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The aim of the work is to provide a survcy of the most widely known reprcsentatives of the 
spatial data models and especially their critical evaluation pointing at the inherent assets as 
well as the drawbacks of the individual spatial data models. Thusconceived work isset within 
the frame of the evaluation of the functionality of the reprcsentatives of two basic types of 
spatial models i.e. vector and tessallation models according to five criteria: completeness, 
robustness, versatility, efficiency and easiness of generation.

ÚVOD

Významným akcelerátorom vo vývoji GISov koncom 70. a v 80. rokoch sa stal rýchly 
rozvoj diaľkového prieskumu Zeme, ako aj reálna dostupnosť dát z leteckých a 
kozmických snímok. Tento trend však priniesol so sebou problémy spojené s techno
lógiou spracovania priestorových dát. V prvom rade ide o problémy integrácie rôznych 
dátových typov spravidla veľkého rozsahu dát spojené s problémami ich uloženia a 
rýchlosti odozvy oproti očakávanej odozve bežného užívateľa. Možno povedať, že 
nedostatky mnohých GISov, spočívajúce v ich účinnosti a v integračných problémoch, 
vyplývajú z nedostatku základných poznatkov týkajúcich sa vlastností priestorových dát 
a ich priestorových dátových modelov.

Za cieľ našej práce sme si preto stanovih poskytnúť prehľad dátových modelov a ich 
štruktúr v oblasti modelovania priestorovo-lokalizovaných javov, a teda aj GISov, a 
najmä zhodnotiť ich prednosti i nedostatky. Kritické zhodnotenie priestorových dáto
vých modelov považujeme totiž za rozhodujúci moment ich potenciálneho využitia pri 
modelovaní krajiny. Preto sa neskôr uvádzaná taxonómia priestorových modelov nepo-

Geografický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava.

306



važuje za ťažisko práce ani za samoúčelnú schému, ale za prostriedok na syste
matickejšie hodnotenie dátových modelov.

1 ZÁKLADNE TYPY GEOGRAFICKÝCH DÁTOVÝCH MODELOV

Bežne sa zvyknú klasifikovať tri základné typy priestorových geografických dát: 
bodové dáta, čiarové dáta a polygónové dáta.

Nazdávame sa, že sa zabúda na osobitný druh priestorových geografických dát, a to 
povrchové dáta (dáta polí): (Deuker 1979). Klasickým príkladom tohto typu dát je 
spojité skalárně pole reliéfu.

Priestorové entity (javy, objekty) a priestorové dátové modely majú množstvo 
charakteristík, ktoré ich významne diferencujú od jednodimenzionálnych typov mode
lov. Z nich najpodstatnejšia je poloha v priestore.

Ďalšou zvláštnosťou geografických dát je existencia veľkého množstva vzájomných 
vzťahov medzi demými entitami, ktorá je daná povahou krajiny ako takej.

Kombinácia týchto zvláštností robí modelovanie geografických dát špecificky 
náročnou záležitosťou. Modely týchto dát sa stávajú komplikovanými, súčasne súbory 
dát týchto modelov sa nevyznačujú koherentnosťou.

Tradičným prostriedkom na prezentáciu geografických dát bola a ešte stále aj je 
mapa ako dvojdimenzionálny analógový model. Manuálny proces tvorby mapy je nielen 
časovo a ekonomicky veľmi náročný, ale i zaťažený chybou individuálneho prístupu jej 
projektantov a technických realizátorov. Tento už dávno známy fakt viedol k vytvoreniu 
alternatívnych dátových modelov, ktoré by minimalizovali, resp. vylúčili uvedené 
nedostatky. Sú to vektorové modely a mozaikové modely, niekedy nie celkom presne 
nazývané ako rastrové modely.

Základnou logickou jednotkou vo vektorovom type modeluje čiara, ktorá v geogra
fickom kontexte môže korešpondovať s cestnou komunikáciou, riekou, alebo s 
hraničným prvkom regionálnej,entity. Zoznam súradníc bodov pozdĺž čiary tvorí dátový 
záznam, rekord. Individuálny bod predstavuje špeciálny prípad vektorovej dátovej 
organizácie, a to ako vektor nulovej dĺžky. Na druhej strane, polygón je základnou 
logickou jednotkou priestoru. Bežne zaužívané členenie modelov na vektorové a mozai
kové či rastrové možno členiť na ďalšie podtriedy (pozri kapitoly 3 a 4).

2 FUNKČNOSŤ PRIESTOROVÝCH MODELOV DÁT

Predtým ako uvedieme prehľad základných modelov dát, uvedieme kritériá hodno
tenia funkčnosti priestorových modelov dát. Z hľadiska ich vhodnosti pre počítačové 
spracovanie a geografické informačné systémy, možno jednotlivé modely dát, ich
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štruktúry dát a fyzické štruktúry hodnotiť rôznymi kritériami. Podľa Pequetovej (1984) 
k základným kritériám patrí:

1. úplnosť (pomer všetkých entít a vzájomných vzťahov existujúcich v realite k tým, 
ktoré sú reprezentované modelom),

2. pružnosť (miera, podľa ktorej môže byť model dát prispôsobený špeciálnym 
okolnostiam, resp. nie bežným situáciám),

3. prispôsobivosť (stupeň obtiažnosti vykonania korekcií a krokov aktualizácii),
4. efektívnosť (pamäťové nároky a rýchlosť použitia modelu dát v počítačovom 

prostredí),
5. odvoditeľnosť (množstvo námahy potrebnej na získanie dát v istej požadovanej 

forme, ktorá je rozdielna od existujúceho dátového modelu).
Vyššie uvedených 5 faktorov vstupuje do hry v rôznom stupni naliehavosti a priority. 

