne rozmieszczenia punktów

obszarze do powierzchni tego obszaru. Kluczowe w takim wypadku jest
określenie, do jakiego obszaru odnosimy określoną populację punktów,
czyli jak zdefiniowane jest pole podstawowe do wyliczenia gęstości (zagadnienie pól podstawowych było omówione również w rozdziale 2).
Są tu dwie zasadnicze możliwości – wybór pól stałych lub pól ruchomych. Pola stałe (np. regularna sieć kwadratów) dzielą cały rozważany
obszar rozłącznie i wyczerpująco, co w prosty sposób pozwala na wyliczenie gęstości dla każdego pola. Pola ruchome również pozwalają
na wyliczenie gęstości dla dowolnej lokalizacji w obrębie badanego
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A – pola stałe; B – pola ruchome.
Dla pól ruchomych, poszczególne
punkty mogą być zaliczane do
różnych pól (czerwone kółka), dla
pól stałych, które najczęściej dzielą
badany obszar w sposób wyczerpujący i rozłączny, każdy punkt leży
wyłącznie w jednym polu podstawowym. Jeśli uzyskana liczba
punktów w polach lub liczba
punktów na jednostkę powierzchni
(czyli gęstość) przypisana zostanie
do środka pola, to taki sposób
wyliczenia pozwala na uzyskanie
ciągłej reprezentacji liczby lub
gęstości punktów. W takim wypadku pola ruchome pozwalają na
uzyskanie ciągłej reprezentacji,
która wizualnie jest bardziej
przekonująca niż ta uzyskana za
pomocą pól stałych. Warto zwrócić
uwagę na podobieństwo stosowania pól ruchomych do metody
ruchomego okna, opisanej
w rozdziale 4.
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obszaru (podział jest wyczerpujący), ale pola te mogą się dowolnie na
siebie nakładać, ponieważ podział ten nie jest rozłączny. Przykładowo,
gęstość może być liczona dla identycznych kwadratów jak w przypadku pól stałych, ale kwadraty te budowane są tak, że dowolnie wybrane
lokalizacje, dla których chcemy wyznaczyć gęstość, są środkami takich
kwadratów. Zamiast kwadratów można wykorzystać inne figury, takie
jak koła lub sześciokąty. Gęstości wyliczone dla kwadratów lub innych
figur nakładających się na siebie w znacznym stopniu będą oczywiście
zbliżone (ryc. 7.4).

Ryc. 7.4. Liczba punktów dla podstawowych pól stałych i ruchomych

To, z jakim wzorcem rozmieszczenia punktów mamy do czynienia
w konkretnym przypadku, można ocenić też na podstawie analizy odległości między punktami danego zbioru, ponieważ rozkłady odległości
w przypadku losowego rozmieszczenia punktów różnią się od tych dla
punktów rozmieszczonych regularnie lub w sposób skupiony. Analiza
taka może dotyczyć zarówno odległości między najbliższymi sąsiadami
(ang. nearest neighbour) lub odległości dowolnych par punktów zbioru.
W przypadku wzorca regularnego, w rozkładzie odległości ocenianym
metodą najbliższych sąsiadów dominują pewne wybrane odległości,
np. dla regularnej siatki kwadratowej będą to odległości równe długości boku kwadratu. W przypadku rozkładu skupionego dominować
zdecydowanie będą odległości niewielkie, ponieważ dla prawie każdego punktu z takiego zbioru znaleźć można blisko położonego sąsiada.
W rozkładzie losowym wystąpią zarówno duże, jak i małe odległości.
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Pozornie banalne analizy rozkładu przestrzennego punktów stanowią jedną z fundamentalnych metod analizy przestrzennej, mającą zastosowania w najprzeróżniejszych dyscyplinach nauki – nie tylko w geografii. Punkty i ich rozmieszczenia mogą opisywać bowiem
występowanie różnorakich obiektów: rzadkich roślin lub zwierząt,
źródeł, nietypowych form skalnych, jaskiń, pomników przyrody, zabytków, studni, specyficznych nazw geograficznych, obiektów usługowych określonego typu, a także różnorodnych zdarzeń – wypadków
drogowych, trzęsień ziemi, miejsc upadku meteorytów lub zabójstw.
Jedną z dyscyplin, korzystających z danych punktowych i różnych
możliwości ich przetwarzania jest geografia przestępczości, o której
była już mowa w rozdziale 6. Przestępstwa to zdarzenia, które na ogół
można dość dokładnie zlokalizować w przestrzeni. Skupianie się przestępstw określonego typu w konkretnych miejscach może mieć różne
przyczyny i po uważnej analizie może prowadzić do podejmowania
określonych działań prewencyjnych. Innym działem geografii, w którym analiza rozmieszczenia punktów ma bardzo duże znaczenie, jest
geografia medyczna, w której bada się rozmieszczenia zachorowań na
określoną chorobę lub zgonów z nią związanych. Jednym z najszerzej
znanych przypadków analizy gęstości punktów, powszechnie omawianym w podręcznikach analizy przestrzennej oraz GIS (choć przypadek
ten opisano na długo przed skonstruowaniem pierwszego komputera)
była analiza zgonów na cholerę w czasie epidemii w dzielnicy Soho
w Londynie, w połowie XIX w., którą przeprowadził doktor John Snow
(ramka 7.1).

Mapa Johna Snow
Epidemia cholery w Londynie w dzielnicy Soho wybuchła w 1853 r.
John Snow badał postępy epidemii, nanosząc na mapę dzielnicy kolejne zgony, które było łatwo zidentyfikować z uwagi na wystawiane
przed budynkiem trumny. Każda kreska na mapie oznaczała jeden
zgon w danym budynku. W niektórych przypadkach, przy dużej liczbie zgonów, kreski te, umieszczone jedna nad drugą, tworzą nie do
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końca czytelne słupki. Mapa Johna Snow68 pokazuje wyraźnie, że zgony skupiały się w centrum sektora, ograniczonego przez ulice Regent,
Oxford, Dean, Coventry i Marylebone. Zakładając, że rozmieszczenie
ludności było w tej części dzielnicy względnie równomierne, John
Snow poszukiwał czynnika, który wpłynął na taki rozkład przestrzenny zgonów i jako najbardziej prawdopodobną jego przyczynę uznał
skażenie wody w ujęciu wody na Broad Street, które znajdowało się
mniej więcej w centrum feralnej dzielnicy. Zablokowanie tego ujęcia wody doprowadziło w krótkim czasie do wygaszenia epidemii,
co potwierdziło słuszność rozumowania Johna Snow. Warto zwrócić uwagę, że jakkolwiek na mapie naniesione zostały zgony, to tworząc współcześnie reprezentację mapy Johna Snow dużo łatwiej użyć
punktów jako reprezentacji adresów budynków, w których nastąpiły
zgony. W takim wypadku każdy punkt, poza lokalizacją (adresem)
będzie mieć także atrybut, którym jest liczba zgonów pod danym adresem. Dane Johna Snow przetworzone do postaci wektorowej (punkty z atrybutem „liczba zgonów”) można obecnie znaleźć w internecie
i wykorzystać do własnych analiz 69.

Interpolacja przestrzenna
Utworzenie reprezentacji gęstości punktów na podstawie ich rozmieszczenia prowadzi do zamiany pewnej liczby obiektów dyskretnych
(punktów) na pole ciągłe, które tworzą wyliczone wartości gęstości.
Zwróćmy jednak uwagę, że w przypadku takich pól właściwość – czyli
gęstość – jest tylko pozornie ciągła. Jakkolwiek w dowolnie wybranym
punkcie przestrzeni da się wyliczyć gęstość, stosując pewne założenia
(zob. rycina 7.4), to nie da się jej w tym punkcie zmierzyć, ponieważ
Obszerne informacje o Johnie Snow są dostępne na portalu opracowanym przez R.R. Frerichsa, dostępnym na www.ph.ucla.edu/epi/snow.html (sprawdzono: lipiec 2020). Mapę można
znaleźć na jednej ze stron tego portalu, na której szczegółowo omówiono epidemię cholery w
Soho, pod adresem www.ph.ucla.edu/epi/snow/highressnowmap.html, sprawdzono: lipiec 2020.
69
Dane z mapy Johna Snow w formacie shapefile można ściągnąć na przykład ze strony Robin’s
blog: John Snow’s Cholera data in more formats, dostępne na blog.rtwilson.com/john-snows-cholera-data-in-more-formats/, sprawdzono: lipiec 2020. Dane te można oczywiście utworzyć samodzielnie, na podstawie mapy. Edycję danych ułatwia to, że układ ulic w tej części Londynu nie
uległ istotnym zmianom od połowy XIX w. i stosunkowo łatwo jest powiązać dane z mapy Johna
Snow ze współczesnym układem przestrzennym dzielnicy Soho.
68
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w danym punkcie obiekt dyskretny albo jest, albo go nie ma – i taki
dyskretny obiekt nie może być w danym punkcie ani połowicznie, ani
w jakimś innym ułamku, choć takie mogą być w danym punkcie wartości gęstości. Dobrą analogią do tego przypadku jest prawdopodobieństwo – na przykład, jeśli prawdopodobieństwo wyrzucenia reszki niezbyt
uczciwą monetą wynosi 0,75, to nie oznacza to, że możemy w jakikolwiek
sposób uzyskać w jednym rzucie 0,75 reszki i 0,25 orła – a tylko, że na
cztery rzuty możemy spodziewać się trzech reszek i jednego orła.
Ale są takie właściwości przestrzeni, które mogą być (i zwykle są)
mierzone w określonych punktach, a dodatkowo wiemy o nich, że
mogą przyjmować inne wartości w punktach, w których pomiaru
nie prowadzimy. Wartości takie możemy jednak w tych pozostałych
punktach oszacować metodami interpolacji przestrzennej, dającymi
pozornie podobne efekty jak w przypadku analizy gęstości, lecz wychodzącymi z innych przesłanek i stosowanymi w innych sytuacjach.
Interpolacja przestrzenna polega na oszacowaniu wartości wybranej właściwości w pewnym punkcie o określonych współrzędnych,
w którym wartość tej właściwości jest nieznana, na podstawie znanych
wartości tej właściwości w skończonym zbiorze punktów o znanych
współrzędnych (ryc. 7.5). Właściwością taką może być na przykład
temperatura powietrza. Załóżmy, że na obszarze 100 × 100 km, o małych deniwelacjach, mierzymy temperaturę powietrza w 25 stacjach

Ryc. 7.5. Interpolacja przestrzenna
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Wartość wyliczona dla oczka siatki
wyróżnionego czerwonym kolorem
będzie zależeć od wartości
zmierzonej w czterech najbliżej
położonych stacjach pomiarowych
P 1, P 2, P 3, P 4. Zwróćmy uwagę, że
jeśli zastosowany zostanie prosty
wzór 7.1, to dla sąsiedniego oczka
siatki (wyróżnionego kolorem
zielonym), wyliczona wartość
będzie taka sama jak dla oczka
oznaczonego kolorem czerwonym,
ponieważ najbliższe cztery stacje
pomiarowe to także P 1, P 2, P 3, P 4.
Inna wartość będzie natomiast wyliczona dla oczka siatki wyróżnionego kolorem niebieskim, ponieważ
w tym wypadku cztery najbliższe
stacje pomiarowe to P 2, P 4, P 5, P 6.
Jeśli zastosowany zostanie wzór
7.2, uwzględniający odległość, to
wyliczone wartości w oczku wyróżnionym kolorem czerwonym będą
inne niż w tym wyróżnionym kolorem zielonym, ponieważ odległości
tych samych stacji pomiarowych od
każdego oczka są inne.
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pomiarowych rozmieszczonych względnie równomiernie (łatwo oszacować, że będą one oddalone od siebie o około 20 km), chcemy jednak oszacować temperatury w środkach regularnej siatki kwadratowej
o boku 5 km, czyli dla 400 punktów na analizowanym obszarze. Ponieważ temperatura powietrza cechuje się stosunkowo małym zróżnicowaniem przestrzennym na obszarze o takiej wielkości i o niewielkich
deniwelacjach, to założenie, że temperatura w dowolnie wybranym
oczku siatki będzie zbliżona do temperatur zmierzonych w czterech
najbliżej położonych stacjach pomiarowych jest jak najbardziej racjonalne. Założenie takie możemy przekształcić w prosty sposób do postaci matematycznej:
[7.1.]

ti =

(t i1 + t i2 + t i3 + t i4)
4

gdzie: t i to temperatura szacowana w oczku siatki 5-kilometrowej i,
a t i1, t i2, t i3, t i4 to temperatury zmierzone w czterech stacjach pomiarowych P 1, P 2, P 3, P 4, które są położone najbliżej i-tego oczka siatki 5-kilometrowej (ryc. 7.5). Ten sposób wyliczenia wartości można również
nieznacznie skomplikować – na przykład, uzależniając wyliczenie temperatury t i nie tylko od wartości temperatury zmierzonej w czterech
najbliżej położonych stacjach pomiarowych, ale również od odległości
i-tego oczka siatki od każdej z tych stacji, przy założeniu, że wpływ
pomiaru w danej stacji na wyliczoną wartość w i-tym oczku siatki jest
tym większy, im bliżej tego oczka jest ta stacja. Wzór na wyliczenie
mógłby wyglądać wtedy tak:

[7.2.] 		

t i1 + t i2 + t i3 + t i4
d
d i2 d i3 d i4
t i = i1
1 + 1 + 1 + 1
d i1 d i2 d i3 d i4

gdzie: d i1, d i2, d i3, d i4 to odległości i-tego oczka siatki od czterech najbliższych stacji pomiarowych.
To, czy szacowanie wartości właściwości za pomocą interpolacji przestrzennej ma w ogóle jakikolwiek sens, zależy od tego, jaką
autokorelację przestrzenną wykazuje badane przez nas zjawisko.
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Autokorelacja przestrzenna określa stopień podobieństwa wartości
danej właściwości w zależności od odległości punktów, w których
wartości te zostały zmierzone. Autokorelacja przestrzenna jest wyrażana
miarą korelacji o wartościach od -1 do 1. Wysoka (dodatnia) autokorelacja
oznacza, że wartości mierzone blisko siebie będą podobne, a zmierzone
w punktach od siebie oddalonych będą się różnić znacznie bardziej. Niska
(ujemna) autokorelacja oznacza, że blisko siebie występują skrajnie różne
wartości jakiejś właściwości (Gangodagamage i inni, 2008; ryc. 7.6).
Bez przesady można powiedzieć, że geografia ma sens dzięki dodatniej autokorelacji przestrzennej – czyli dzięki temu, że większość
znanych zjawisk zachodzących w przestrzeni cechuje podobieństwo
wartości występujących blisko siebie i znaczące różnice wartości w lokalizacjach, które są od siebie oddalone (ramka 7.2). Ponieważ interpolacja przestrzenna to w pewnym sensie przewidywanie rozkładu
wartości jakiejś właściwości w przestrzeni, to interpolację przestrzenną
muszą poprzedzać założenia dotyczące występowania dodatniej autokorelacji przestrzennej. W przeciwnym wypadku, czyli gdy przestrzenny rozkład wartości cechuje zerowa lub ujemna autokorelacja przestrzenna, nie będzie można sensownie oszacować wartości pomiędzy
punktami pomiarowymi.
Wartości pewnej właściwości
symbolizuje skala szarości (jaśniejsze komórki – wyższe wartości).
A – dane o wysokiej autokorelacji
przestrzennej; B – dane o niskiej
autokorelacji. Wykresy poniżej
przedstawiają odpowiednio
różnice wartości pomiędzy komórką oznaczoną liczbą 1, a kolejnymi
komórkami oznaczonymi liczbami
2–10. Dla danych o wysokiej
autokorelacji przestrzennej różnice
wartości rosną wraz z odległością,
co oznacza, że wartości w komórkach położonych blisko siebie są
podobne, a w oddalonych istotnie
się różnią. Dla danych o niskiej
autokorelacji przestrzennej różnice
wartości nie zależą wyraźnie od
odległości komórek – zarówno
duże, jak i małe różnice na plus lub
minus cechują komórki położone
blisko lub daleko od siebie.

