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Celem pracy było zaproponowanie metodologii tworzenia struktury i zasilania danymi 

wieloreprezentacyjnej bazy danych tematycznych na przykładzie wieloskalowej mapy 

lesistości Polski. Jako źródło danych zaproponowano bazę referencyjną (TBD na poziomie 

szczegółowości 1:10 000), której elementy (wybrana klasy pokrycia terenu), po transformacji 

semantycznej zostały zgeneralizowane na wyższe poziomy szczegółowości (np. zbliżony do 

poziomu CLC – 1:100 000) za pomocą dwóch algorytmów (podwójnego bufora i 

triangulacji). Uzyskane rezultaty poddano ocenie za pomocą wizualnego porównania jak i 

statystycznych metod ewaluacyjnych. Jako konieczny krok we wzajemnym zasilaniu baz 

danych o różnych systemach klasyfikacyjnych, zastosowano transformację znaczeniową w 

celu dostosowania modeli pojęciowych TBD („Baza Danych Topograficznych”) i CLC 

(Corine Land  over). Zaproponowana metodyka może stanowić alternatywę dla manualnej 

aktualizacji bazy CLC danymi teledetekcyjnymi poprzez automatyczną generalizację danymi 

wektorowymi zgromadzonymi w zasobie geodezyjno-kartograficznym. Testy proponowanych 

algorytmów generalizacyjnych wykazały, że lepsze rezultaty są osiągane przy pomocy 

metody triangulacji, jakkolwiek jest też ona bardziej pracochłonna. Zmiany parametrów 

metrycznych, priorytetów klas czy zastosowanego podejścia powinny być dostosowane do 

aktualnego źródła danych, zakładanego celu, przyjętego modelu bazy danych. Dla większych 

skoków skalowych odpowiedniejsze wydają się podejścia sekwencyjne i model mieszany. 

Zastosowane metody ewaluacji dały ogólną informację na temat jakości zgeneralizowanych 

danych, nie pozwalają jednak na analizę rozkładu przestrzennego. Proponowane rozwiązania 

mogą znaleźć zastosowanie przy tworzeniu map lesistości Polski, które mogą być użyteczne 

dla różnych organizacji i instytucji do prowadzenia analiz przestrzennych, planowania 

przestrzennego ale również udostępniania danych i ich podglądu za pomocą usług sieciowych 

takich jak WMS. Wyniki i zaproponowane rozwiązania mogą być także łatwo uogólnione na 

inne klasy pokrycia terenu, stając się narzędziem tworzenia nie tylko tematycznych ale także 

referencyjnych wielorozdzielczych baz danych (MRDB). Tego typu struktura jest obecnie 

przewidywana jako główny element Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej zgodnej 



z Dyrektywą INSPIRE. Wieloskalowe bazy danych mogą być także źródłem danych przy 

tworzeniu licznych produktów kartograficznych o różnych skalach i zastosowaniach.  
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