Relatívna dôležitosť každého faktora je funkciou daného typy dát, daného počítačového 
prostredia, ako aj ľudského faktora. Tak napríklad pri vecne a obsahovo obmedzenej 
databáze môžeme klásť dôraz na prvé 3 faktory, pričom efektívnosti a odvoditeľnosti 
nemusíme klásť osobitný význam. A naopak, pri rozsiahlej databáze, efektívnosť a 
odvoditeľnosť môžu byť považované za limitujúce faktory, kdežto zvyšné 3 faktory môžu 
byť podrobené istým kompromisom.

Určitým nedostatkom uvedených faktorov je, že vo všeobecnosti neumožňujú (až na 
4. faktor) kvantitatívne meranie.

3 VEKTOROVÉ MODELY

3.1. Spaghetti model. Medzi pôvodné a najjednoduchšie vektorové modely patrí 
spaghetti model. Každá entita na mape sa v spaghetti modeU stáva logickým digitálnym 
záznamom. Hlavným nedostatkom tohto modeluje, že nezaznamenáva žiadne priesto
rové vzájomné vzťahy originálneho analógového dokumentu (mapy), a teda vo všeo
becnosti je nevhodný pre priestorovú analýzu. Polygón zaznamenaný týmto spôsobom 
je reprezentovaný uzatvoreným reťazcom súradnica: a y, ktoré definujú jeho hranicu. 
Druhým závažným nedostatkom je, že hrana vzájomne susediacich polygónov je zazna
menávaná 2x. Aj napriek závažným výhradám voči spaghetti modelu, najmä s ohľadom 
na nevhodnosť použitia na priestorovú analýzu dát vzájomne susediacich polygónov, 
tento jednoduchý model možno úspešne využiť napr. na záznam regiónov s prevahou 
natality mužov a žien, regiónov s menším a väčším ph pôd atď. Vždy však ide o 
jednoduchú dvojprvkovú množinu klasifikácie či presnejšie regionaUzácie, vykazujúcu 
existenciu a neexistenciu istého sledovaného prvku, prípadne, v štatistickom zmysle ide 
o mieru menšiny a mieru väčšiny nad stanovenú hodnotu, či kritérium. Pripomeňme 
ešte, že obidva prvky vymedzujú vzájortme disjunktné a komplementárne množiny.

3.2. Jednoduchý topologický model, na rozdiel od spaghetti modelu, uchováva 
priestorové vzájomné vzťahy medzi entitami, a to explicitne, t.j., že jeho dátové štruktúry
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obsahujú informácie o názvoch alebo identifikátoroch polygónov, ležiacich po oboch 
stranách čiarového segmentu začínajúceho a končiaceho tzv. trojným bodom poľa 
(uzlovým bodom). Čiarový segment je definovaný súradnicami jeho dvoch trojných 
bodov poľa.

K istým nevýhodám jednoduchého topologického vektorového modelu, vektorových 
modelov, ako aj vôbec v porovnaní s mozaikovými modelmi patrí komplikovaný a 
zdĺhavý výpočet priesečníkov pri naložení rôznych vektorových vrstiev dát, ako aj 
existencia veľkého počtu štruktúr dát a formátov a s tým spojené komplikácie pri 
vznjomnom zdieľaní dát. K ďalším nedostatkom patrí tzv. slížový efekt vznikajúci pri 
analýze naložením rôznych dátových vrstiev. Prienikom týchto vrstiev vzniknú o.i. aj 
relatívne malé regióny, ako aj tenké pretiahnuté regióny - "slíže", ktorých pomer dĺžky 
a šírky je väčší ako 5. Takéto regióny možno ťažšie definovať, pretože spravidla 
nespĺňajú požiadavky reprezentativnosti užívateľa.

Topologické vektorové modely majú veľmi široké uplatnenie v GISoch, ako aj v 
systémoch automatizovaného mapovania. Najfrekventovanejšou a vo svete najzná
mejšou aphkáciou je systém ARC/INFO, ktorého pôvodná verzia bola vyvinutá v r. 1981. 
Ďalej možno uviesť Atlas Graphic, GFIS, systém IMAGE, stojaci na rozhram' oblasti 
GISu a rozpoznávania obrazov, Map Grafix a Map Info, Strings, Strata GIS, Tigertools, 
Vango, Zóne Ranger/GDT a iné.

Z funkčného hľadiska vykazujú topologické vektorové modely vo väčšine z 5 kritérií 
dobrý štandard. Osobitne kritérium pružnosti a efektívnosti možno pri topologickém 
modeli považovať za kvázi optimálne.

3.3. DIME model (Dual Independent Map Encoding). DIME model patrí na západe 
a osobitne v USA medzi najznámejšie modely založené na topologickém koncepte. Pre 
potreby digitálneho uchovania údajov pochádzajúcich z ccnzusu bol vytvorený 
americkým Census Bureau. Osnovu tohto modelu tvoria mestské cestné komunikácie, 
resp. ich úseky charakterizované názvom, typom komunikácie, číslom a súradnicami 
dolného a horného uzlového bodu a dvoch adresárov. DIME je veľmi mocný prostrie
dok na spracovanie cenzusových dát s veľkým počtom inštalácií. Formát dát DIME 
modelu je podľa autorovho prieskumu akceptovaný v 19 rôznych známych systémoch 
GISov z celkového počtu 61 preverovaných najznámejších GISov, prípadne im bhzkych 
grafických systémov. Ak si uvedomíme existenciu veľkej rozmanitosti formátov v bežne 
dostupných komerčných GISoch, vytvárajúcich pomerne neprehľadnú džunglu 
najrozmanitejších formátov, možno konštatovať, že formát dát DIME modelu spolu s 
DLG formátom (22 akceptácií) patria medzi najfrekventovanejšie formáty v GISoch 
vôbec. Z uvedených 5 kritérií hodnotenia modelu dát, kritérium odvoditeľnosti je v 
prípade DIME modelu považované za prakticky nehmitujúci faktor.