Ryc. 7.6. Autokorelacja przestrzenna dla dwóch warstw rastrowych
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Pierwsze prawo geografii Toblera

Ramka 7.2.
Pierwsze prawo
geografii Toblera

To, że większość zjawisk geograficznych cechuje dodatnia autokorelacja przestrzenna, wyraża pierwsze prawo geografii Toblera (ang.
Tobler’s First Law of Geography, TFL): Everything is related, but near
things are more related than the distant ones (w nieco swobodnym
tłumaczeniu: wszystko jest ze sobą powiązane, ale rzeczy bliskie są
bardziej powiązane niż rzeczy odległe). To na pierwszy rzut oka nieco żartobliwe sformułowanie, przedstawione po raz pierwszy przez
amerykańskiego kartografa Waldo Toblera w pracy A Computer
Movie Simulating Urban Growth in the Detroit Region opublikowanej w 1970 r. w czasopiśmie Economic Geography, niesie za sobą bardzo głęboką treść: przewidywać i modelować rozkłady przestrzenne
zjawisk można tylko wtedy, kiedy wykazują one jakieś uporządkowanie w przestrzeni, a to uporządkowanie zazwyczaj wynika z dodatniej
autokorelacji przestrzennej, która szczęśliwie cechuje wiele różnych
zjawisk. Tak sformułowane pierwsze prawo geografii Toblera początkowo przeszło prawie niezauważone, dopiero w latach 90. XX w., wraz
z rozwojem GIS, popularność TFL wzrosła – zarówno w geografii, jak
i poza nią (Sui, 2004).

Na koniec, warto dodać kilka istotnych uwag dotyczących interpolacji przestrzennej. Metody interpolacji przestrzennej mogą być bardzo
różne – zarówno bardzo skomplikowane matematycznie, jak i stosunkowo proste. Geostatystyka to dział statystyki, który zajmuje się rozwijaniem grupy dość skomplikowanych pod względem matematycznym,
ale skutecznych metod interpolacji przestrzennej, określanych zbiorczo
mianem krigingu. Metody te szacują przestrzenne rozkłady wartości
wybranych właściwości, tworząc najpierw modele autokorelacji przestrzennej dla tej właściwości, na podstawie wartości zmierzonych w dostępnych punktach pomiarowych 70.
Termin „kriging” pochodzi od nazwiska Daniego G. Krige, południowoafrykańskiego inżyniera górniczego i statystyka, który zastosował metody geostatystyczne na potrzeby szacowania
zawartości złota w złożach, na podstawie znanych zawartości złota w próbkach pochodzących
z nielicznych odwiertów. Metody krigingu były dalej rozwijane w latach 60. XX w. przez francuskiego matematyka Georgesa Matherona, a obecnie są dostępne w większości standardowych
pakietów analizy danych przestrzennych (na podstawie Wikipedii, dostępne na https://en.wikipedia.org/wiki/Kriging, sprawdzono: lipiec 2020).
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Ponieważ każda metoda interpolacji przestrzennej szacuje wartości
właściwości w dowolnie wybranych punktach, które mogą być w tych
samych punktach niezależnie zmierzone, to bez względu na wybór
metody interpolacji przestrzennej, standardowym testem poprawności
metody interpolacji jest odniesienie wartości wyliczonych do wartości
niezależnie zmierzonych, dla losowo wybranej próby. W przykładzie
z ryciny 7.5 można to zrobić w taki sposób, że dla 10 % oczek siatki, dla
których wartości wyliczono, wartości te równocześnie się mierzy. Jeśli
wartości wyliczone będą zbliżone do wartości zmierzonych, to znaczy
że model interpolacji przestrzennej jest poprawny, a jeśli nie – trzeba
będzie zastosować inny.
Jakkolwiek powyżej zaznaczono, że metody interpolacji przestrzennej odnoszą się do właściwości, które mogą być niezależnie zmierzone w dowolnym punkcie (np. takich jak temperatura, wysokość bezwzględna, ciśnienie) to w pewnych przypadkach metody interpolacji
stosowane są również do właściwości, które tej cechy nie mają, a sposób
ich wyliczenia przypomina szacowanie wartości gęstości omówione
powyżej lub przedstawione w rozdziale 2 sposoby wyliczania różnych
charakterystyk pól podstawowych. Załóżmy, że dla wszystkich powiatów w Polsce obliczyliśmy wartość rocznego przychodu przedsiębiorstw
działających w powiecie, przypadającą na jednego mieszkańca powiatu. Jeśli dodatkowo przyjmiemy, że wartość wyliczona dla konkretnego
powiatu odnosi się do środka geometrycznego tego powiatu, to w ten
sposób otrzymujemy punkty i ich współrzędne oraz właściwości znane
w tych punktach. Choć nie zostały one zmierzone, a tylko wyliczone,
to możemy wykorzystać dla tych punktów i tej właściwości metody interpolacji przestrzennej. Zwróćmy uwagę, że w takim wypadku zamiast
jednej wartości dla całego powiatu (lub dowolnego innego pola podstawowego) uzyskamy taki rozkład przestrzenny, w którym wartości
w sposób ciągły zmieniają się pomiędzy środkami powiatów (ryc. 7.7).
To, na ile uprawnione jest takie postępowanie i jakie są konsekwencje
wyboru określonych pól podstawowych do wyliczenia wartości właściwości, która zostanie poddana interpolacji, będzie jeszcze przedmiotem dodatkowych rozważań nieco dalej, w podrozdziale dotyczącym
poligonów.
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A – pola podstawowe 1–6
(np. powiaty), wartość właściwości jest najwyższa w polu 1,
a najniższa w polu 6; B – każde
pole podstawowe ma swój środek
geometryczny (punkty P1, …,
P6). Przypisując tym punktom
wartość właściwości dla danego
pola można dokonać interpolacji
przestrzennej, uzyskując ciągły
rozkład wartości wybranej właściwości. Warto zwrócić uwagę, że po
interpolacji w obrębie każdego pola
podstawowego występuje wiele
różnych wartości danej właściwości, choć ze sposobu jej wyliczenia
wynika, że jedna wartość powinna
cechować całe konkretne pole
podstawowe.

Ryc. 7.7. Interpolacja właściwości wyliczonych dla pól podstawowych

Linie
Linie reprezentują obiekty dyskretne, o szerokości na tyle małej w danej
skali, że może być zaniedbywalna w pewnych zastosowaniach. Dzieje się tak najczęściej wtedy, kiedy obiekty dyskretne stanowią ścieżki
transportu materii, energii lub informacji – bez względu na to, czy ruch
wzdłuż takiej ścieżki jest efektem działania czynników przyrodniczych,
czy też jest dziełem człowieka. Z uwagi na to, że ścieżki transportu
materii, energii lub informacji zwykle tworzą mniej lub bardziej skomplikowane sieci połączeń, najwłaściwszym modelem do ich reprezentacji jest topologiczny model wektorowy (zob. też rozdział 3), w którym
poszczególne linie łączą się ze sobą w ściśle zdefiniowanych węzłach,
mając najczęściej również określony zwrot, określający na przykład jedyny dopuszczalny kierunek ruchu. Model topologiczny sieci pozwala
na łatwe identyfikowanie połączeń dzięki informacjom zapisanym w tabeli topologicznej, bez konieczności analizy zazwyczaj skomplikowanej
geometrii linii tworzących sieć (zob. rycina 3.7).
Prostym przykładem sieci przyrodniczych mogą być sieci rzeczne.
W nieskomplikowanych przypadkach sieci rzeczne mają dwie cechy:
kierunek ruchu materii jest ściśle zdefiniowany, ponieważ woda płynie
w dół, a system połączeń jest tak skonstruowany, że wiele cieków rozpoczynających się w źródłach łączy się ze sobą w jeden odcinek ujściowy (ryc. 7.8). Oznacza to, że w sieciach tych materia może przemieszczać się od źródła do ujścia, natomiast niedozwolone jest na przykład
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przemieszczenie od jednego źródła do innego źródła. Każde zetknięcie się linii tworzy węzeł: połączenie dwóch cieków w jeden, albo rozgałęzienie, częste w deltowych ujściach rzek. Zdarzają się też rzadkie
przypadki naturalnej bifurkacji, czyli powstawania połączeń pomiędzy
dwoma ciekami; w połączeniach takich kierunek przepływu nie musi
być jednoznacznie określony. W sieciach rzecznych występujących na
obszarze krasowym mogą wystąpić również nieco bardziej skomplikowane sytuacje związane z przepływami podziemnymi, które mogą (po
zrzutowaniu na płaszczyznę) wizualnie przecinać się z innymi ciekami powierzchniowymi, ale nie tworząc z nimi faktycznego połączenia,
z uwagi na to, że przepływ następuje w kanale podziemnym, na pewnej
głębokości.
Sieci transportowe tworzone przez człowieka są bardziej skomplikowane niż rzeczne (ryc. 7.8), przede wszystkim dlatego, że zwykle
nie ograniczają kierunku przemieszczania się wzdłuż poszczególnych
obiektów liniowych, a także dlatego, że poruszające się obiekty (ludzie,
pojazdy) wykorzystują różne zdobycze techniki, co skutkuje najróżniejszymi prędkościami przemieszczania się, podczas gdy w przypadku
wody, jedyną przyczyną warunkującą transport materii jest grawitacja.
W związku z tym modelowanie ruchu w takich sieciach wymaga nie
tylko znajomości geometrii sieci, ale także poznania tych właściwości

Ryc. 7.8. Różne typy sieci

Linie

I – sieć rzeczna; II – sieć drogowa. W sieci rzecznej każda linia
wektorowa tworząca sieć ma ściśle
określony zwrot, związany
z kierunkiem płynięcia wody. Woda
może przepłynąć z A do B i z C do
B, ale nie jest możliwy jej przepływ
z A do C, z C do A ani z B do A lub
C. Wszystkie przecięcia linii sieci to
węzły topologiczne (szare kółka).
W sieci drogowej (poza wyjątkami
oznaczonymi strzałką) ruch jest
możliwy w obu kierunkach. Nie
wszystkie przecięcia linii sieci to
węzły topologiczne (szare kółka),
dwa przecięcia oznaczone numerami 1 i 2 nie mają charakteru topologicznego (np. drogi przechodzą
jedna nad drugą bez możliwości
zjazdu. Można przejechać z A do B
lub z B do A, ale – biorąc pod uwagę fragment sieci pokazany na tej
rycinie – nie da się dostać z punktu
A lub B do punktu C ani z punktu C
do punktu A lub B.
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Trzy drogi z A do B różnią się
odległością (pierwsza wartość
z pary liczb opisujących każde
połączenie) oraz czasem (druga
wartość) potrzebnym na pokonanie
drogi. Wybierając drogę zieloną,
odległość wynosi 41, natomiast
czas – 60. Na drodze czerwonej
odległość wynosi 57, natomiast
czas – 27. Droga niebieska daje
odległość 58, natomiast czas – 50.
Droga zielona jest więc najkrótsza,
ale pokonanie jej zajmuje najwięcej
czasu. Droga niebieska i czerwona
są podobnej długości, jednakże
czerwona jest zdecydowanie najszybsza. Dodatkową zmienną może
być koszt (związany na przykład
z koniecznością uiszczenia opłaty
drogowej) – jeśli droga czerwona
ma odcinki płatne, ktoś może
uznać, że lepiej wybrać wariant
niebieski lub zielony. Możliwe są
oczywiście inne wybory
drogi z A do B niż te zaznaczone
na rycinie.

sieci, które decydują o szybkości przemieszczania się. Każdy z nas praktycznie rozważa takie właśnie właściwości sieci planując trasę z dowolnie wybranego punktu początkowego (A) do dowolnie wybranego
punktu końcowego (B). Rozważamy w takim wypadku nie tylko takie
połączenie w sieci, które daje najkrótszą odległość A–B, ale też takie,
które pozwala na najkrótszy czas przejazdu. Zwykle uwzględniamy też
koszt przejazdu (ryc. 7.9).

