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APL 4004. GEOGRAFINIŲ INFORMACINIŲ SISTEMŲ PAGRINDAI
Laboratorinis darbas
SKAITMENINĖS GEOGRAFINĖS INFORMACIJOS REDAGAVIMAS
ARCINFO APLINKOJE

Sudarant skaitmeninius žemėlapius galimos įvairios erdvinių ir neerdvinių duomenų
klaidos. Erdviniai ir neerdviniai duomenys renkami tam tikrais laiko intervalais ir tam tikroje
teritorijoje (erdvėje). Todėl laikoma, kad beveik neįmanoma visiškai tiksliai atspindėti
realybę. Visus geografinės informacijos netikslumus galima suskirstyti į 3 pagrindines grupes:
1. netikslumai kilę duomenų matavimo, rinkimo ir interpretacijos metu;
2. netikslumai kilę duomenų klasifikacijos metu;
3. netikslumai dėl skirtingų erdvės ir laiko mastelių.
Šio darbo metu bus dirbama su duomenų skaitmenizavimo (digitaizavimo) metu
kylančiomis klaidomis ir netikslumais.
Dažniausiai pasitaikančios digitaizavimo klaidos:
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1) erdviniai duomenys yra ne visi arba kartojasi
2) duomenys yra ne toje vietoje
3) sumaišyti masteliai
4) duomenys iškraipyti
5) erdviniai duomenys susieti ne su tais atributais (požymiais)
6) neerdviniai duomenys yra ne visi.
Erdvinių duomenų trūkumas žemėlapyje kyla dėl netinkamai suvestų taškų, linijų ir
poligonų. Digitaizuojant dažnai sudubliuojamos linijos.
Erdvinių duomenų lokacija gali nukrypti dėl pradinių duomenų netinkamo surinkimo
ir dėl klaidų duomenis skaitmenizuojant. Nukrypimai gali būti labai neženklūs daugiausia dėl
skaitmenizavimo klaidų) ir žymūs (šiuo atveju priežastis yra netinkamas pradinių duomenų
surinkimas, mastelio pasikeitimas ir pan.).
Klaidų gali kilti ir dėl netinkamo duomenų kodavimo ar klaidų suvedant atributus bei
juos susiejant su erdviniais duomenimis.
Digitaizavimo kokybė labai priklauso nuo personalo kvalifikacijos. Skaitmeninimas,
panaudojant grafinę planšetę, yra sunkus ir daug laiko sąnaudų reikalaujantis procesas.
Sudėtinga įvestų linijų (kontūrų) tikslumo kontrolė. Dirbantis žmogus visą dėmesį
sukoncentruoja į grafinės planšetės stalą, o ne į kompiuterio ekraną, kuriame braižomi įvesti
objektai.
Sudigitaizuoti duomenys turi būti redaguojami naudojant grafinę lentą, programinės
įrangos komandas, kompiuterio pelę. Duomenų taisymas yra labai brangus ir daug laiko
sąnaudų reikalaujantis darbas. Kartais paprasčiau yra suvesti duomenis iš naujo nei juos
taisyti.
Darbo metu bus įgyjami gebėjimai sukonstruoti sluoksnio topologiją ir atlikti
duomenų redagavimą ArcInfo 7.2 aplinkoje.

Darbo eiga:
Paleidžiamas programinis paketas ArcInfo 7.2. Surenkamos komandos Arc –
Arctools ir atsidariusiame lange reikia pasirinkti Edit tools. Taip aktyvuojamas ArcInfo 7.2
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modulis ArcEdit. ArcEdit skirtas žemėlapio duomenų digitaizavimui, redagavimui,
transformavimui ir pan.
Nusistatoma savo darbinė sritis.
1. Klaidų taisymo režimo nusistatymas
Atsidarome norimą redaguoti failą (keliaidg, sritysdg, namaidg). Tačiau atsidarius
sluoksnį, klaidų nesimato. Kad galėtume ekrane matyti klaidas, meniu spaudžiame Display –
Draw env.: General ir atsidariusiame lange nustatomos opcijos:
Arc –
Node –

on
on
errors
dangle
pseudo
Label –
ids
Tic –
ids
Nustačius nurodytas opcijas, reikia paspausti Apply – Dismiss.
2. Redaguojamos vietos pasirinkimas
Vaizdo išdidinimas: Pan/Zoom – Extent (Ctrl+e).
Grįžimas į pilno redaguojamo sluoksnio vaizdo režimą: Pan/Zoom – Fullview
(Ctrl+f).
3. Topologijos konstravimas
Sluoksnio topologijai sukonstruoti ArcInfo pakete gali būti naudojamos dvi komandos
BUILD ir CLEAN. Šio darbo metu bus naudojama CLEAN komanda.
CLEAN komandai atlikti meniu punkte Tools reikia pasirinkti ir paspausti Clean ir
atsidariusiame lange reikia nustatyti:
Fuzzy tolerance – palikite kompiuterio užduotas tolerancijos ribas;
Duplicate label Ids – Remove;
Different label Ids – Remove;
Refresh display after clean – pasižymėti (uždėti varnelę);
Viską nustačius, spausti Apply ir Dismiss.
4. Klaidų tipai ir jų taisymas
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Digitaizuojant žemėlapį dažniausiai pasitaikančios klaidos yra nesuvestos linijos, už
poligono ribų išeinančios linijos, poligonai turi kelis žymeklius arba jų iš viso neturi ir pan. 1
paveiksle pavaizduotas žemėlapis su dažniausiomis digitaizavimo klaidomis.

1 pav. Pagrindinės digitaizavimo klaidos
a)

dažnai pasitaiko, kad brėždami liniją (angl. arc) , neprivedame jos tiksliai
prie kitos linijos, tai taip vadinama undershoot klaida (1 pav.). Šiuo atveju
reikia grįžti į linijų brėžimo režimą ir nubrėžti šią liniją iki galo:

linija pradedama brėžti mazgu – spaudžiame 2;
tarpinės jos grandys brėžiamos kaip paprasti taškai – spaudžiame 1;
linija užbaigiama mazgu – spaudžiame 2.
Baigus brėžti, spaudžiame 9 ir taip išeiname iš brėžimo režimo.
b)

Kitas klaidos tipas, tai už poligono ribų išeinančios linijos – overshoot (žr. 1
pav.). Šiuo atveju reikia uždėti mazgą ant poligono ribos ir ištrinti
nereikalingą linijos dalį už poligono ribų:

pasirenkame reikiamą taisyti liniją – Select;
išeiname iš pasirinkimo režimo – spausti 9;
uždedame mazgą ant poligono ribos – spausti mygtuką Split;
vėl reikia pasirinkti liniją, kurią reikia ištrinti;
ištrinama linija – spausti Del.
c)

Pseudo mazgų (angl. pseudo node) (žr. 1 pav.) naikinimas – brėždami
vientisus objektus, pradedame ir baigiame brėžti toje pačioje vietoje, todėl
toje pat vietoje susidaro pseudomazgas.

Pseudo mazgams naikinti spausti All – unsplit.
4

Klausimai savarankiškam darbui
Pagrindinės duomenų skaitmenizavimo (digitaizavimo) metu kylančios klaidos.
Klaidų taisymo būdai.
Topologijos konstravimas.
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