3.4. POLYVRT model. Tento model bol vyvinutý a implementovaný na Hardvard 
Laboratory for Computer Graphics (Peuker, Chrisman 1975). Model prekonáva všetky 
nedostatky generalizovaných topologických štruktúr, a to tým, že si jednothvé dátové 
entity explicitne pamätá v hierarchickej štruktúre dát. Ďalšou odlišnosťou je, že
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základnou logickou a topologickou jednotkou je reťazec (chain), ktorý je defmovaný 
postupnosťou priamkových segmentov, resp. úsečiek, ktoré začínajú a končia v trojnom 
bode poľa, definovanom ako priesečníku troch "koncových", priamkových segmentov 
príslušných troch reťazcov.

Prednosťou tohto modelu dát, napríklad oproti DIME modelu je, že umožňuje 
triedenie iba špecifiekých dátových tried ako aj skutočnosť, že otázky týkajúce sa 
susednosti polygónov sa riešia iba na úrovni polygónovýeh reťazeov. Na druhej strane, 
fyzická separácia jednothvých dátových typov nesie so sebou nevyhnutnosť exphcitne 
uchovať smerníky.

POLYVRT model je možné s úspechom využiť pri reprezentácii dát komplexnejších 
úrovní. To napr. znamená pomerne pohodlnú možnosť pridania úrovne okresu ako 
väčšieho polygónu k už existujúcim katastrálnym územiam obcí ako polygónom menším. 
POLYVRT model patrí medzi najlepšie topologické vektorové modely na repre
zentáciu vzájomne susediacich regiónov. Príkladom takýchto polygónov môže byť mapa 
administratívnych hraníc sídiel Slovenska, mapa pôdnych typov atď.

3.5. Reťazcový kód (Chaincode). Reťazcový kód patrí k osobitným druhom vekto
rových modelov, ktorého princíp konštrukcie pozostáva z pridelenia práve jedného z 
ôsmich smerových kódov v rozsahu od 0 až 7. Pritom platí, že každý smerový kód má 
imphcitne danú dĺžku vektora, ktorá je pre daný smer konštantná. Okrem toho, všetky 
párne smery spolu s nultým smerom majú konštcmtnú jednotkovú dĺžku a veľkosť 
všetkých nepárnych smerov sa rovná r-násobku jednotkovej dĺžky párneho smeru, 
pričom r = 2. V podstate pri reťazcovom kóde ide o záznam údajov do mriežky s 
príslušnou jednotkovou veľkosťou strany mriežkovej bunky. Z logiky takejto štruktúry 
je zrejmé, že nie je potrebný záznam súradníc bodov, čo z hľadiska počítača a jeho 
pamäťového priestoru je veľmi dôležitá vlastnosť.

S reťazcovými kódmi sa možno stretnúť v rôznych mutáciách a vylepšeniach. Jedným 
z takýchto nie nezaujímavých vylepšení je eliminácia opakovaného záznamu toho istého 
smeru. To napr. znamená, že pri troeh za sebou nasledujúcich kódoch 0 sa uvedie 
návestie 03 atď. Osobitným príkladom takejto eliminácie je tzv. run-lenght kód, v ktorom 
je však pevne stanovený smer záznamu (zľava doprava a zhora nadol). Tento druh 
záznamu aj keď vzišiel z reťazeového kódu, nemožno pokladať za jeho špeciálny prípad, 
keďže nie je zameraný na záznam zmien smerového kódu (ten je konštantné rovný 0), 
ale na obsah buniek mriežky, ktorými prechádza. Run-leght kód je veľmi rozšírený v 
oblasti rozpoznávania obrazov.

Existujú aj skutoční mutanti reťazeového kódu. Vyššie uvádzaný osemsmerový kód 
je najbežnejší, Freeman (1979) však uvádza aj ďalšie, a to 4, 16 alebo 32-smerový 
reťazcový kód. V oboch prípadoch ide teda o reťazcový kód, ktorého počet smerových 
kódov je oproti pôvodnému osemsmerovému daný jeho "susednými" moeninami dvojky.

K hlavným nedostatkom reťazeového kódovania je, že nezaznamenáva medzi enti
tami priestorové vzťahy. Ďalším nedostatkom je, že transformácia reťazeového kódo
vania je veľmi obtiažna, keďže každá rotácia od základu mení skladbu reťazeového
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kódu. Autorovi doteraz nie je známe jeho uplatnenie v nejakom reálnom GISe, aj keď 
v kombinácii s prednosťami iného dátového modelu, predpokladáme, že by mohol byť 
užitočný na iňektoré druhy aplikácií.

4 MOZAIKOVÉ MODELY

Mozaikové modely sú logicky duálně k vektorovým dátovým modelom. Na rozdiel 
od vektorových modelov, pri mozaikových modeloch základnou dátovou jednotkou je 
jednotka priestoru (plocha), atribúty ktorej sú zaznamenané exphcitne.

4.1. Základné pravidelné mozaikové modely. Medzi základné pravidelné mozaikové 
modely patrí štvorcová sieť, nazývaná tiež mriežkou (grid), pravidelná trojuholníková 
sieť a šesťuholníková sieť. Je zrejmé, že rozdiel medzi nimi je vo výbere formy 
elementárnej geometrickej jednotky.