Ryc. 7.9. Różne warianty połączeń w sieci

Jakkolwiek docelowym modelem sieci jest topologiczny model
wektorowy, to jednak w niektórych przypadkach poszczególne obiekty liniowe tworzące sieć mogą być generowane na podstawie analizy
danych rastrowych. Sieci rzeczne powstają poprzez oddziaływanie
procesów atmosferycznych, hydrologicznych i geomorfologicznych
na zróżnicowaną pod względem wysokościowym i geologicznym powierzchnię terenu. Płynąca woda wykorzystuje (a także kształtuje) obniżenia terenu, w związku z czym, znając ukształtowanie powierzchni
jakiegoś obszaru, można próbować odtworzyć geometrię obiektów liniowych tworzących sieć rzeczną, z dokładnością uzależnioną od znajomości różnorodnych właściwości podłoża (np. przepuszczalności).
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Idąc od grzbietu wododzielnego w dół początkowo nie napotkamy stałych cieków, dopiero nieco niżej zbiorniki wód podziemnych stają się
na tyle zasobne, aby pojawiły się źródła i stałe cieki. Te płyną wzdłuż
linii maksymalnego spadku, przy okazji rozcinając podłoże, a następnie
łączą się z innymi, zmierzając do ujścia. Przedstawione w rozdziale 4
funkcje lokalnego sąsiedztwa pozwalają na określenie za pomocą rastrowych NMT kierunków maksymalnego spadku, a w związku z tym
umożliwiają tworzenie modeli sieci rzecznych, przy określonych założeniach dotyczących przepuszczalności podłoża. W tym celu wystarczy
przyjąć, że ciek zaczyna się w komórce, do której spływa woda z określonej minimalnej liczby komórek położonych wyżej. Modelowanie
sieci rzecznej na podstawie NMT jest więc jednym z przypadków wyznaczania dla ciągłego pola ilościowego charakterystycznych obiektów
liniowych, którymi są linie spływu. W odniesieniu do ukształtowania
powierzchni linie te, wraz z liniami grzbietowymi, określane są mianem
linii szkieletowych. Podobne sposoby analizy danych rastrowych stosuje się również do wyznaczania potencjalnych korytarzy migracyjnych
zwierząt, które pozwalają na ocenę powiązalności siedlisk (ang. habitat
connectivity, ramka 7.3).

Korytarze i ekologia krajobrazu
Korytarze (ang. corridors) to obiekty o znacznej długości i stosunkowo niewielkiej szerokości, różniące się od swojego otoczenia. Tak
rozumiane korytarze są jednym z trzech elementów funkcjonalnych
krajobrazu w koncepcji wprowadzonej do ekologii krajobrazu w latach 80. XX w. (Forman, Godron, 1986), obok płatów (ang. patch)
oraz tła (ang. matrix). Pojęcie korytarzy wiąże się najczęściej w badaniach krajobrazowych z przemieszczaniem się zwierząt pomiędzy
siedliskami, będącymi płatami krajobrazu o warunkach sprzyjających
danym gatunkom zwierząt. W tym sensie korytarze są czymś analogicznym do szlaków transportowych budowanych przez człowieka,
ale ponieważ nie towarzyszy im infrastruktura, ich przebieg można
uzyskać albo poprzez analizę przestrzennego zróżnicowania struktury
krajobrazu (przede wszystkim pokrycia terenu oraz ukształtowania

Linie

Ramka 7.3.
Korytarze i ekologia
krajobrazu
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powierzchni), albo dzięki analizie ruchu samych zwierząt. W tym
drugim przypadku, korytarze wyznacza się jako strefy, w których
koncentruje się ruch badanych osobników, a do badań takich można wykorzystywać na przykład metody telemetryczne (Miller i inni,
2019). Przypadek pierwszy jest natomiast podobny do omawianego
wyżej modelowania układu sieci rzecznej na rastrowym NMT, w którym poszukuje się linii maksymalnego spadku, które pokrywają się
z liniami cieków. W przypadku korytarzy, analizie poddawany jest
rastrowy model kosztu przemieszczania się na jakimś obszarze. Każda
komórka przechowuje wartość określającą, jaki jest koszt pokonania
danej komórki przez hipotetycznego przedstawiciela badanego gatunku. Analiza polega na znalezieniu takich dróg łączących siedliska
na badanym terenie, których pokonanie odbywa się najmniejszym
kosztem.

Poligony
Poligony reprezentują dowolnie wyznaczane i o dowolnej wielkości
fragmenty powierzchni Ziemi – a więc obiekty pierwszego typu (zob.
rozdział 1). Mogą to być fragmenty powierzchni Ziemi o mniej lub
bardziej wyraźnych granicach naturalnych – np. wyspy, jeziora, kontynenty, zlewnie, strefy klimatyczne, siedliska zwierząt. Mogą to też być
fragmenty powierzchni Ziemi, których granice wyznacza człowiek –
np. państwa, jednostki administracyjne, parki narodowe. Mogą to być
wreszcie dowolne inne fragmenty powierzchni Ziemi, np. o granicach
geometrycznych – tak jak obszar ograniczony południkami 10 i 20
stopni długości geograficznej wschodniej oraz równoleżnikami 50 i 60
stopni szerokości geograficznej północnej.
Problematyka związana z poligonami jako reprezentacją fragmentów
powierzchni Ziemi jest w geografii niezwykle bogata i jej streszczenie
w tym krótkim podrozdziale jest w zasadzie niemożliwe. Najistotniejsze kwestie dotyczące poligonów wiążą się z tym, czym są regiony, jak
definiowane są ich granice i w jaki sposób są one używane w geografii
i w innych naukach zajmujących się przestrzennym zróżnicowaniem
zjawisk zachodzących na powierzchni Ziemi.
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Region
Region to jedno z najstarszych pojęć stosowanych w geografii. Pojęcie
to w związku z tym doczekało się dużej liczby definicji. W tej książce
autor przyjął, że region to spójny przestrzennie fragment powierzchni
Ziemi, którego granice wyznaczane są za pomocą umownie przyjętych
i uzgodnionych kryteriów. Na ogół przy wyznaczaniu regionów zakłada
się, że dany region jest względnie homogeniczny pod względem pewnych wybranych właściwości, a poza jego granicami właściwości te są
odmienne niż w obrębie regionu. W wielu wypadkach kryteria te są
oczywiste, a granice nie budzą wątpliwości. Może to dotyczyć wyspy
(np. takiej jak Kreta), której granice są stabilne i wyraźne, albo kraju (np. takiego jak Rumunia), którego granice są jasno zdefiniowane
i wyznaczone z dużą dokładnością. Właściwość „bycie Kretą” lub „bycie Rumunią” występuje w danym regionie, a poza regionem już nie.
W wielu wypadkach jednak kryteria wyznaczania granic regionów
mogą być złożone, a efekt ich stosowania niekoniecznie jednoznaczny.
Tak często dzieje się w przypadku regionów fizycznogeograficznych,
regionów historycznych lub regionów kulturowych różnej rangi i wielkości, których granice zależą od doboru kryteriów, a także od często
subiektywnych ocen ważności poszczególnych kryteriów lub różnic,
jakie występują w przestrzeni, biorąc pod uwagę wybrane właściwości.
Jeszcze bardziej skomplikowane jest wyznaczanie granic regionów
w przypadku, gdy kryteria dotyczą nie tyle przestrzennego zróżnicowania właściwości konstytutywnych dla regionów, ale oddziaływań
w przestrzeni, które pozwalają na wyróżnianie fragmentów przestrzeni
o określonych powiązaniach funkcjonalnych. Granice takich regionów
funkcjonalnych są zwykle trudne do jednoznacznego zdefiniowania.
Przykładem takiego regionu jest tak zwane izolowane państwo (niem.
der isolierte Staat), które opisał w XIX w. Johann Heinrich von Thünen.
Izolowane państwo to wyidealizowany, funkcjonalnie odcięty od jakichkolwiek zewnętrznych oddziaływań i doskonale homogeniczny
pod względem cech przyrodniczych region. W regionie tym wykształca
się określony przestrzenny porządek użytkowania ziemi wokół centrum
regionu, będącego głównym rynkiem zbytu. Porządek ten kształtowany
jest przez odległość od centrum oraz koszty i czas transportu (Crosier,
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2001). W sytuacji realnej, gdy region funkcjonalny wokół jakiegoś centrum nie jest odcięty od wpływów zewnętrznych, granice oddziaływania centrum regionu są trudne do wyznaczenia, ponieważ wpływy
i oddziaływania centrum i różnych innych ośrodków leżących poza
granicami regionu funkcjonalnego przenikają się, w związku z czym
zastosowanie różnych kryteriów wyodrębniania takich regionów może
skutkować uzyskaniem odmiennych granic regionów funkcjonalnych.
Jednym z kryteriów wyznaczania regionów funkcjonalnych dużych
ośrodków miejskich są dojazdy do pracy. Przykładowo, granicę pomiędzy regionem funkcjonalnym dwóch dużych miast może wyznaczać
strefa, z której do obu miasta dojeżdża podobna liczba pracowników
(ryc. 7.10).

Wykres przedstawia liczby
dojeżdżających do pracy w miastach A i B, wzdłuż głównej linii
komunikacyjnej łączącej miasta.
Pomiędzy A i B jest strefa, z której
liczba dojeżdżających do obu miast
jest podobna – jest to granica
regionów funkcjonalnych miast
A i B (przerywana linia na rycinie).
Obszary położone po jednej stronie
tej strefy ciążą do miasta A,
a po drugiej – do B.

Ryc. 7.10. Sposób wyznaczenia granicy regionu funkcjonalnego

Traktowanie regionów jako wyodrębnionych i realnie istniejących
części przestrzeni, tworzących jasne systemy hierarchiczne, jest wyrazem dążeń geografii do jednoznacznego uporządkowania przestrzeni
i jak najdokładniejszego opisu jej zróżnicowania. Postępowanie to ma
wiele zalet poznawczych. Wynika ono z przyjęcia w tej konkretnej kwestii stanowiska zgodnego z realizmem naukowym, czyli przekonania, że
wyodrębnione regiony są reprezentacją realnie istniejących bytów. Zasadniczą wadą tego podejścia jest jednak skupienie się na możliwie jak
najdokładniejszym odwzorowaniu granic regionalnych i poszukiwaniu
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powszechnie akceptowanych kryteriów ich wyznaczania, co może być
czasochłonne. Jednakże dla wielu badaczy region jest nie tyle czymś,
co jest, ma granice i może być poddane badaniu, ale raczej użytecznym
narzędziem do poznawania silnie zróżnicowanej przestrzeni. To drugie
podejście do pojęcia regionu ma charakter instrumentalny 71, co oznacza, że w jego ramach badacze nie próbują identyfikować regionów
realnie istniejących, ale konstruują je w sposób umowny, aby ułatwić
sobie opis wybranych zjawisk i zależności przestrzennych. Regionem
w ujęciu instrumentalnym może być więc dowolnie wyróżniony fragment powierzchni Ziemi, na przykład o prostych geometrycznie granicach. Wybór pomiędzy realistycznym i instrumentalnym traktowaniem
regionów w pewnym stopniu zależy od wyboru dyskretnego lub ciągłego sposobu postrzegania przestrzeni i jej właściwości (zob. rozdział 1).
Ujęcie dyskretne sprzyja postrzeganiu przestrzeni jako mozaiki regionów różnej wielkości i różnej rangi, ponieważ skupia się ono na granicach i nieciągłościach, niejako automatycznie prowadząc do podziału
przestrzeni na regiony, będące klasycznymi obiektami pierwszego typu.
Z kolei w ujęciu ciągłym regiony (a w zasadzie ich granice) są zbędne,
ponieważ przestrzeń jest wypełniana przez zmienne właściwości, w postrzeganiu i badaniu których granice są całkowicie nieistotne.

Struktury przestrzenne
Dzielenie powierzchni Ziemi za pomocą dowolnych kryteriów prowadzi do tworzenia mozaikowo ułożonych regionów, które pozwalają
na uchwycenie i analizowanie zróżnicowania przestrzennego pewnych
właściwości, czyli struktury przestrzennej. Przykładem takiego podejścia mogą być analizy struktury przestrzennej pokrycia terenu i użytkowania ziemi. W tym przypadku poszczególnym regionom o względWspomniano już w rozdziale 1, że realizm naukowy przyjmuje, iż rzeczywistość poznawana
naukowo istnieje, a także, że nasze najlepsze teorie naukowe opisują świat taki, jaki on jest. Antyrealizm naukowy to z kolei zbiór dość zróżnicowanych poglądów, których wspólnym mianownikiem jest kwestionowanie realności przynajmniej niektórych bytów badanych przez naukę, bądź
też traktowanie tej realności (lub jej braku) jako kwestii o znaczeniu wyłącznie akademickim.
Jednym ze stanowisk zaliczanych do poglądów antyrealizmu naukowego jest instrumentalizm,
w myśl którego nasze teorie to tylko instrumenty, które pozwalają na przewidywanie obserwowalnych zjawisk lub porządkowanie obserwacji (Chakravartty, 2017).
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nie jednorodnym pokryciu terenu i użytkowaniu ziemi 72 odpowiadają
poligony (obiekty dwuwymiarowe) o takiej geometrii, że cały ich zbiór
pokrywa określony fragment powierzchni Ziemi w sposób rozłączny
i wyczerpujący (ryc. 7.11). Bez względu na to, czy poligony te zapisano za pomocą wektorowego lub rastrowego modelu danych, strukturę
przestrzenną w takim wypadku można opisywać za pomocą różnych
miar, odnoszących się do powierzchni poszczególnych poligonów, ich
kształtu lub wzajemnych relacji przestrzennych (sąsiedztw), a także
przestrzennych rozkładów różnych właściwości poszczególnych poligonów. Przykładem użytecznego wskaźnika opisującego kształt pojedynczego poligonu jest wskaźnik rozwinięcia granic, który jest ilorazem długości obwodu poligonu i obwodu koła o tej samej co dany
poligon powierzchni. Innym wskaźnikiem opisującym strukturę przestrzenną większego obszaru, w obrębie którego znajduje się wiele poligonów reprezentujących wyznaczone regiony, jest gęstość granic, czyli

Wielkość płatów (poligony
o różnych kolorach) jest zróżnicowana przestrzennie – widać wyraźnie, że najmniejsze płaty występują
w części północno-zachodniej,
a największe w częściach południowej i wschodniej badanego
obszaru. To zróżnicowanie opisać
można za pomocą liczby płatów
przypadających na jednostkową
powierzchnię. W czterech
identycznych polach podstawowych
(kwadraty A, B, C, D) rozmieszczonych w różnych częściach obszaru
liczba płatów wynosi odpowiednio
10, 6, 3 i 1.