4.1.1. Štvorcová sieť patrí medzi historicky najdlhšie využívané dátové modely. Jej 
jedinečnú prednosť určujú dva veľmi závažné dôvody (Pequet 1984):

1. kompatibihta tohto dátového modelu s dátovým poľom, využívaným v progra
movacích jazykoch takých, ako napr. FORTRAN a

2. kompatibihta s rôznymi typmi hardwarových zariadení používaných tak na získanie 
priestorových dát, ako aj na výstup.

Hlavným nedostatkom štvorcovej siete je, že reprezentácia istého priestorovo-loka- 
hzovaného javu spotrebuje veľké množstvo jej elementárnych jednotiek, buniek. 
Druhým nedostatkom štvorcovej siete je tzv. "rohový efekt", prejavom ktorej je 
premenná vzdialenosť bodov na strane bunky štvorcovej siete od jeho ťažiska. Na tomto 
dátovom modeh je postavených veľa GISov. Spomeňme napr. Aries, ERDAS, IDRISI, 
MacGIS, Map II, Micropips, PEMAP a Panecea.

4.1.2. Špecifikom regulárnej trojuholníkovej siete, ako aj neregulárnej je, že troju
holníky na rozdiel od mriežky a šesťuholníkovej siete nemajú rovnakú orientáciu. T o o.i. 
spôsobuje, že metódy hľadania a priestorovej analýzy sú pri trojuholníkovej sieti o niečo 
zložitejšie, ako pri mriežke. Napriek tomu, trojuholníková sieť je takmer na mieru šitá 
na reprezentáciu zemského rehéfu a iných, spojito distribuovaných javov v krajine 
(Bengtsson a Nordbeck 1964, Krcho 1976, Mičietová 1984, Husár 1981). Okrem toho, 
trojuholníková sieť bola použitá aj v nodálnych štruktúrach pri modelovaní socio-ekono- 
mických aktivít človeka, pri ktorých sa hypoteticky predpokladá spojitosť mode
lovaného skalárneho poľa. Príkladom toho je primárna trojuholníková sieť Slovenska v 
mierke 1:500 000, z ktorých boh odvodené izočiarové poha koncentrácie obyvateľstva v 
priemysle na Slovensku v rôznych časových horizontoch, ako aj izočiarové poha dife
rencií koncentrácie obyvateľstva v priemysle na Slovensku pre rôzne časové horizonty 
(Husár a Krcho 1984, Mládek 1990).

4.1.3. Primárnou výhodou regulárnej šesťuholníkovej siete je, že vzdialenosť ťažísk 
buniek šesťuholníkovej siete susediacich s danou bunkou je ekvidištantná. Spôsobuje to
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radiálnu symetriu tohto modelu a s tým súvisiace možnosti radiálneho triedenia. Inou 
výhodou hexagonálnej siete v porovnaní so štvorcovou je, že každý šesťuholník susedí s 
inými šesťuholníkmi práve jednou hranou, ktorá je totožná so stranami šesťuholníka. 
To znamená, že v šesťuholníkovej sieti je eliminovaný "rohový efekt" štvorcovej siete. 
Napriek viacerým prednostiam, regulárna šesťuholníková sieť nenašla významnejšie 
uplatnenie v komerčných GISoch.

4.2. Hierarchické mozaikové modely. Významným atribútom štvorcovej siete je 
skutočnosť, že z nej rekurzívně získané štvorce majú na rozdiel od trojuholníkovej a 
šesťuholníkovej siete rovnaký tvar aj rovnakú orientáciu. Trojuholníky môžu byť delené 
na menšie trojuholníky, problém orientácie však pri nich zostáva. Šesťuholníky, brané 
konzekventne, nemôžu byť rekurzívně delené, pretože šesťuholníkové ružice majú svoj 
obvod iba aproximatívne šesťuholníkový, aj keď je možné vytvoriť hierarchickú šesťu
holníkovú sieť, ktorá nie je rekurzívně hierarchická. Z hľadiska počítača si však takáto 
sieť vyžaduje zložitú adresáciu priestoru. Dôsledkom uvedeného je, že v praktických 
implementáciách sa nestretneme s hierarchickým mozaikovým modelom postaveným 
na trojuholníkovej alebo šesťuholníkovej sieti.

4.2.1. Štvorstromy (angl. Quadtrees). Prednosti rekurzívneho členenia priestoru 
pomocou štvorcov rôznej hierarchickej úrovne (Samet 1984) sú v poslednom období v 
centre pozornosti popredných pracovísk v oblasti počítačových vied, prejavujúcej sa 
veľkým rastom priestorovo-orientovaných aplikácií. Mnohé softwarové balíky GIS majú 
v sebe alternatívne integrovanú dátovú štruktúru-štvorstrom. Spomeňme aspoň Geo- 
Sight, Infocam, SICAD, Territory Mgt. Sys.

Iniciálne práce z oblasti štvorstromov vyšh z počítačových vied, a to najmä od 
Rosenfelda a Sameta (1979). Obaja autori neskôr aj so Shafferom a Weberom patrili k 
prvým, ktorí poukázali na možnosti ich aplikácie na poh geografie a v geografických 
informačných systémoch (1982). O niečo neskôr, významný prínos pre rozvoj dátových 
štruktúr a osobitne hierarchických dátových modelov znamenajú práce Pequetovej zo 
Santa Barbara (Pequet 1982, 1984). Problematiku lineárnych štvorstromov rozvíjajú 
predovšetkým Mark s Lauzonom (1979,1984).

Prednosťou štvorstromov je, že zachovávajú všetky podstatné výhody reprezentácie 
štvorcovej siete. Navyše ehminujú jeden z vážnych nedostatkov mriežky, a to tým, že 
radikálne eliminujú rozsah potrebných elementárnych priestorových jednotiek na 
reprezentáciu priestorovo-lokalizovaného javu. Táto skutočnosť je významná najmä z 
hľadiska počítačového pohľadu. Pre úplnosť spomeňme potenciálne výhody, ktoré 
môžu poskytnúť hierarchické štvorstromy:

a) priestorové vzťahy sú vo štvorstromovej reprezentácii dané implicitne,
b) dobré možnosti efektívneho priestorového hľadania,
c) výrazná redukcia potreby dátového priestoru,
d) efektívna možnosť preehodu z istej hierarchickej úrovne do vyššej alebo nižšej 

hierarchickej úrovne.
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z hľadiska geografie sú dobré možnosti uplatnenia štvorstromov, a to všade tam, kde 
sa uplatňuje aj mriežka ako špeciálny prípad štvorstromu. Štvorstromy sú predovšetkým 
vhodné na reprezentáciu javov spojito distribuovaných v priestore. Okrem toho, niekto
ré mutácie štvorstromového modelu, ako napr. bodový štvorstrom a K-d strom, sú 
vhodné aj na bodové typy dát, akými sú napr. referenčné body sídiel Slovenska. Vzhľa
dom na limitovaný rozsah práce sa týmito modelmi nebudeme bližšie zaoberať.

4.3. Nepravidelné mozaikové modely. <
4.3.1. Nepravidelná trojuholníková sieť (NTS). V mnohých prípadoch použitie nepra

videlných mozaikových modelov prináša so sebou oproti pravidelným mriežkam mnohé 
výhody. Tak je tomu napr. pri reprezentácii zemského rehéfu, ktorý sa vo vymedzenom 
území môže skladať jednak z častí výraznejšie členeného terénu a zároveň z relatívne 
plochej časti terénu. Ak by sme na reprezentáciu tejto plochy použih pravidelnú 
trojuholníkovú sieť, museU by sme vohť dostatočne husté bodové pole, ktoré by s 
následne vytvorenou regulárnou sieťou spĺňalo kritériá reprezentativnosti (Krcho 
1985). To znamená, že časť územia s relatívne plochým terénom by bola popísaná 
nadbytočným množstvom trojuholníkov. NTS túto redundantnosť dát eliminuje, pretože 
ak je tvorená v duchu princípov reprezentativnosti, potom je aj "šitá na mieru" pre daný 
terén, a teda rozloženie zvolených bodov ako vrcholov budúcej trojuholníkovej siete, 
vzhľadom na mierku a rozlišovaciu úroveň je optimálne a ich počet je minimálny. To 
znamená, že veľkosť a hustota NTS je v priestore premeimá v závislosti od charakteru 
javu v sledovanom území.

NTS patrí k najviac frekventovaným dátovým modelom v geografii. Zvlášť aj u nás 
sa v tejto oblasti vďaka J. Krchovi (1976, 1985, 1990) dosiahlo mnoho vynikajúcich 
výsledkov, najmä v oblasti teoreticko-metodologického rozpracovania danej proble
matiky, vystupujúcej pod názvom Komplexný digitálny model reliéfu (terénu).

Ako sme už naznačUi, NTS je štandardným modelom na reprezentáciu zemského 
rehéfu. Možno ho použiť na rôzne geomorfologické, hydrologické, strategické,... aph- 
kácie, teda všade teun, kde rehéf zohráva rolu významného diferenciačného faktora. 
Okrem toho. Komplexný digitálny model rehéfu chápaný ako formálny aparát možno 
úspešne aplikovať aj v iných oblastiach, pri ktorých sa sleduje štúdium javov spojito 
definujúcich priestor. Z predností použitia tohto modelu uvedieme:

1. reprezentatívne vytvorená NTS sa vyhýba tzv. sedlovému problému, s ktorým sa 
možno stretnúť pri automatizovanej tvorbe izočiar založenej na štvorcovej sieti,

2. NTS tvorí bázu na výpočet sekundárnych morfometrických parametrov rehéfu ako 
sklonu, orientácie voči svetovým stranám a iných špecifických parametrov rehéfu,

3. NTS je prirodzeným nástrojom reprezentácie priestorovo-lokahzovaných javov, 
ktoré sú dané bodmi nepravidelne rozloženými v priestore, získanými napr. zo stacio- 
nárov, sond atď., a teda nie je potrebná transformácia tohto bodového poľa napr. do 
mriežky,

4. oproti iným dátovým modelom NTS výrazne redukuje potrebu dát.
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Istým problémom spojeným s NTS je, že existuje viacero metód na jej konštrukciu z 
nepravidelného bodového poľa, a teda potenciálne existuje viacero trojuholníkových 
sietí toho istého bodového poľa. Dá sa však dokázať, že až na jeden teoretický prípad 
sa dá skonštruovať práve jediná trojuholníková sieť. Týmto problémom sa však v tejto 
práci nebudeme zaoberať.

4.3.2. Thiessenovepolygóny, v matematicky orientovanej hteratúre nazývané tiež ako 
Voronoiho diagramy, sú logicky duálně k NTS. Princíp tvorby Thiessenových polygónov 
spočíva v polení strán trojuholníkov pod uhlom 90°. Výsledkom tohto je nepravidelná 
polygónová sieť, kde všetky polygóny sú konvexné, čo má význam z hľadiska mate
matického modelovania nad touto sieťou.