Ryc. 7.11. Struktura przestrzenna pokrycia terenu i użytkowania ziemi
72
W ekologii krajobrazu, o której wspomniano wcześniej (ramka 7.3), takie jednostki przestrzenne określa się mianem płatów (ang. patches).
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sumaryczna długość granic poligonów przypadająca na jednostkową
powierzchnię.
Taki model struktury przestrzennej jest modelem dyskretnym,
w którym przestrzeń jest podzielona w sposób rozłączny i wyczerpujący na regiony, których reprezentacją są poligony. Jeśli właściwości,
które zostały wykorzystane do wyodrębnienia regionów, zmieniają się
w przestrzeni tak, że można wyróżnić strefy, w których właściwości
te zmieniają się nieznacznie, a także strefy, gdzie zmieniają się one
szybko, to sposób opisu za pomocą modelu dyskretnego można uznać
za adekwatny (ryc. 7.12). Granice między regionami będą wtedy przebiegać w strefie dużej zmienności właściwości, a poszczególne regiony
będą obejmować obszary, w obrębie których zmienność właściwości
jest niewielka. W odmiennym przypadku, gdy właściwości zmieniają
się w taki sposób, że gradienty zmian w przestrzeni są względnie stałe,
to, choć można dokonać podziału przestrzeni na regiony i wyróżnić
odpowiadające im poligony, trudno ten dyskretny podział przestrzeni
uznać w tym wypadku za sensowną metodę reprezentacji struktury
przestrzennej.

Ryc. 7.12. Dyskretne i ciągłe zmiany w przestrzeni a granice regionów

Poligony

A – rozmieszczenie obiektów
drugiego typu (np. mogą to być
drzewa na granicy swojego zasięgu
klimatycznego, podobnie jak na
rycinie 1.3, która przedstawia
zbliżone do prezentowanej tu
sytuacji rozmieszczenie drzew na
południowym stoku Cylu w masywie
Babiej Góry). Rozmieszczenie
obiektów w części zachodniej jest
inne niż w części wschodniej,
w związku z tym wskazanie granicy
między regionem, w którym występują drzewa, a regionem, w którym
drzewa nie występują, jest łatwe
w części zachodniej, natomiast
w części wschodniej granica ta
może być wyznaczona na różne
sposoby, np. te oznaczone cyfrą
1 lub 2 (B, D). W przypadku D
wyznaczenie granicy nastąpiło
na podstawie podziału badanego
obszaru na geometryczne pola
podstawowe i obliczeniu dla nich
gęstości drzew (C, im większa
gęstość drzew tym ciemniejsza zieleń), ale w zależności od przyjętego
progu gęstości drzew, przebieg
granicy regionów może być
wyznaczony w części wschodniej
na różne sposoby. Warto zwrócić
uwagę na oczywiste zależności
pomiędzy metodą wyznaczania granicy regionów ukazaną na rycinie
B, a wektorowym modelem danych
geograficznych oraz pomiędzy metodą wyznaczania granicy regionów
przedstawioną na rycinach C i D
a rastrowym modelem danych geograficznych. Rycina ta przedstawia
także praktyczne wykorzystanie
metod analizy gęstości punktów
wektorowych, omówionych na
początku rozdziału 7.
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Problem zmiennego pola podstawowego
Bez względu na to, jak podchodzimy do delimitacji granic regionów,
dowolnie wyznaczony fragment przestrzeni, czyli obiekt pierwszego
typu, może być traktowany w badaniach jako pole podstawowe. Reprezentacją takiego pola podstawowego jest poligon zapisany za pomocą
modelu wektorowego lub rastrowego. Warto w tym miejscu dodać, że
pojęcie pola podstawowego pojawia się w tej książce dość często: o polach podstawowych była już mowa w rozdziale 2, ponadto pewne typy
analiz wykorzystujących pola podstawowe zostały opisane na początku
tego rozdziału w podrozdziale poświęconym punktom (patrz ryc. 7.4).
Na przykład, dysponując zbiorami punktów reprezentujących obiekty
drugiego typu, możemy – dla dowolnego układu poligonów reprezentujących pola podstawowe – określić gęstości obiektów drugiego typu.
Ciekawym typem operacji wykorzystujących układy poligonów
będących polami podstawowymi są funkcje zonalne, które zaliczane
są do omawianej wcześniej (w rozdziale 4) algebry map. Funkcje zonalne pozwalają na wyliczenie pewnych charakterystyk pól podstawowych, uwzględniając dowolnie wybrane właściwości zmieniające się
w przestrzeni, które zapisano za pomocą rastrowego modelu danych
geograficznych. Na przykład, dysponując układem poligonów reprezentujących pola podstawowe oraz dowolnym NMT dla określonego
obszaru, można dla każdego pola podstawowego wyliczyć średnią wartość wysokości w jego obrębie (ryc. 7.13). Wyliczone wartości dla pól
podstawowych zapisywane są w postaci tabeli, która może być częścią
relacyjnej bazy danych odnoszącej się do poszczególnych pól. Ponieważ
bardzo często polami podstawowymi w wypadku analiz korzystających
z funkcji zonalnych są jednostki administracyjne, dla których zbierane
są też różne inne dane, analiza taka pozwala na tworzenie rozbudowanych baz danych i analizę współzależności różnych cech jednostek
administracyjnych.
W przypadku, gdy traktujemy regiony instrumentalnie, jako pola
podstawowe i narzędzia służące do opisu powierzchni Ziemi, wyznaczenie samych regionów – pól podstawowych – jest proste, ponieważ stosować można w zasadzie dowolne kryteria prowadzące
do wyznaczenia granic regionalnych. Regiony te nie muszą bowiem

158

7. Punk t y, linie, poligony

I - wartości pewnej właściwości
zapisane za pomocą modelu
rastrowego; II – pola podstawowe
dla tego samego obszaru, zapisane
za pomocą modelu wektorowego;
III – pola podstawowe nałożone
na rastrowy model właściwości;
IV – przekształcenie pól podstawowych z modelu wektorowego
do modelu rastrowego. Funkcja
zonalna pozwala na wyliczenie
dla pól podstawowych A, B i C
jakiejś wartości. Może nią być np.
przedstawiona na rycinie różnica
pomiędzy maksymalną i minimalną
wartością właściwości w danym
polu podstawowym.

Ryc. 7.13. Przykład funkcji zonalnej

odzwierciedlać realnie istniejących struktur i w zasadzie dowolny fragment przestrzeni może pełnić funkcję pola podstawowego. Jednakże
podejście takie rodzi inne niebezpieczeństwo, znane w geografii jako
problem zmiennego pola podstawowego (ramka 7.4; ryc. 7.14).

Problem zmiennego pola podstawowego
Problem zmiennego pola podstawowego (ang. Modifiable Areal Unit
Problem – MAUP) oznacza zależność wyniku analiz wykorzystujących
pola podstawowe od ich kształtu i wielkości. Jakkolwiek problem ten
był znany w geografii od dawna, został on gruntowanie przebadany

Poligony

Ramka 7.4.
Problem zmiennego pola
podstawowego
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dopiero w latach 70. i 80. XX wieku przez Stana Openshawa (1983),
który udowodnił, że stosując dowolne podziały przestrzeni na poligony reprezentujące pola podstawowe, można uzyskać w zasadzie
dowolne wyniki opisujące różne aspekty przestrzennego zróżnicowania wybranych właściwości. Na przykład, można tak manipulować kształtem i wielkością pól podstawowych, aby uzyskiwać różne wartości współczynników korelacji między dwiema zmiennymi
wyznaczanymi dla tych pól – Openshaw wykazał między innymi, że
dla takiej korelacji można uzyskać praktycznie dowolną wartość pomiędzy -1 i 1 (Openshaw, 1983). To, że wynik opisujący jakiś fragment
powierzchni Ziemi jest zależny od kształtu i wielkości pól podstawowych, wykorzystywano między innymi w działaniach politycznych,
próbując wpływać na ostateczny wynik wyborczy poprzez manipulacje kształtami okręgów wyborczych w wyborach przeprowadzanych
na różnych szczeblach. Manipulacje takie określane są mianem gerrymanderingu, a termin ten pochodzi od nazwiska polityka amerykańskiego Elbridge’a Gerry’ego, który próbował stosować podobne
praktyki w XIX w. w wyborach w stanie Massachusetts73.

Zmienne pole podstawowe jest poważnym problemem metodologicznym w sytuacji, gdy regiony traktowane są instrumentalnie, jako
pola podstawowe służące przede wszystkim do opisu pewnych wybranych aspektów rzeczywistości. Aby ograniczyć ewentualne efekty
uboczne, należy przy doborze pól podstawowych stosować pewne reguły, które w logiczny i przekonujący sposób pozwalają dostosować
ich wielkość i kształt do charakteru zjawisk, które zamierzamy badać.
Choć bezpiecznym wyborem wydawałyby się jednakowe (najlepiej geometrycznie proste) pola podstawowe, na przykład wybierane losowo,
to jednak w wielu wypadkach nie mogą one być zastosowane, z uwagi
na niedopasowanie do zjawiska, albo trudności zebrania dla takich pól
odpowiednich danych. Ten pierwszy przypadek może odnosić się do
Gerrymandering, za Wikipedią, dostępne na https://en.wikipedia.org/wiki/Gerrymandering,
sprawdzono: lipiec 2020.

73
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Problem zmiennego pola podstawowego został przedstawiony
w kontekście relacji pomiędzy
właściwością o ciągłym rozkładzie
przestrzennym (na rycinie właściwość ta przedstawiona została
za pomocą izolinii i skali barwnej
– ciemna zieleń oznacza najwyższe wartości) a rozmieszczeniem
obiektów punktowych. Dla czterech
pól podstawowych (A) widoczny
jest wyraźny związek pomiędzy
liczebnością obiektów punktowych
w polu podstawowym (oś OY)
a średnią wartością właściwości
o ciągłym rozkładzie przestrzennym
dla pola podstawowego (oś OX) –
im wyższe wartości właściwości,
tym więcej obiektów punktowych
(B). Dla inaczej wyznaczonych
czterech pól podstawowych (C)
związek ten jest słaby, a ponadto
zaznacza się spadek liczby obiektów punktowych wraz ze wzrostem
średniej wartości właściwości
o ciągłym rozkładzie przestrzennym
dla pola podstawowego (D, opis osi
wykresu jak wyżej).

Ryc. 7.14. Problem zmiennego pola podstawowego

badań obiegu wody, dla których idealnym polem podstawowym jest
zlewnia. Drugi zaś jest charakterystyczny dla badań społeczno-ekonomicznych, w których wiele zmiennych znanych jest tylko na poziomie
jednostek spisowych lub administracyjnych, a przeliczenie ich dla innych pól podstawowych byłoby trudne i może być obarczone istotnymi
błędami.
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8.   J a ko ś ć da n yc h
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Dokładność
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Spójność i kompletność
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Propagacja błędów
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J a ko ś ć da nyc h
g e o g r a f i c z nyc h

8

– Ach to – rzekł Remigiusz – zwykła rodzina ma tutaj do pięćdziesięciu tabul ziemi.
– Ile to jest jedna tabula?
– Naturalnie cztery sążnie kwadratowe.
– Sążnie kwadratowe? Ile to?
– Trzydzieści sześć stóp kwadratowych daje sążeń kwadratowy. Albo jeśli wolisz, osiemset
sążni liniowych czyni jedną milę piemoncką. A stąd da się obliczyć, że rodzina – na ziemiach
po stronie północnej – może z uprawy oliwek mieć co najmniej pół wańtucha oliwa.
– Pół wańtucha?
– Tak, wańtuch czyni pięć hemin, zaś hemina osiem czarek.
– Zrozumiałem – powiedział mój mistrz zniechęcony. – Każdy kraj ma swoje miary.
Umberto Eco. Imię róży. Państwowy Instytut Wydawniczy,
Warszawa, 1991, w przekładzie Adama Szymanowskiego

Jakość danych geograficznych odnosi się do dwóch ważnych cech dowolnego zestawu danych geograficznych. Pierwsza z nich dotyczy tego,
jak wiernie dane te reprezentują wybrane aspekty rzeczywistości. Druga
zaś odnosi się do tego, na ile metody pozyskania lub wytworzenia danych z konkretnego ich zestawu były jednolite. Miarą pierwszej z tych
dwóch cech danych geograficznych jest dokładność (ang. accuracy),
a drugiej – spójność (ang. coherence, consistency) i kompletność (ang.
completeness).
Jest oczywiste, że zawsze chcielibyśmy, aby dane, którymi dysponujemy, miały jak najlepszą jakość. Jednak zwykle barierą dla uzyskania