Primárne využitie Thiessenovej polygónovej siete vidíme v aphkácii na javy charakte
rizované predovšetkým kvalitatívnym typom dát, ktorých údaje sú známe iba v 
diskrétnych bodoch, pričom ich okolie je pre pozorovateľa "čiernou skrinkou". 
Napríklad v oblasti hydrogeologie a hlbinnej geológie, pri skúmaní podmorského terénu 
a špecifických charakteristík pôd, ale i cestovného ruchu a marketingu sa bežne stre
távame s javmi, ktoré vieme presne charakterizovať v danom diskrétnom bode (napr. 
sonde), ale nevieme nič o jeho priestorovom priebehu v okolí tohto bodu. Thiessenove 
polygóny sú práve vhodným modelom na extrapoláciu platnosti údajov diskrétneho 
bodového poľa na diskrétne polygónové pole.

V niektorých prípadoch, kedy vieme určiť alebo aspoň odhadnúť rôznu mieru vplyvu 
diskrétnych bodov na svoje okohe, možno týmto bodom pridehť váhu, ktorá napr. v 
prípade väčšej váhy má za následok zväčšenie príslušného polygónu a naopak, v prípade 
menšej váhy sa polygón adekvátne zmenší. Na základe tohto princípu možno vytvoriť 
tzv. vážený Voronoiho diagram, ktorý je jedným z alternatívnych logických odvodenín 
pôvodného Thiessenového polygónu (Rhynsburger 1973). Inou modifikáciou tohto 
váženého Thiessenového polygónu je, keď hrany polygónov nahradíme kružnicovými 
oblúkmi.

Thiessenove polygóny sú užitočné na extrapolačné výpočty v okoh diskrétnych bodov 
v špeciálnych typoch dát (najmä kvalitatívnych) z oblastí, ktoré sme už uviedli vyššie. 
Zdá sa všcik, že na poli geografie Thiessenove polygóny zatiaľ nenašh také miesto, akému 
by ich potenciál predurčoval.

Pre úplnosť uveďme, že vo všeobecnosti Thiessenove polygóny nie sú vhodné pre 
širší okruh priestorových manipulácií a analytických úloh. Z toho nepriamo vyplýva, že 
Thiessenove polygóny nie sú vhodné ako osnova databázového modelu GISu. Toto 
tvrdenie platí aj pre ostatné nepravidelné mozaikové modely, a teda aj pre NTS. Napriek 
tomu zdôraznime ešte raz, že uplatnenie tak Thiessenových polygónov, ako aj NTS je 
na poli geografie v špeciálnych typoch analýz veľmi užitočné.
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5 CESTY K OPTIMÁLNEMU MODELU DÁT

V kapitole 3 a 4 sme stručne opísali základné vektorové a mozaikové modely s 
akcentom na vyzdvihnutie ich predností a nedostatkov. Čitateľovi iste neunikol fakt 
existencie veľkej rozmanitosti dátových modelov, z ktorých sme uviedli iba 
významnejších reprezentantov. Súčasne je zrejmé, že žiaden z uvedených modelov 
nereprezentuje ideálny "supermodel", ktorý by bol vhodný na použitie pri riešení 
akejkoľvek aplikácie.

Pre mnohé aplikačné účely môže byť s úspechom využívaný buď vektorový, alebo 
mozaikový "monomodel". Umožňujú to v posledných rokoch dosiahnuté pokroky v 
dostupnosti stále väčších pamätí s malými prístupovými rýchlosťami, čo znamená, že 
rozsah štvorcovej siete ako aj najzávažnejší nedostatok nezohráva natoľko limitujúcu 
rolu. Naopak, hranica akceptovateľného rozumného rozsahu sa posúva k stále 
rozsiahlejším súborom. Burrough napríklad uvádza (Burrough 1986), že v súčasnosti 
dobrý grafický farebný monitor s adresovateľným poľom 1024x1024 je postačujúci pre 
väčšinu geografických aplikácií. Na druhej strane, v prípade vektorových modelov, ktoré 
sú predovšetkým orientované na precíznu grafickú reprezentáciu, vyvinuh sa nové 
algoritmy, ktoré umožňujú rýchlejšie prehľadávanie a výpočty priesečníkov pri naložení 
vektorových vrstiev.

V západnej hteratúre sa často problém voľby optimálneho modelu dát pre priesto
rovo lokalizované javy rieši pod označením "vektor versus raster". Takéto formulovanie 
a následné riešenie problému nepovažujeme za správne z dvoch principiálnych dôvo
dov:

1. problém sa tu redukuje na reprezentantov dvoch širokých a veľmi rozmanitých 
tried dátových modelov. Spravidla ide o voľbu medzi vektorovým topologickým a 
mozaikovým mriežkovým modelom. Aj keď ide v istom historickom kontexte o sympto
matických reprezentantov uvedených dvoch tried, považujeme pokusy o hľadanie opti
málneho modelu dát touto cestou za príliš generalizované,

2. oba reprezentanti vektorových a mozaikových modelov sú týmto spôsobom stavaní 
do vzájomne eliminujúcej kontrapozície. Takáto filozofia je vo všeobecnosti viacškodh- 
vá ako by prinášala úžitok. Napokon, nevedie ani k uspokojivým riešeniam.

Ak ešte pred niekoľkými rokmi vektor a mriežka stáh proti sebe ako nezmieriteľní 
protivníci, v súčasnosti sa tento antagonizmus prekonáva vďaka pokroku vo vývoji 
hardwaru, ako aj vďaka metódam, ktoré umožňujú efektívne transformovať údaje z 
jednej formy do druhej a naopak. Dnes je stále jasnejšie, že to, čo sa donedávna 
považovcdo za konceptuálny problém, je v prevažnej miere problémom technickým a 
technologickým.

Z uvedeného je jasné, že cesta k hľadaniu univerzálneho modelu dát nevedie cez 
postupné vzájomné eliminácie jednothvých modelov dát, ale k súčasnému využitiu 
predností viacerých modelov dát. Takéto riešenia si o.i. vyžadujú i vyššie nároky na 
výpočtovú techniku i programové vybavenie. Treba si uvedomiť skutočnosť, že gene-
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rovanie informačného systému o tak zložitom systéme, ako je krajina, vo všeobecnosti 
neústi ani do jednoduchých a ani do cenovo nenáročných riešení. Ak teda hovoríme o 
optimálnom modeli, nemáme na mysli jediný vektorový či mozaikový dátový model, ale 
skór funkčný a koherentný model modelov dát, ktorý vznikne fúziou rôznych dátových 
modelov tak, aby bol schopný realizovať požiadavky na informácie koncového užívateľa 
a zároveň reahzovať aj vopred nepredvídané ad-hoc požiadavky.

Nagy a Wagle už v roku 1979 poukazujú na to, že mnohé algoritmy vyvinuté pre 
vektorové štruktúry majú svoje ekvivalentné alternatívy v mriežkových štruktúrach, a 
navyše, že v niektorých prípadoch sú tieto alternatívne alforitmy omnoho efektívnejšie. 
To viedlo k vzájomnému zblíženiu týchto modelov, ako aj ku snahám o ich účinné 
prepojenie v jedinom koherentnom systéme. Možno to dokumentovať na mnohých 
GISoch, ktoré súčasne využívajú prednosti rôznych dátových štruktúr. Tak napr. vekto- 
rovo-mozaikovú štruktúru využívajú systémy AGIS, Axis Mapping Info, Earth One, 
GIMMS, GRASS, IGDS/DMRS, Mac Atlas, Manatron GIS, Microstation GIS, MIPS, 
MOSS, Nucor GIS, Pamap GIS, System 600, TIGRIS, Ulti Map, USEMAP a Microi- 
mage Family.

Zdá sa, že najďalej čo do integrácie rôznych modelov dát sú tie GISy, ktoré okrem 
vektora a mriežky majú zahrnuté do svojich modelov aj štvorstrom, ako napr. GeoVi- 
sion, Geo Sight, SICAD, SPANS, Territory Mgt. Sys. a Topologie.

Treba spomenúť, že tieto systémy sú mladšieho dáta a nevyznačujú sa prepra
covanosťou a precíznosťou, ako je to pri systéme ARC/INFO. Z tohto pohľadu je 
zaujímavé, že svetovým "h'drom" v oblasti GISov je práve systém ARC/INFO, založený 
na vektorovom "monomodeli". Aj keď jeho prvenstvo, dané napr. jeho niekoľkými 
tisícimi inštaláciami je nepopierateľné, domnievame sa, že je to dané skôr špičkovým 
pracovným tímom podieľajúcim sa na neustálom vývoji tohto systému ako modelom dát, 
ktorý tvorí osnovu tohto modelu. Akokoľvek, povaha systému ARC/INFO je primárne 
zameraná na kvalitu grafických výstupov, má však nedostatky najmä v rozsahu analy
tických procedúr, ktoré sú limitované charakterom vektorového modelu dát. Nie je 
vylúčené, že aj niektoré mozaikové modely sa v blízkej budúcnosti stanú predmetom 
začlenenia do tohto špičkového systému.

ZAVER

Ako sme už v úvode práce konštatovah, veľký "big bang" vo vzniku nových GISov 
nesie so sebou problémy integrácie rôznych dátových typov spravidla veľkého rozsahu 
dát, ako aj efektívnosti, ktorej odrazom je tzv. rýchlosť odozvy. Napriek tomu, 
základným nedostatkom pri generovaní GISu sú nedostatky pochopenia povahy priesto
rových dát. Tento problém je osobitne aktuálny v prípade integrácie dát veľkého 
rozsahu, rozhčných typov, rôznej presnosti a rozlišovacej úrovne, rôzneho formátu, ako 
aj rôznej funkčnosti.
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Cieľom tejto práce bolo prezentovať hlavných reprezentantov priestorových dáto
vých modelov a kriticky zhodnotiť ich prednosti a nedostatky. Sústredih sme sa na 
dvojdimenzionálně priestorové dátové modely, aj keď vo svete možno badať práce 
zaoberajúce sa aj trojdimenzionálnymi modelmi. Nateraz však tieto práce, akokoľvek 
zaujímavé a dôležité, považujeme za vzdialené súčasným aplikačným možnostiam reah- 
zácie, najmä s ohľadom na obmedzenia súčasných hardwarových a softwarových systé
mov. Na okraj spomeňme aj značný potenciál štvordimenzionálnych modelov, kde štvrtý 
rozmer je reprezentovaný časom.

Domnievame sa, že práca môže byť užitočná tak pre pracovníkov-projektantov, 
ktorých úlohou je budovať GIS, ako aj pre rádových geografov, koncových užívateľov 
GISu na pochopenie základných princípov z oblasti modelovania priestorových dát a 
priestorových dátových modelov.