Pojęcia kluczowe:

dokładność, błąd, spójność, kompletność, niepewność, generalizacja, propagacja błędów

takich danych jest ich koszt. O ile w rozważaniach teoretycznych
można kierować się wyłącznie wskazanymi wyżej aspektami jakości,
to w praktyce dokładność, spójność i kompletność danych geograficznych muszą być odnoszone do kosztu ich wytworzenia lub pozyskania.
Skala a jakość danych geograficznych
Jakość danych jest silnie uzależniona od tego, jak szczegółowo dane
reprezentują wybrane aspekty rzeczywistości. Szczegółowość jest funkcją gęstości pomiarów wybranych właściwości na jednostkę powierzchni, przy czym termin „pomiar” należy tu rozumieć bardzo szeroko, na
przykład również jako rejestrowanie lokalizacji różnych obiektów. O ile
przy nanoszeniu danych geograficznych na papier barierą dla zwiększania gęstości pomiarów jest czytelność ich zapisu na ograniczonej
powierzchni papieru, o tyle w przypadku baz danych geograficznych
takie ograniczenie nie występuje, a bazy danych geograficznych
mogą być w zasadzie bezskalowe. Oznacza to, że możemy w nich –
teoretycznie – zapisywać dane z dowolną skończoną gęstością. Takie
podejście do zapisu danych w bazach danych geograficznych byłoby
jednak niepraktyczne i dlatego z uwagi na szybkość przetwarzania,
koszt tworzenia i utrzymywania baz danych geograficznych, a także
ograniczenia wizualizacji takich danych zakłada się, że wektorowe lub
rastrowe modele danych geograficznych przechowują dane wynikające
z pomiarów o określonej gęstości i odpowiadające określonym przedziałom skalowym. Tak więc szczegółowość jest zwykle dopasowana
do skali, w której zaplanowana jest konkretna baza danych geograficznych. Te relacje pomiędzy skalą a szczegółowością stosunkowo łatwo
pokazać na przykładzie rastrowego modelu danych geograficznych, dla
którego szczegółowość z oczywistych względów jest ściśle powiązana
z rozdzielczością przestrzenną: im większa rozdzielczość przestrzenna, tym większa szczegółowość. Na przykład, dla skali globalnej, rzędu
1 : 10 000 000 lub mniejszej, odpowiednie są dane o rozdzielczości przestrzennej rzędu 1 km. Z kolei dane satelitarne klasy Landsat, o rozdzielczości przestrzennej 30 m, są odpowiednie dla skal rzędu 1 : 10 000 000.
Warto jednak dodać w tym miejscu, że relacja pomiędzy przedziałem
skalowym a szczegółowością (rozdzielczością przestrzenną) danych
geograficznych nie jest stała i zmienia się wraz z rosnącymi technicznymi możliwościami przetwarzania danych geograficznych. W ostatnich
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latach coraz częściej prowadzi się analizy w skali globalnej na danych
o rozdzielczości przestrzennej lub o szczegółowości adekwatnej do
skal znacznie większych, co wiąże się z koniecznością przetwarzania
zbiorów danych geograficznych o bardzo dużej objętości – są to tak
zwane duże dane (ang. big data). Przykładem analizy w skali globalnej,
w której korzysta się z teledetekcyjnych big data jest przetwarzanie danych satelitarnych programu Landsat prowadzące do powstania danych
Global Forest Change, opisanych w rozdziale 6 (zob. ramka 6.3).
Dane geograficzne o większej szczegółowości można przekształcać
do danych o szczegółowości mniejszej: taka transformacja to generalizacja danych geograficznych. Pojęcie generalizacji wywodzi się z tradycyjnej kartografii i z prostego ograniczenia, które powstaje, gdy mapa
w skali dużej musi zostać pomniejszona do skali małej. Zbyt duża ilość
szczegółów zaciemniłaby obraz uzyskany po prostym mechanicznym
pomniejszeniu mapy i utrudniłaby jej poprawne odczytanie, tak więc
część zjawisk przedstawionych na mapie w skali dużej musi być usunięta albo przedstawiona w uproszczony sposób, najlepiej za pomocą
jakiegoś czytelnego systemu reguł. Tak rozumiana generalizacja jest
procesem jednokierunkowym, prowadzącym od skali większej do skali mniejszej. Nie ma natomiast możliwości przeprowadzenia procesu
odwrotnego do generalizacji, czyli zwiększenia szczegółowości danych
geograficznych, bez przeprowadzenia nowych pomiarów i uzyskania
dodatkowych danych. Warto dodać w tym miejscu, że pewne ważne
wątki dotyczące generalizacji pojawiły się w rozdziale 1, przy omawianiu związków pomiędzy skalą a wymiarowością obiektów, choć bez
odwołania do pojęcia generalizacji.
Z oczywistych względów można przyjąć, że dane geograficzne odpowiadające skalom dużym, czyli o dużej gęstości pomiarów, dokładniej
odzwierciadlają wybrane aspekty rzeczywistości niż dane sporządzone
w skalach małych, o małej gęstości pomiarów (ryc. 8.1). Nie oznacza
to jednak, że różne składowe jakości danych są całkowicie i wyłącznie
zależne od skal przestrzennych, którym dane te odpowiadają. Gęstość
pomiarów nie przesądza bowiem o dokładności pomiarów jednostkowych, ponadto problemy związane ze spójnością i kompletnością danych
geograficznych mogą dotyczyć różnych zestawów danych, niezależnie od
skal, którym dane te odpowiadają i od szczegółowości tych danych.



165

Profil hipsometryczny przedstawiony za pomocą pomiarów o małej
(A, 5 punktów pomiarowych) i dużej
(B, 15 punktów pomiarowych)
gęstości i o różnej szczegółowości
danych. Kolor niebieski oznacza te
fragmenty profilu, na których wysokość rzeczywista jest niedoszacowana, kolor żółty – fragmenty, na
których wysokość rzeczywista jest
przeszacowana. W przypadku pomiarów o małej szczegółowości (A),
niedoszacowania i przeszacowania
są doskonale widoczne,
w przypadku pomiarów o dużej
szczegółowości (B) niedoszacowania i przeszacowania są nieznaczne.

Ryc. 8.1. Gęstość pomiarów, szczegółowość i dokładność danych

Dokładność
Dokładność to stopień, w jakim dane odzwierciedlają wybrane właściwości świata rzeczywistego. Przy tak krótkiej definicji należy poczynić
pewne zastrzeżenia. Po pierwsze, nie dysponujemy idealną, absolutnie
wierną reprezentacją świata rzeczywistego ani żadnej jego właściwości.
Nasze poznanie tego świata, choćby najbardziej namacalne i wiarygodne, jest zawsze obarczone niepewnością (ang. uncertainty), wynikającą
z relacji pomiędzy różnymi niedoskonałościami naszych możliwości
poznawczych, a złożonością i wieloaspektowością tegoż świata. Kwestie
te są od setek lat przedmiotem dociekań wielu nauk, przede wszystkim
filozofii, i ich omówienie znaleźć można w wielu opracowaniach z tego
zakresu 74. Po drugie, dane geograficzne są reprezentacją świata w określonym przedziale skalowym, zarówno w kontekście czasu, jak i (przede
wszystkim) w kontekście przestrzeni – co oznacza, że dokładność da74
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nych geograficznych nie powinna być rozpatrywana w oderwaniu od
przedziału skalowego, dla którego dane te zostały przygotowane.
Dokładność danych geograficznych opisujących konkretne zjawiska
dotyczy trzech różnych aspektów tych zjawisk: ich lokalizacji w przestrzeni, ich lokalizacji w czasie oraz wartości, jakie przyjmują ich właściwości. Mówimy więc o dokładności przestrzennej (ang. spatial accuracy), dokładności czasowej (ang. temporal accuracy) i odnoszącej się
do właściwości dokładności tematycznej (ang. thematic accuracy). Aby
zilustrować te trzy różne dokładności, wróćmy do przykładu z zakresu
geografii przestępczości (rozdział 6), w którym omawiano dane geograficzne reprezentujące wybrane rodzaje przestępstw. W przypadku
włamań do domów i rabunku mienia, potrafimy określić lokalizację
w przestrzeni z bardzo dużą dokładnością (znany adres, jednoznaczna
lokalizacja budynku, w którym doszło do włamania), natomiast lokalizacja w czasie zwykle znana jest niezbyt dokładnie (i określa się ją jako
pewien przedział czasu, często długi, np. w sytuacji dłuższej nieobecności gospodarzy). Co do właściwości – na przykład wielkości poniesionych strat – w przypadku włamania również trudno określić je dokładnie i w tym celu może być potrzebne zatrudnienie rzeczoznawcy.
W przypadku innego rodzaju przestępstwa, kradzieży kieszonkowej,
zwykle trudno dokładnie określić lokalizację w przestrzeni, a także
w czasie. Na ogół ofiara przestępstwa orientuje się dopiero po pewnym
czasie, że doszło do kradzieży, co przy przemieszczaniu się oznacza
również brak pewności co do lokalizacji w przestrzeni. Jednak zazwyczaj w wypadku tego przestępstwa ofiara jest w stanie dość dokładnie
określić wartość strat i wskazać, co się na nie składa. Tak więc włamanie
do domu jest zdarzeniem, które reprezentowane jest przez dane o dużej dokładności przestrzennej, małej dokładności czasowej i zapewne
małej dokładności tematycznej, a zdarzenie takie jak kradzież kieszonkowa reprezentują dane cechujące się małą dokładnością przestrzenną,
małą dokładnością czasową i na ogół dużą dokładnością tematyczną.
W praktyce zamiast mierzyć dokładność znacznie wygodniej jest
mierzyć jej odwrotność, czyli błąd. Błąd to różnica między zapisanym
w danych wynikiem pomiaru lokalizacji w czasie, lokalizacji w przestrzeni lub dowolnie wybranej właściwości jakiegoś zjawiska, a wartością prawdziwą, odnoszącą się do tych lokalizacji lub do tej właściwości.
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Biorąc pod uwagę, że wartość prawdziwa jest nieznana (patrz wyżej
– pojęcie niepewności), to błąd określa się jako różnicę między wynikiem pomiaru (p) zapisanym w danych a odpowiednią wartością
referencyjną (r):
[8.1.]

		

błąd = p – r

przy czym wartość referencyjna to wynik pomiaru, o którym mamy
prawo sądzić, że pozwala na uzyskanie dokładniejszych danych niż
dane, które sprawdzamy.
Wyobraźmy sobie, że w danym punkcie zmierzono, za pomocą
metod teledetekcyjnych, wysokość bezwzględną równą 401 m n.p.m.
(teledetekcyjne metody pomiaru wysokości bezwzględnej zostały pokrótce omówione w rozdziale 4, ramka 4.1). W tym samym punkcie,
stosując bardzo dokładne metody wykorzystujące nawigację satelitarną
(zob. rozdział 6, ramka 6.5), wysokość bezwzględną określono jako
396 m n.p.m. Jeśli ten drugi pomiar uznamy za dokładniejszy (np. na
podstawie znajomości technologii obu metod pomiaru), to błąd pomiaru wykonanego za pomocą metod teledetekcyjnych wyniesie 5 m.
Oceniając dokładność danych, na ogół nie ograniczamy się do pojedynczego oszacowania błędu – zwykle oszacowanie to dotyczy pewnej
próby z całej populacji pomiarów składających się na konkretny zestaw
danych geograficznych (ryc. 8.2). W takiej sytuacji, dokładność danych

Wzdłuż profilu dokonano pomiaru
wysokości w ośmiu punktach
P1–P8 (n = 8), za pomocą wybranej metody teledetekcyjnej.
Dla tych samych punktów dysponowano dokładniejszymi wartościami
referencyjnymi. Różnica między
wartością pomiaru (czerwone
okręgi) a wartością referencyjną
(czarne kółka) stanowi błąd
(zob. też tab. 8.1 oraz 8.2),
przy czym wartość błędu na wykresie jest dziesięciokrotnie przewyższona względem osi OY.

Ryc. 8.2. Błędy pomiarowe na profilu hipsometrycznym
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geograficznych określić można za pomocą miar opisujących rozkład błędów. Do najczęściej stosowanych miar należą: błąd średni (ang. mean
error, ME), średni błąd bezwzględny (ang. mean absolute error, MAE)
oraz średnia kwadratowa błędów (ang. root mean square error, RMSE).
W przypadku, gdy przeprowadzono n niezależnych pomiarów, dla których znana jest wartość referencyjna, błąd średni, średni błąd bezwzględny oraz średnia kwadratowa błędów obliczane są w następujący sposób:
błąd średni =

∑ ( p i – ri)
n

[8.2.]

średni błąd bezwzględny =

∑ | p i – ri |
n

[8.3.]

∑ ( p i – ri) 2
n

[8.4.]

średnia kwadratowa błędów =

√

Błąd średni może przyjmować wartości dodatnie lub ujemne. Średni
błąd bezwzględny oraz średnia kwadratowa błędów są zawsze dodatnie
i na ich wartość wpływają bezwzględne odchylenia wartości mierzonej
od wartości referencyjnej – bez względu na to, czy są one ujemne czy
też dodatnie.
Wartość błędu jest wypadkową dwóch czynników. Pierwszy z nich
ma charakter losowy – nie potrafimy określić dokładnej przyczyny, dla
której taki błąd występuje. Drugi z nich wiąże się z przyjętą metodą
pomiaru, która może skutkować określonymi błędami, na przykład
systematycznym zawyżeniem lub zaniżeniem wartości pomiaru. Błędy
pierwszego typu określa się mianem błędów przypadkowych, natomiast
błędy typu drugiego to błędy systematyczne. W sytuacji, gdy mamy do
czynienia wyłącznie z błędami przypadkowymi, oczekuje się, że średni
błąd będzie zbliżony do zera. Nie oznacza to, że poszczególne pomiary przeprowadzone w różnych punktach były bezbłędne, czyli zgodne
z wartościami referencyjnymi (choć sytuacja taka może teoretycznie
wystąpić), lecz że błędy popełnione w poszczególnych pomiarach wzajemnie się znoszą – w niektórych przypadkach wartości pomiarowe są
wyższe niż wartości referencyjne, a w innych jest odwrotnie. Jeśli mamy
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Tab. 8.1. Wartości pomiarowe i referencyjne oraz miary błędów dla przeprowadzonego pomiaru
Wartość
bezwzględna
błędu

Punkt
pomiarowy

Wartość
pomiarowa

Wartość
referencyjna

P1

409

407

2

2

4

P2

570

563

7

7

49

P3

386

382

4

4

16

P4

605

599

6

6

36

P5

811

814

-3

3

9

P6

610

608

2

2

4

P7

407

402

5

5

25

P8

594

601

Błąd

Kwadrat
błędu

-7

7

49

Suma

16

36

192

Błąd średni

2,00

x

Średni błąd bezwzględny

x

4,50

x

Średnia kwadratowa błędów

x

x

4,90

x

jednak do czynienia z błędami systematycznymi, to błąd średni będzie
różnić się od zera, wskazując, że pomiar jest albo systematycznie zawyżony albo systematycznie zaniżony. Zwróćmy uwagę, że wzór na średni
błąd można przekształcić w taki sposób, że błąd średni będzie liczony jako różnica pomiędzy średnią wyliczoną z wartości pomiarowych
i średnią z wartości referencyjnych – w przykładzie przedstawionym na
rycinie 8.2 i w tabeli 8.1 średnia wyliczona z wartości pomiarowych wynosi 549 m, natomiast średnia z wartości referencyjnych wynosi 547 m,
co daje średni błąd równy 2 m. Taki błąd średni wskazuje, że wartości
pomiarowe są zawyżone średnio o 2 m względem wartości referencyjnych. Najprostszym sposobem usunięcia błędu systematycznego danych
pomiarowych jest odjęcie jego wartości od wartości uzyskanych w czasie
pomiaru. Po takim zabiegu błąd średni będzie równy zero, a średni błąd
bezwzględny i średnia kwadratowa błędów będą zminimalizowane, zależąc wyłącznie od wielkości błędów przypadkowych (tab. 8.2).
Dobrym przykładem metody pomiaru wysokości bezwzględnej, która w określonych sytuacjach prowadzi do błędów systematycznych jest
interferometria radarowa (zob. rozdział 4, ramka 4.1). Na obszarach
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Tab. 8.2. Korekta błędu systematycznego.
Punkt
Wartość
pomiarowy pomiarowa
P1

409

Wartość
Wartość
pomiarowa
referencyjna
skorygowana
407

407

Błąd

Wartość
kwadrat
bezwzględna
błędu
błędu

0

0

0

P2

570

568

563

5

5

25

P3

386

384

382

2

2

4

P4

605

603

599

4

4

16

P5

811

809

814

-5

5

25

P6

610

608

608

0

0

0

P7

407

405

402

3

3

9

P8

594

592

601

-9

9

81

0

28

160

0,00

x

x

Średni błąd bezwzględny

x

3,50

x

Średnia kwadratowa błędów

x

x

4,47

Suma
Błąd średni

Wartości błędów wyliczone po
odjęciu od wartości pomiarowych
błędu systematycznego równego
2 m (kolumna „wartość pomiarowa
skorygowana”), dla danych
przedstawionych na rycinie 8.2
i w tabeli 8.1.

zalesionych metoda ta zawyża wartości wysokości bezwzględnej z uwagi na odbicie fal elektromagnetycznych od koron drzew zamiast od
powierzchni terenu, przez co uzyskane w czasie pomiaru wartości wysokości są większe od wartości referencyjnych o wartość wynikającą
z wysokości drzewostanów (ryc. 8.3).
W większości przypadków stosunkowo łatwo jest określić, które
dane można traktować jako referencyjne względem innych danych
pomiarowych. Wspomniany wyżej NMT, utworzony dzięki danym
zebranym w projekcie SRTM (zob. rozdział 4, ramka 4.1) może być
łatwo odniesiony do NMT uzyskiwanych w drodze pomiarów lotniczych, prowadzonych metodami fotogrametrycznymi lub za pomocą
skaningu laserowego, które zwykle dają bardzo dokładne pomiary
wysokościowe, czasem o dokładności centymetrowej i o bardzo dużej
szczegółowości. Pozwolą one z pewnością na poprawne określenie błędów NMT będącego wynikiem projektu SRTM, którego globalna dokładność jest szacowana na kilkanaście metrów. Niekiedy, dysponując
różnymi zestawami danych, bardzo trudno jednak określić, które z nich
są dokładniejsze i mogłyby być użyte jako dane referencyjne do oceny
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Dane wysokościowe zebrane za
pomocą interferometrii radarowej
w ramach projektu SRTM
przedstawiają obszar Puszczy
Niepołomickiej. Kompleksy leśne
Puszczy Niepołomickiej (zaznaczone strzałkami) są wyraźnie
widoczne jako obszary o nieco
większej wysokości niż przyległe,
niezalesione tereny, co oznacza, że
zmierzone tam wartości wysokości
są zawyżone o kilka–kilkanaście
metrów.

Ryc. 8.3. Błędy danych wysokościowych projektu SRTM

innych danych. Dobrym przykładem takiej trudności może być ocena
dokładności danych o zachmurzeniu – jednego ze standardowych produktów uzyskiwanych z przetworzeń danych satelitarnych zbieranych
przez różne sensory (ramka 8.1).
Ocena jakości danych o zachmurzeniu

Ramka 8.1.
Ocena jakości
danych o zachmurzeniu

W pracy doktorskiej „Ocena przydatności danych spektroradiometru
MODIS do wyznaczania zachmurzenia ogólnego”, obronionej w 2011 r.,
Andrzej Kotarba porównywał dane o zachmurzeniu rejestrowane na
stacjach meteorologicznych w Polsce z danymi, będącymi efektem
przetworzeń danych zbieranych przez sensor Moderate Image Spectrometer (MODIS), który operuje na dwóch satelitach, Terra oraz Aqua.
Dane o zachmurzeniu są jednym ze standardowych produktów MODIS
i powstają poprzez przeliczenie rejestrowanego promieniowania
elektromagnetycznego w wybranych zakresach spektralnych za pomocą specjalnego algorytmu 75. We wspomnianej pracy doktorskiej
wykorzystana została warstwa rastrowa z czterema klasami: obszary
na pewno zachmurzone, prawdopodobnie zachmurzone, prawdoMODIS Data Products, dostępne na https://modis.gsfc.nasa.gov/data/dataprod/, sprawdzono:
sierpień 2020.

75
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podobnie niezachmurzone i na pewno niezachmurzone. Na podstawie tej warstwy, przyjmując pewne założenia, można oszacować
zachmurzenie dla dowolnego obszaru (czyli udział powierzchniowy
obszaru zachmurzonego), w tym też obszaru położonego wokół stacji
meteorologicznej. Z kolei dane rejestrowane na stacjach meteorologicznych to wyniki obserwacji, kodowane za pomocą dziewięciostopniowej skali: 0 oznacza brak zachmurzenia, 8 – zachmurzenie całkowite. W praktyce badań teledetekcyjnych dane naziemne są często
traktowane jako referencyjne i określane obrazowym mianem ground
truth – dosłownie „prawda naziemna”. Jednakże A. Kotarba wykazał
w swojej pracy, że w przypadku zachmurzenia relacje między danymi są znacznie bardziej skomplikowane, zależąc po części od rodzaju
zachmurzenia. W sytuacji, gdy wokół stacji meteorologicznej dominują rozbudowane pionowo chmury, obserwator naziemny zwykle
przeszacowuje stopień pokrycia nieba przez chmury, ponieważ ich
pionowa struktura może przesłaniać otwarte niebo. Problemu takiego
nie ma teoretyczny „obserwator” na pokładzie satelity (czyli po prostu
sensor), który zawsze bierze pod uwagę wyłącznie rzut największego
przekroju poziomego chmury na powierzchnię Ziemi bez względu na
to, jak skomplikowaną ma ona strukturę pionową, poprawnie określając, które obszary są pod chmurami, a które nie. Obserwatorzy naziemni z kolei lepiej wychwytują zachmurzenie delikatnymi chmurami typu Cirrus, które nie zawsze są poprawnie wykrywane przez
sensory satelitarne. Tak więc w niektórych sytuacjach dane naziemne
powinny być badane pod kątem ich zgodności z danymi satelitarnymi, które stanowić mogą w tym wypadku dane referencyjne (dane
dokładniejsze), a w niektórych sytuacjach trzeba postąpić na odwrót.

Spójność i kompletność
Spójność i kompletność to dwie cechy składające się na jakość danych
geograficznych, które jednak sensownie jest rozpatrywać łącznie, ponieważ spójność danych jest na ogół powiązana z ich kompletnością.
Kompletność danych mówi o tym, czy dane odnoszą się do całego zbioru zjawisk określonego typu, wybranych do badania, czy też tylko do
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ich części. W przypadku danych geograficznych kompletność danych
wiąże się z tym, czy określone dane zostały zebrane na całym badanym
obszarze, czy też jakieś fragmenty badanego obszaru zostały pominięte. Na przykład, standardowym kryterium doboru optycznych danych
satelitarnych jest zachmurzenie: występowanie chmur oznacza, że dane
satelitarne są niekompletne (oczywiście dotyczy to najbardziej typowej
sytuacji, gdy interesuje nas badanie powierzchni Ziemi, a nie badanie
zachmurzenia). Kompletność danych geograficznych może odnosić się
także do aspektu czasowego danych: jeśli przykładowo interesuje nas
seria danych meteorologicznych dla konkretnej stacji, może okazać się,
że w jakimś okresie stacja ta była nieczynna i siłą rzeczy seria ta jest
niekompletna w odniesieniu do okresu, który chcieliśmy analizować.
Wreszcie, w seriach kompletnych pod względem przestrzennym i czasowym brakować może danych określonego rodzaju, które w danym
miejscu lub czasie nie były zbierane – w takich wypadkach można
mówić o problemie kompletności danych geograficznych w aspekcie
tematycznym.
W historii kartografii i odkryć geograficznych, dane niekompletne
prowadziły do tworzenia niekompletnych map, które zawierały białe plamy. Białe plamy na mapach to nic innego jak odzwierciedlenie
niekompletnych danych geograficznych, jakimi w przeszłości dysponowali kartografowie. Białe plamy mogły być wypełniane na przykład
zarysami lądów, które stanowiły wyłącznie domysł kartografów, bądź
ilustracjami fantastycznych zwierząt, które pozwalały ukryć skalę niewiedzy o obszarze przedstawionym na mapie. Obecnie sytuacja jest
zupełnie inna: jeśli jakieś dane są niekompletne, to na ogół mamy możliwość sięgnięcia do innych danych podobnego typu, którymi można
zapełnić te luki, albo możemy zastosować różne matematyczne metody
wypełniania luk w danych. Tego typu rozwiązania redukują problemy
związane z kompletnością danych geograficznych, ale tworzą nowe,
wynikające z braku spójności danych. Współcześnie na ogół nie mamy
więc do czynienia z danymi niekompletnymi, lecz z niespójnymi, czyli
takimi, w których luki, będące efektem problemów powstałych w trakcie zbierania danych, zostały w jakiś sposób wypełnione.
Spójność danych geograficznych, dla dowolnego obszaru, odnosi się
więc do tego, na ile pomiary, którymi dysponujemy dla tego obszaru,
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mają zbliżone parametry dokładności przestrzennej, czasowej i tematycznej. Można w tym miejscu odwołać się do przywołanej wcześniej
sytuacji związanej z optycznymi danymi satelitarnymi, o których powiedziano, że jeśli występują na nich chmury, to takie dane są niekompletne. Załóżmy, że chcemy dla jakiegoś obszaru wykonać satelitarną
mapę pokrycia terenu na podstawie jednego zdjęcia satelitarnego.
W miejscach, w których na zdjęciu pojawią się chmury, mapa będzie
niekompletna. Prostym rozwiązaniem takiej sytuacji jest wykorzystanie innego zdjęcia satelitarnego, wykonanego w innym momencie (na
przykład kilka dni później), w którym obszary uprzednio zachmurzone
są dobrze widoczne i możemy dla tych brakujących obszarów standardowymi metodami określić pokrycie terenu (ryc. 8.4). Wynikowa
satelitarna mapa pokrycia terenu, choć może wyglądać na bardzo dokładną, będzie jednak niespójna pod względem czasowym, ponieważ
składa się w istocie z dwóch map, wykonanych dla różnych momentów.
Im dłuższy okres mija pomiędzy wykonaniem pierwszego i drugiego
zdjęcia, tym niespójność ta może mieć większe znaczenie przy analizach pokrycia terenu i jego zmian.
Taką metodę uzupełniania luk w danych geograficznych kosztem
spójności czasowej wynikowego produktu wykorzystano w tworzeniu
bazy danych Global Forest Change, omówionej w rozdziale 6 (zob. ramka 6.3). Global Forest Change przedstawia kompletne dane globalne,
dla każdego roku, ale każda roczna warstwa danych o rozmieszczeniu
lasów i jego zmianach jest efektem połączenia ze sobą zdjęć satelitarnych
pozyskiwanych w całym okresie wegetacyjnym danego roku, celem wyeliminowania obszarów przesłoniętych przez chmury (logika postępowania jest podobna do tej, którą przedstawiono na rycinie 8.4, ale wykorzystanych zdjęć było znacznie więcej). W przypadku wylesiania, które
w bazie danych Global Forest Change jest określane dla każdego roku,
wpływ tej niespójności czasowej danych na wyniki (określenie daty, kiedy
nastąpił konkretny ubytek powierzchni lasów) będzie na ogół niewielki.
Świetnym, choć już historycznym przykładem danych kompletnych,
lecz niespójnych jest globalny NMT GTOPO30, udostępniony w połowie lat 90. XX w. Model ten, o rozdzielczości przestrzennej 30 sekund
łuku (około 1 km w strefie okołorównikowej) obejmował wszystkie
lądy, stanowił jednak kompilację wielu różnych NMT, o zróżnicowanej
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A, B – wykorzystane zdjęcia:
kolor szary – obszary niezachmurzone, kolor bladoniebieski –
chmury; C – wynikowa mapa, której
treść pochodzi ze zdjęć A (kolor
jasnozielony) i B (kolor jasnożółty);
na biało zaznaczono obszary pokryte chmurami na obu zdjęciach;
czerwony kontur to obrys chmur
występujących na zdjęciu A,
a szary – na zdjęciu B. Luki związane z zachmurzeniem mogą zostać
uzupełnione za pomocą kolejnego
zdjęcia.

Ryc. 8.4. Problemy spójności i kompletności satelitarnej mapy pokrycia terenu utworzonej z dwóch częściowo zachmurzonych zdjęć satelitarnych

rozdzielczości przestrzennej i dokładności76. Najważniejszymi źródłami
danych dla modelu GTOPO30 były amerykańskie dane wysokościowe, utworzone na podstawie interpolacji z poziomic wektoryzowanych z map topograficznych w skali 1 : 100 000 (model DTED, Digital
Terrain Elevation Data) oraz NMT utworzony na podstawie interpolacji
z poziomic zapisanych w cyfrowych mapach świata (Digital Chart of
the World), w skali 1 : 1000 0000. To drugie źródło danych cechowała
znacznie mniejsza dokładność niż pierwsze, co wynikało ze znacznej
generalizacji rysunku poziomic na mapach w skali 1 : 1000 0000 w porównaniu z mapami w skali 1 : 100 000 i dużo mniejszej szczegółowości
finalnych danych wysokościowych (ryc. 8.5).
USGS EROS Archive – Digital Elevation – Global 30 Arc-Second Elevation (GTOPO30),
dostępne na https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-digital-elevation-global-30-arc-second-elevation-gtopo30?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects, sprawdzono: sierpień 2020.
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Mapa: fragment NMT GTOPO30
dla Afryki Środkowej, z wyraźnie
widocznym cięciem arkuszowym
i różnicami pomiędzy danymi DTED
i danymi DCW (cięcie arkuszowe
podkreślone delikatną linią przerywaną); wykres: profil hipsometryczny, z wyraźnymi różnicami
pomiędzy szczegółowością danych
DTED i DCW.
Źródło: Kozak (2004).