LITERATÚRA

I. BENGTSSON, B., NORDBECK, S.: Construction of isarithms and isarithmic maps by computers, 
Nordisk Tidschrift for Informations - Behandling, vol. 4,1964, pp. 87-105. - 2. BURROUGH, P.A.: Principles 
of Geographical Information Systems for Land Resources Assessment, Clarendon Press, Oxford 1986. - 3. 
DEUKER, K.J.; Land Resourse Information Systems: A Review of Fifteen Years Experience, Geopro- 
cessing, 1,1979, pp. 105-128. - 4. HUSÁR, K.: A Contribution to Defining the Concept of the Geographical 
Information Systems. Amsterdam 1990, pp. 473^84, Proceedings of EGIS’ 90. - 5. HUSÁR, K., KRCHO, 
J.: Kartografické modelovanie priestorových systémov z hľadiska digitálneho modelu reliéfu. 7, kartogra
fická konferencia so zahraničnou účasťou, Bratislava 1984, pp. 231-239. - 6. KRCHO, J.: Digitálny model 
terénu na princípe automatizovanej tvorby trojuholníkovej siete a kreslenie vrstevníc. VU P-04-521-293-11, 
Program C 230, Dopravoprojekt, Bratislava 1976. - 7. KRCHO, J.: Komplexný digitálny model reliéfu - 
automatizovaná tvorba trojuholníkových sietí a vrstevníc. Výskumná správa, Chempik, Bratislava 1985. - 8. 
KRCHO, J., MICIETOVÁ, E.: Geoinformačný systém o geografickej sfére a komplexný digitálny model 
priestorovej štruktúry ako jeho integrálna súčasť. Geografický časopis, 41, 3,1990, pp. 249-273. - 9. MARK, 
D.M.: Phenomenon-based data-structuring and digital terrain model. Geo-Processing, vol. 1, 1979, pp. 
27-36. -10. MARK, D.M., LAUZON, J.P.: Linear Quadtree for Geographic Information Systems, Procee
dings of the International Symposium on Spatial Data Handling. Zúrich 1984, pp. 412430,

II. MIČIETOVÁ, E.: Automatizovaný systém komplexného digitálneho modelu reliéfu ako súčasť 
geoinformačných systémov. Kandid. diz. práca, Prírodovedecká fak. UK, Bratislava 1984. -12. MLÁDEK, 
J.: Teritoriálne priemyselné útvary Slovenska. Univerzita Komenského, Bratislava 1990, p. 290. -13. NAGY, 
G., WAGLE, S.G.: Approximation of polygonal maps by celluiar maps. Comm. Ass. Comput. Mach., vol. 
22,1979, pp.518-25.-14. PEQUET, D.J.: Comparative data structures: raster versus vector. In; D.H. Douglas 
and A.R. Boyle (editors). Computers Assisted Cartography and Geographic Information Processing: Hope 
and Realism, Canadian Cartographic Association, Ottawa, Canada 1982, pp. 73-80. -15. PEQUET, D.J.: A 
Conceptual Framework and Comparison of Spatial Data Model. Cartographica, vol. 21, no. 4, 1984, pp. 
66-113. -16. PEUKER, T, CHRISMAN, N.: Cartographic data structures. The American Cartographer, vol. 
2,1975, pp. 55-69. -17. POLÁČIK, Š.: Geografické informačné systémy; genéza, ciele, klasifikácia. Zborník 
Archeologico-historico-geografika. Archeologický ústav SAV, Nitra 1991. - 18. RHYNSBURGER, D.: 
Delineation of Thiessen polygons. Geographical Analysis, vol. 5,1973, pp. 133-144. -19. ROSENFELD, A., 
Samet, H.: Tree Structures for Region Representation. Proceedings Auto Carto 4, 1979, pp. 108-18. - 20. 
ROSENFELD, A., SAMET, H., SHAFFER, C., WEBER, R.E.: Application of Hierarchical Data Structures

317



to Geographical Information Systems. Computer Science Center TR-1197, Univerzity ofMaryland, College 
Park, 160 pp.

21. SAMHT, H.; The quadtree and related hierarchical data structures. ACM Computing Surveys, vol. 
6, no. 2,1984.

Karol Husár

BASIC TAXONOMY AND COMPARISON OF THE SPATIAL DATA MODEL 
FROM THE POINT OF VIEW OF THE GEOGRAPHIC INFORMATION

SYSTEMS

In the presented work, divided into five parts, problems of the spatial data models from the point of 
view of the suitability of their potential use in geographic information Systems are analyzed.

The first chapter deals with the specific characteristics of the geographic data relevant from the viewpoint 
of their modelling and data bank processing.

The second chapter treats the criteria of the evaluation of the functionality of the spatial data model. 
We háve chosen, after Pequet (1984) five basic criteria (factors): completeness, robustness, versatility, 
efficiency and easiness of generation.. Relative importance of each factor is a function of the given type of 
data, the given Computer environment, function of the purpose utility and the human factor.

The third and fourth parts of the work are dedicated to the proper experiments on functional evaluation 
of the principál representatives of the vector and tessalation models of data. Among the vector models are 
Spaghetti model. Topologie model, DIME model, POLYVRT model and chaineode. Out of the tessalation 
models that were classified into regular hierarchie and irregular tessalation models the following were 
evaluated: square mesh, regular triangularand hexagonal networks, quadtree, irregular triangular network 
and Thiessen polygons.

The fifth chapter is based upon the partial evaluations of the third and fourth chapters. It represents the 
attempt of more synthetical evaluation of the spatial data models. The focus of the chapter is the problém 
often referred to as "raster versus vector". At the present moment, thanks to the development of hardware 
and the methods for transformation of the data, the vector and grid data models can be in a certain sense 
considered as mutuallycomplementaiy ones. What has been until recently considered a conceptual problém 
is prevailingly a technical and technological one. That indicates that the way to the search of the "universal" 
data model does not lead through the mutual comparative elimination of the individual data models, it 
rather leads to the simultaneous utilization of the assets of various data models.

Translated byH. Contrerasová
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