Ryc. 8.5. Niespójność NMT GTOPO30

Współczesne NMT, nawet te uzyskane za pomocą wydajnych bezpośrednich metod pozyskiwania danych korzystających z technologii teledetekcyjnych, mogą więc być niekompletne. Na przykład, dla
wspomnianego wcześniej NMT utworzonego w ramach projektu SRTM
nie zebrano danych interferometrycznych dla niektórych obszarów
pustynnych, a luki w danych występowały też dość powszechnie na
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obszarach wysokogórskich, co wiąże się ze specyficznymi właściwościami mikrofal i geometrią ich rejestracji. Luki w danych w kolejnych wersjach NMT utworzonego w ramach projektu SRTM zostały wypełnione
za pomocą innych danych lub metod interpolacji przestrzennej77 –
co jednak w niektórych rejonach świata może tworzyć problemy przy
analizie danych, wynikające z niespójności tego NMT.
Potrzeba „załatania” luk w danych źródłowych jest oczywistą przyczyną braku spójności danych geograficznych, obniżającą ich jakość.
Niespójności w danych geograficznych mogą mieć jednak znacznie
subtelniejszy charakter. Na przykład w sytuacji, gdy jedna baza danych
geograficznych tworzona jest przez różne zespoły, problemy ze spójnością danych wynikowych mogą pojawić się nawet wtedy, gdy wytwarzanie danych poprzedzi szczegółowe uzgodnienie metod przetwarzania
danych źródłowych. Dobrym przykładem takich właśnie subtelnych
niespójności są dane o użytkowaniu ziemi i pokryciu terenu w Europie
Corine Land Cover (CLC), omówione w rozdziale 3 (zob. ramka 3.1).
Dane te są tworzone osobno dla każdego kraju uczestniczącego w projekcie CLC na podstawie satelitarnych danych obrazowych przez zespoły ekspertów krajowych, według jednolitej metodyki, a następnie
są scalane w jeden produkt europejski. Efektem przyjęcia takiego trybu
postępowania mogą być drobne różnice interpretacyjne pomiędzy zespołami krajowymi, które prowadzą do niespójności w skali całej bazy
danych. Autor tej książki miał okazję przekonać się o tych niespójnościach, analizując surowe dane CLC2000 dla kilku krajów Europy Środkowej. Dane krajowe były tworzone z mniej więcej 1-kilometrowym
marginesem poza granice każdego kraju, co oznaczało, że w przybliżeniu 2-kilometrowy pas wzdłuż granic państwowych był interpretowany
dwukrotnie, przez zespoły krajowe państw sąsiadujących. Niezgodności
interpretacyjne w pasach przygranicznych, biorąc pod uwagę klasyfikację pokrycia terenu i użytkowania ziemi CLC na poziomie trzecim
(czyli 44 klasy użytkowania ziemi i pokrycia terenu) sięgały mniej więcej 30%. Różnice takie dowodzą, że w całej bazie danych CLC mogą
występować niespójności, które można oczywiście niwelować w czasie
SRTM 90m DEM Digital Elevation Database, dostępne na http://srtm.csi.cgiar.org/, sprawdzono: sierpień 2020.
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dalszego przetwarzania, a także dzięki doskonaleniu metod tworzenia
danych CLC, polegającym na usuwaniu najważniejszych przyczyn różnic interpretacyjnych.
Jeszcze innym przykładem niespójności danych geograficznych są
globalne dane o rozmieszczeniu ludności na świecie, zebrane w bazie danych Gridded Population of the World (GPW), pokrótce przedstawione w rozdziale 2 (zob. ramka 2.1). Przypomnijmy, że dane te,
o rozdzielczości 30 sekund łuku (ok. 1 km w strefie okołorównikowej),
tworzone są na podstawie przeliczenia danych spisowych z jednostek
administracyjnych wszystkich państw świata do spójnej sieci komórek
macierzy rastrowej. Niespójności tych danych wynikają z tego, że dla
różnych krajów dane o zaludnieniu dostępne są z różnych poziomów
podziału administracyjnego. Przykładowo, dla Portugalii dane GPW
pochodzą z ponad 265 tys. jednostek administracyjnych, o średniej
powierzchni 0,35 km2, więc z bardzo małych pól podstawowych. Natomiast dla sąsiedniej Hiszpanii wykorzystano dane z nieco ponad 8 tys.
jednostek, o średniej powierzchni 63 km2. Bez względu na wielkość
pól podstawowych, informacje w nich zawarte przekształcane są do
komórek o jednolitej wielkości, wynikającej z przyjętej rozdzielczości
przestrzennej danych rastrowych, czyli 30 sekund łuku. Jeśli jednostki
administracyjne są podobnej wielkości jak komórki macierzy rastrowej, to rozdzielczość przestrzenna odpowiada gęstości pomiaru i taka
sytuacja jest optymalna. Ale w wielu krajach jednostki administracyjne
są znacznie większe niż komórki macierzy rastrowej, co oznacza, że
rozdzielczość przestrzenna (liczba komórek) jest nadmiarowa, a wiele
z nich przechowuje te same informacje, co komórki sąsiednie, pochodzące z tego samego pola podstawowego. W niektórych wypadkach
administracyjne pola podstawowe są natomiast mniejsze niż komórki
warstwy rastrowej, co oznacza, że część informacji z pól podstawowych
może być tracona w procesie transformacji danych z jednostek administracyjnych do modelu rastrowego. Tak czy owak, dane ludnościowe,
zebrane dla pól podstawowych o tak różnej powierzchni, dają często
mało spójny obraz (ryc. 8.6).
Tak więc szczegółowość przestrzenna danych GPW jest silnie zróżnicowana, z uwagi na różny poziom zaawansowania krajowej statystyki i systemu zbierania danych spisowych, co przekłada się najczęściej
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Wyraźnie widoczny niespójny obrazem rozmieszczenia ludności dla
tych dwóch krajów wynika
z różnic wielkości pól podstawowych wykorzystanych do utworzenia danych GPW.
Źródło: https://sedac.ciesin.
columbia.edu/data/set/gpwv4-population-density-rev11,
sprawdzono: sierpień 2020.

Ryc. 8.6. Gęstość zaludnienia dla Portugalii i Hiszpanii (osoby / km2) według
Gridded Population of the World, wersja 4

na wielkość jednostek administracyjnych, dla których dostępne są
dane ludnościowe. W związku z tym, dane GPW ograniczają możliwość prowadzenia globalnych analiz przestrzennego zróżnicowania
rozmieszczenia ludności, ponieważ różnice w spójności danych mogą
skutkować wykryciem zafałszowanych wzorców tego rozmieszczenia.
W przykładzie zilustrowanym na rycinie 8.6 ktoś mógłby uznać, że
duże obszary wschodniej Portugalii są w zasadzie bezludne lub bardzo
słabo zaludnione, skoro gęstość zaludnienia spada poniżej 1 osoby / km2,
w przeciwieństwie do przylegających do nich gęściej i znacznie bardziej
równomiernie zaludnionych regionów Hiszpanii. Efekt ten jest jednakże
spowodowany wyłącznie przez różnice w wielkości administracyjnych
pól podstawowych po obu stronach granicy między tymi państwami.

Propagacja błędów
Dane geograficzne podlegają analizom, w czasie których przetwarzane są zarówno dane dokładne, jak i błędy. Najczęściej dochodzi wtedy
do spotęgowania błędów, które w danych wynikowych, po przetworzeniu, przyjmują wyższe wartości niż w danych wejściowych. Efekt
ten określa się mianem propagacji błędów. Można go zilustrować
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przykładem analizy NMT zawierającego błędy (ryc. 8.7). Niewielkie
błędy w oszacowaniu wysokości mogą prowadzić do znacznych błędów w określeniu nachyleń i kierunku spadku, co może prowadzić na
przykład do tego, że sieć rzeczna wyznaczana automatycznie na podstawie spadków określonych na NMT będzie mieć zupełnie inny układ
niż w rzeczywistości.
A – poprawne, dokładne wartości
wysokości pozwalają na wyznaczenie nachyleń oraz kierunku spływu
wody; B – niewielkie procentowo
błędy wysokości w poszczególnych
komórkach (wartości błędów w
metrach podane w opisie osi OX
w kolorze czerwonym) prowadzą do
uzyskania znacząco odmiennych
wartości nachyleń oraz do całkowicie błędnego (lewa część profilu)
wyznaczenia kierunku spływu wody.

Ryc. 8.7. Propagacja błędów na rastrowym NMT

Propagacja błędów jest też typowym efektem występującym w detekcji zmian za pomocą satelitarnych danych obrazowych. Jeśli, w najprostszej sytuacji, badamy zmiany pokrycia terenu dla dwóch map
pokrycia terenu, będących efektem automatycznej klasyfikacji danych
obrazowych pozyskanych na początku i na końcu analizowanego okresu, to dokładność modelu zmian (czyli wyniku nałożenia na siebie
dwóch sklasyfikowanych obrazów) jest, przy założeniu losowości rozkładu błędów map wejściowych i wzajemnej ich niezależności, iloczynem dokładności danych wejściowych. Na przykład, jeśli dokładności
map wejściowych wynoszą 0,9 i 0,8, to wynik analizy zmian ma dokładność równą 0,72 (albo 72%), czyli błąd wynosi 0,28 (28%).
Efekt propagacji błędów należy wnikliwie rozpatrzyć przed przystąpieniem do jakiejkolwiek analizy danych geograficznych. Zawsze należy
mieć na uwadze, że łącząc ze sobą w różny sposób dane obarczone
błędami, musimy liczyć się z tym, że zaskakujące wyniki analiz mogą
być spowodowane przez wyprowadzenie na plan pierwszy błędów i niespójności danych wejściowych, nawet jeśli błędy te były początkowo
niezbyt dobrze widoczne w nieprzetworzonych danych.
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z a ko ń c z e n i e

Z a ko ń c z e n i e
– Ale teraz góry są przed nami – zauważył Pippin. – Widocznie w ciągu nocy skręciliśmy na wschód.
– Nie – odparł Gandalf. – Po prostu w czystym powietrzu dalej sięgamy wzrokiem.
Za tymi trzema szczytami łańcuch wygina się łukiem ku południo-zachodowi. W domu
Elronda było mnóstwo map, ale pewnie nigdy nie przyszło ci do głowy, żeby im się
przyjrzeć.
– Owszem, czasem je oglądałem – rzekł Pippin. – Nic jednak nie pamiętam. Frodo ma
do takich spraw więcej zdolności.
– Mnie mapy nie potrzebne – odezwał się Gimli, który zbliżył się wraz z Legolasem
i patrzył teraz przed siebie z dziwnym błyskiem w głębi oczu. – To kraj, w którym przed
wiekami pracowali ojcowie nasi, obraz tych gór wykuliśmy w metalu i w kamieniu w wielu
naszych dziełach i upamiętniliśmy w wielu pieśniach i legendach.
J. R.R. Tolkien. Władca Pierścieni. Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA,
Warszawa, 2013, w przekładzie Marii Skibniewskiej

W tej książce autor chciał przedstawić, w możliwie przystępny sposób,
zagadnienia reprezentacji różnych zjawisk rozgrywających się wokół
nas za pomocą modeli danych geograficznych, a także przedyskutować
pewne problemy, które z różnych sposobów reprezentacji wynikają dla
geografów oraz specjalistów z innych dyscyplin, często sięgających do
danych geograficznych. Starano się pokazać, po pierwsze, że dane geograficzne są w gruncie rzeczy prostymi sposobami zapisu właściwości
zjawisk, wynikającymi z określonego postrzegania otaczającego nas
świata i z przyjętych metod pomiarów tych właściwości. Po drugie, pokazano, jak różne aspekty świata one reprezentują i jak duże możliwości

interpretacji i analiz bogactwo to niesie za sobą. Autor mam nadzieję,
że choć w minimalnym stopniu zamysł ten się udał.
W zakończeniu tej książki należy jednak odnieść się do jednego zagadnienia, które – nieoczekiwanie również dla autora tych rozważań
– nie zmieściło się w żadnym z rozdziałów tej książki, a jego brak może
wzbudzić u wielu Czytelników poważne wątpliwości. Tym zagadnieniem jest oczywiście mapa.
Początkowo autor zamierzał poświęcić mapie osobny rozdział,
zajmując się przede wszystkim tym, czym mapa – w sensie mapy papierowej 78 – różni się od danych geograficznych zapisanych w postaci cyfrowej i przechowywanych w bazie danych. Ostatecznie jednak,
z premedytacją, odstąpiono od tego zamiaru, celowo zawężając problematykę związaną z mapami – mapami papierowymi – do tej krótkiej
wzmianki zamieszczonej poza głównym tokiem rozważań całej książki. Autor czuje się jednak zmuszony podać powody tej decyzji, która
u wielu specjalistów zajmujących się informacją geograficzną, szczególnie tych, którym bliska jest kartografia, może wywołać co najmniej
zdziwienie, o ile nie oburzenie. Mapa jest bowiem niezwykle silnie powiązana z zagadnieniami informacji geograficznej i trudno też wyobrazić sobie rozwój dyscyplin korzystających z informacji geograficznej
bez wcześniejszych osiągnięć, w które obfituje wielowiekowa historia
kartografii. Maguire i inni (1992) uznali, że w ramach szeroko rozumianego GIS wyróżnić można trzy przenikające się podejścia, z których
żadne nie powinno być uważane za ważniejsze od innych: podejście
bazodanowe, analityczno-przestrzenne oraz kartograficzne. Skoro więc
jednym z trzech równoprawnych podejść do GIS jest podejście kartograficzne, w ramach którego najważniejszą metaforą GIS jest właśnie
mapa, to warto przynajmniej skrótowo przedstawić, dlaczego to podejście, a wraz z nim mapa, zostało w tej książce pominięte.
Mapa papierowa, ukształtowana w zasadzie w pierwszej połowie
XX w. (choć oczywiście modyfikowana także w latach późniejszych),
jest pierwszym modelem danych geograficznych, który wymyślił

Można używać też w tym kontekście terminu „mapa tradycyjna” – w gruncie rzeczy to nie
nośnik (papier) jest istotny, ale graficzny sposób utrwalania i organizacji informacji (mapa tradycyjna może być więc też wyrzeźbiona lub namalowana na płótnie).
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i udoskonalił człowiek. W modelu tym zjawiska geograficzne i ich
właściwości reprezentowane są przez symbole graficzne. Ich właściwy
dobór wymagał głębokiej refleksji odnośnie natury zjawisk geograficznych, dlatego nie powinno dziwić, że wiele zagadnień omówionych
w rozdziałach 1–8 (na przykład ciągły i dyskretny opis zjawisk geograficznych, wymiarowość obiektów geograficznych, metody interpolacji
przestrzennej) było doskonale rozpoznanych przez kartografów, zanim
zaczęto na poważnie myśleć o cyfrowej reprezentacji danych geograficznych, ponieważ zagadnienia te dotyczą również zasad tworzenia
map papierowych79. Dzięki rozwojowi kartografii, mapa papierowa stała się niewątpliwym osiągnięciem w zakresie reprezentacji zjawisk geograficznych i z powodzeniem wypełniała swoje funkcje przez wiele lat,
a częściowo pełni je nadal. Jednakże w porównaniu z cyfrowymi reprezentacjami, za pomocą rastrowych i wektorowych modeli danych geograficznych, mapa papierowa wykazuje wiele ograniczeń. Ograniczenia
te są na tyle poważne, że warto zastanowić się, czy jest w dalszym ciągu
sensowne, aby mówiąc o danych i informacji geograficznej, ciągle używać sposobów myślenia i działania właściwych dla map papierowych.
Mapy papierowe pełniły równocześnie dwie funkcje: przechowywały
dane geograficzne i prezentowały (komunikowały) informację geograficzną potencjalnemu odbiorcy. Jak wiele wielofunkcyjnych urządzeń,
również w przypadku map papierowych niezbędny był więc kompromis pomiędzy funkcją przechowywania danych, w ramach której mapa
papierowa była traktowana jako swoista baza danych, a komunikacją
z użytkownikiem. Oto prosty przykład takiego kompromisu: jeśli na
mapie w skali 1 : 100 000 obiekt punktowy (zerowymiarowy) jest przedstawiony za pomocą niewielkiej kropki o średnicy około 0,5 mm (czyli
w miarę dobrze widocznej na mapie), to biorąc pod uwagę skalę mapy
79
Cyfrowa reprezentacja zjawisk geograficznych czerpie niezwykle dużo z dorobku kartografii. Na przykład, metody zapisu obiektów zero-, jedno- i dwuwymiarowych zostały w zasadzie
wprost przeniesione z map papierowych do wektorowego modelu danych geograficznych.
Ale niektóre sposoby reprezentacji znalazły swoje zastosowanie dopiero wraz z rozwojem
GIS&T: wskazać można w tym miejscu teorię rastrowych modeli danych geograficznych, która
była w zasadzie nieprzydatna w kartografii tradycyjnej, a udowodniła swoją użyteczność wtedy,
gdy komputery zaprzęgnięte zostały do analiz przestrzennych. Z drugiej strony, pewne metody
wypracowane w kartografii i przydatne w przypadku map papierowych, nie są specjalnie użyteczne do przechowywania danych geograficznych obecnie: do metod takich zaliczyć można izolinie
(zagadnienie to omówiono pokrótce w rozdziale 4).
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kropka ta oznacza obiekt punktowy o rzeczywistych rozmiarach rzędu 50 m. Wartość ta uniemożliwia więc dokładną lokalizację obiektu.
Tymczasem w modelu wektorowym punkt to po prostu punkt – jego
lokalizacja jest tak dobra, jak dokładne i precyzyjne są jego współrzędne zapisane w bazie danych geograficznych. Zaletą cyfrowych modeli
danych geograficznych jest bowiem to, że zapis danych jest niezależny
od sposobu ich wizualizacji 80 – obiekt punktowy to po prostu para
współrzędnych w bazie danych i w razie potrzeby może on być pokazany (np. na ekranie komputera) za pomocą dowolnie wybranego
symbolu, którego wielkość, a nawet umiejscowienie nie mają wpływu
na dokładność lokalizacji tego obiektu, bo o tym przesądza sam zapis
współrzędnych. Zaleta ta dotyczy oczywiście nie tylko obiektów punktowych, ale dowolnych zjawisk, które reprezentowane są za pomocą
rastrowych i wektorowych modeli danych geograficznych.
Rozdzielenie zapisu danych geograficznych od ich wizualizacji
w przypadku danych cyfrowych upraszcza też sam zapis, pozwala na
dowolne w zasadzie zwiększanie jego precyzji i dokładności, daje też
– w porównaniu do mapy papierowej – nieporównanie większe możliwości analizy danych, możemy bowiem od razu działać na liczbach,
do czego świetnie nadają się komputery, pomijając symbole, które należy uprzednio zinterpretować. Nic nie traci przez to sama wizualizacja,
raczej wręcz przeciwnie – można powiedzieć, że wiele zyskuje, gdyż
wizualizując dane geograficzne zapisane w bazie danych geograficznych możemy całkowicie skupić się na jakości wizualnej komunikatu
(a czasem na szybkości jego pojawiania się na ekranie 81), nawet kosztem graficznej wierności przedstawienia zjawisk, ponieważ wierna reprezentacja tych zjawisk jest bezpiecznie i jednoznacznie zapisana
w bazie danych geograficznych.
80
Zapis danych często nazywany jest modelem bazodanowym, a wizualizacja – modelem kartograficznym.
81
Przykładem świadomego pogarszania jakości wizualizacji w celu jej przyspieszenia może być
zabieg tworzenia dodatkowych warstw danych rastrowych o zmniejszonych rozdzielczościach
przestrzennych, wykorzystywanych do wizualizacji danych oryginalnych w różnych skalach (ang.
pyramid layers). Jeśli dane są wyświetlane w małej skali, komputer korzysta z danych o niższej
rozdzielczości przestrzennej (a więc z mniejszego pliku), co pozwala na ich szybsze wyświetlenie.
Przy zwiększaniu skali wykorzystywane są dane o coraz lepszej rozdzielczości, w końcu przy
określonej skali korzysta się z danych oryginalnych.
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W przypadku danych cyfrowych, wizualizacja jest więc sposobem
wydobycia konkretnych informacji z bazy danych geograficznych,
najczęściej poprzez wyświetlenie czegoś na ekranie komputera, znacznie rzadziej poprzez wydrukowanie czegoś na papierze. Współczesne
programy GIS dają w dziedzinie wizualizacji danych geograficznych
szereg wspaniałych możliwości zarówno prostego jak i efektownego
przedstawienia danych na ekranie lub w postaci wydruku na papierze przygotowanej mapy. Autor nie podziela opinii wielu specjalistów
w zakresie kartografii, że wielość możliwości wizualizowania danych
geograficznych oferowana przez programy GIS w istocie szkodzi kartografii, ponieważ dzięki tym możliwościom mapy mogą robić osoby nieprzygotowane, najczęściej niezgodnie z regułami sztuki kartograficznej. Odwrotnie: możliwości programów GIS pozwalają wielu osobom,
o różnym stopniu przygotowania, na eksperymenty i naukę tworzenia
map, co może prowadzić zarówno do oczywistych błędów, jak i do
wielu cennych i zaskakujących pomysłów. Ta zaleta „demokratyzacji”
kartografii jest, zdaniem autora, znacznie ważniejsza niż ewentualne
wady z nią powiązane, szczególnie w czasach, kiedy niezwykle szybko
rozwija się wizualizacja informacji i danych naukowych z różnych dziedzin wiedzy, nie tylko informacji i danych geograficznych.
Ponieważ metody reprezentacji zjawisk geograficznych na mapach
papierowych, czyli metody prezentacji kartograficznej, zostały wypracowane i ugruntowały się na długo przedtem, zanim pojawił się choćby cień idei cyfrowej reprezentacji danych geograficznych, to geografia
wraz z kartografią niejako „nauczyły się” graficznego, a nie cyfrowego
reprezentowania zjawisk geograficznych. Zgodnie z tym, co stwierdzono
powyżej, reprezentacja graficzna jest obciążona różnymi wadami, a co
gorsze, jest nieefektywna z punktu widzenia analizy danych. Warto więc
zmieniać sposób myślenia geografii i geografów o reprezentacji zjawisk
geograficznych: nie graficzna ich postać tożsama z mapą papierową powinna być na pierwszym miejscu, lecz reguły i modele zapisu cyfrowego.
W gruncie rzeczy mapa papierowa – albo jakakolwiek inna wizualnie
utrwalona postać danych geograficznych – nie jest i nie musi być częścią
składową postępowania prowadzącego od świata rzeczywistego do jego
reprezentacji, może być natomiast (i najczęściej jest) jednym z efektów
pomyślnego zakończenia procesu tworzenia bazy danych geograficznych,

zakończenie

187

analizy jej zawartości oraz syntezy wyników postępowania badawczego korzystającego ze zgromadzonych danych. Celnie o relacji pomiędzy mapą papierową i cyfrową reprezentacją piszą Longley i inni (2011):
Choć mapa papierowa jest użyteczną metaforą zawartości bazy danych
geograficznych, nie powinniśmy jednak pozwalać, aby ograniczała ona
nasze wyobrażenia o tym, co umożliwia cyfrowa reprezentacja82.
Z powodów przedstawionych wyżej autor uznał więc, że mówiąc
w 2021 roku o reprezentacji zjawisk geograficznych, kwestię mapy papierowej można w dużym stopniu pominąć. Nie zmienia to oczywiście
faktu, że jest ona niezbędna w sytuacji, gdy rozważane są zagadnienia
wizualizacji, a także analizy danych geograficznych, ponieważ analiza
danych zwykle wymaga wstępnej, wizualnej interpretacji danych przez
człowieka na etapie eksploracji zawartości bazy danych geograficznych.
Autor zaznacza to na wypadek sytuacji, gdyby przedstawione rozważania posłużyły za pretekst do wytykania, że jest on zwolennikiem nauczania o informacji geograficznej bez mapy: nie, tak nie jest, lecz nie
zmienia to przekonania autora, że mapa papierowa powinna być w procesie takiego nauczania usytuowana we właściwym miejscu83.
Co w takim razie jest odpowiednikiem mapy papierowej obecnie,
So while the paper map is a useful metaphor for the contents of a geographic database, we must
be careful not to let it limit our thinking about what is possible in the way of representation (Longley
i inni, 2011, s. 91).
83
W wielu podręcznikach omawiających zagadnienia informacji geograficznej, nawet tych najlepszych, mapa, jakby tradycyjnie i nieco z rozpędu, zajmuje ważne miejsce w rozważaniach
dotyczących reprezentowania zjawisk geograficznych oraz modeli danych geograficznych.
Na przykład, cytowany wielokrotnie w tej książce podręcznik Geographic Information Systems
& Science, autorstwa P. A. Longleya, M. F. Goodchilda, D. J. Maguire’a i D. W. Rhinda (2011, wydanie 3) omawia mapy papierowe w rozdziale 3 Representing Geography, łącznie z wektorowym
i rastrowym modelem danych geograficznych (mapom poświęcony jest też rozdział 12 podręcznika, Cartography and Map Production). W innym podręczniku A Primer of GIS. Fundamental
Geographic and Cartographic Concepts (Harvey 2008), mapa papierowa pojawia się niezwykle
często we wstępnych rozdziałach odnoszących się do zagadnień reprezentacji zjawisk geograficznych. Z kolei w podręczniku An Introduction to Geographical Information Systems autorstwa
I. Heywooda, S. Cornelius i S. Carvera (2006) w rozdziale drugim, dotyczącym danych przestrzennych, dość szybko pojawia się obszerne odniesienie do mapy i powiązanych z nią zagadnień, takich jak skala i generalizacja. O ile można zgodzić się z twierdzeniem Autorów, że mapa
kształtowała nasz sposób myślenia o przestrzeni, o tyle trudno przyjąć, iż wiąże się to z koniecznością rozpoczęcia zgłębiania zagadnień dotyczących cech danych przestrzennych właśnie od
mapy (s. 35). Mało przekonująca jest też rycina 3.1 na stronie 72, w której mapa jest czymś pomiędzy światem rzeczywistym a rastrowym i wektorowym modelem danych przestrzennych. Autor
uważa, że takie włączanie zagadnień dotyczących map tradycyjnych do problematyki cyfrowych
modeli danych geograficznych wprowadza pewne zamieszanie dotyczące porządku przechodzenia od zjawisk geograficznych do ich cyfrowej, a następnie wizualnej reprezentacji.
82
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w połowie 2021 roku? Niewątpliwie dwa pomysły, które pojawiły się na
początku XXI w. dają pewne wyobrażenie co do kierunków ewolucji
baz danych geograficznych i sposobów ich udostępniania użytkownikom: są to infrastruktury informacji przestrzennej oraz wirtualne
globy. Infrastruktury informacji przestrzennej to sposób organizacji
pozyskiwania i udostępniania danych geograficznych o charakterze
urzędowym (co zwykle oznacza instytucjonalne gwarancje rzetelności
danych), które w Unii Europejskiej ugruntowały się dzięki przyjęciu
w 2007 r. Dyrektywy INSPIRE (Gaździcki, 2009). Wirtualne globy, których najbardziej znanym przedstawicielem jest Google Earth, zainicjowany w 2005 roku (Dalton, 2013), to najczęściej platformy komercyjne
dające dostęp do danych urzędowych i innych, na przykład społecznościowych danych geograficznych (ang. Volunteered Geographic Information, VGI; Goodchild, 2007), z dużym udziałem danych obrazowych
(Harvey, Kozak, 2011). Usługi i narzędzia wizualizacji danych dostępne w geoportalach, wirtualnych globach czy też oprogramowaniu GIS
pozwalającym na korzystanie z sieciowych zasobów danych geograficznych, dają szerokie możliwości analizy tych danych, a także swobodę tworzenia na ich podstawie różnorodnych wizualizacji. Narzędzia
te pozwalają użytkownikom na zanurzenie się w bogactwie danych
geograficznych, czyli na coraz bardziej realistyczną interakcję ze światem reprezentowanym przez te dane. Zdaniem Craglii i innych (2008),
przyszłością jest fuzja infrastruktur informacji przestrzennej i wirtualnych globów – prowadząca do bogatych w ciągle aktualizowane
dane geograficzne platform, pozwalających na łatwe ich przeglądanie
dzięki intuicyjnym narzędziom, a także na analizy o różnym stopniu
zaawansowania. Przykładem inicjatywy zmierzającej w tym kierunku
jest europejski program Destination Earth, którego celem jest utworzenie bardzo dokładnego cyfrowego modelu Ziemi, za pomocą którego
będzie można modelować i badać interakcje systemu człowiek – środowisko.84 Jednym słowem, przyszłością jest złożona, wieloaspektowa
i dynamiczna cyfrowa reprezentacja Ziemi, z której z łatwością będzie
można wydobywać pożądane informacje. Czy tak będzie w istocie, okaże się, jak sądzę, w ciągu najbliższych kilkunastu lat.
Destination Earth, dostępne na https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/destination-earth, sprawdzono: październik 2021.
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