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Komunikat
W ramach innowacyjnego projektu geoinformacyjnego B+R, finansowanego ze œrodków
Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG), Wydzia³ Geodezji i Kartografii Politechniki
Warszawskiej wraz z firm¹ Intergraph Polska oraz z Wroc³awskim Instytutem Zastosowañ
Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji realizuje temat „Opracowanie i wdro¿enie
innowacyjnej technologii GeoMedia Enterprise Intelligence realizuj¹cej wielokryterialn¹ analizê danych przestrzennych w œrodowisku narzêdziowym desktop oraz Web”. W ramach
nawi¹zanej wspó³pracy mo¿liwe sta³o siê wdro¿enie, opracowywanych od lat przez Zak³ad
Kartografii PW algorytmów typu spatial data mining, umo¿liwiaj¹cych uwzglêdnienie aspektu przestrzennego w analizach statystycznych.
Autorzy pragn¹ uzyskaæ „kartograficzn¹ wartoœæ dodan¹” przez po³¹czenie w celowy
ci¹g technologiczny wielu analiz geostatystycznych, wzbogaconych o zaawansowane wizualizacje kartograficzne. W ci¹gu tym zaproponowano algorytmy maj¹ce s³u¿yæ wstêpnemu
przetworzeniu danych, w tym metody agregacji i metody reduktów oraz wiele metod statystycznych, umo¿liwiaj¹cych analizê lokalnych zale¿noœci atrybutowo-przestrzennych.
O u¿ytecznoœci proponowanego przez autorów produktu geoinformatycznego (o roboczej nazwie GeoMedia Enterprise Intelligence) decyduje nie tylko to, jakie algorytmy zostan¹
w nim zaimplementowne, ale tak¿e, jeœli nie przede wszystkim, sposób ich implementacji
i przedstawienia u¿ytkownikowi. Szczegó³owy zakres badañ prowadzonych w ramach czêœci naukowej projektu badawczo-rozwojowego obejmuje opracowanie:
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metodyki z³o¿onej analizy danych atrybutowo-przestrzennych, bêd¹cej rozszerzeniem
zarówno mo¿liwoœci funkcjonalnych narzêdzi GIS, jak i pakietów statystycznych,
m metodyki wizualizacji wyników analiz wraz z interaktywn¹ modyfikacj¹ budowanego
modelu przez dodanie (lub usuniêcie) zmiennych niezale¿nych, objaœniaj¹cych rozk³ad
przestrzenny danego zjawiska,
m modyfikacji metod analiz statystycznych tak, by w efektywny i bezpoœredni sposób
wykorzystywa³y one dane o charakterze przestrzennym (dane w postaci wektorowej,
dane w postaci rastrowej, modele powierzchni),
m koncepcji kodowania zale¿noœci przestrzennych miêdzy obiektami, tak aby mog³y byæ
one uwzglêdniane jako zmienne niezale¿ne b¹dŸ zale¿ne, w ró¿nych metodach analiz
statystycznych.
W wyniku realizacji zadañ badawczych projektu, opracowane i opisane zosta³y modyfikacje metod i algorytmów statystycznych, pozwalaj¹ce na uwzglêdnienie informacji o charakterze przestrzennym, co w nastêpstwie pozwoli na ich implementacjê w dedykowanym,
unikalnym i innowacyjnym œrodowisku informatycznym. Dlatego niemniej wa¿na od samych algorytmów, jest struktura powstaj¹cego narzêdzia obejmuj¹ca:
m sposób po³¹czenia wybranych algorytmów w u¿yteczny ci¹g technologiczny,
m w³aœciwie przygotowany kreator analiz (ang. wizzard), wspomagaj¹cy dzia³anie u¿ytkownika,
m klarowne objaœnienie u¿ytkownikowi sposobu dzia³ania poszczególnych analiz na w³aœciwie dobranych przyk³adach (ang. tutorial),
m wspomaganie u¿ytkownika na ka¿dym etapie analizy,
m implementacjê narzêdzi s³u¿¹cych importowi, scaleniu i przygotowaniu danych.
Opracowany ci¹g technologiczny ma ³¹czyæ analizy, których zestawienie ma u³atwiæ u¿ytkownikowi pe³ne wykorzystanie wiedzy „ukrytej” w danych. Odpowiednie wspomaganie
u¿ytkownika, przy jednoczesnym zapewnieniu elastycznoœci wybieranej œcie¿ki, maj¹ stanowiæ dodatkowe zalety. Przedstawiony ci¹g logiczny, zestawiaj¹cy wspólnie wiele narzêdzi
obróbki i analizy danych przestrzennych, w sposób i w skali wczeœniej niespotykanej, przyczyni siê do uzyskania znacz¹cej wartoœci dodanej. Traktowana niezale¿nie, ¿adna z elementarnych analiz nie potrafi dostarczyæ tak wielu informacji. Po³¹czenie wybranych, wymienionych powy¿ej algorytmów w ci¹g u¿ytecznych analiz (ang. workflow), który z jednej strony
stanowi kompletn¹, przemyœlan¹ ca³oœæ, z drugiej zaœ mo¿e byæ dopasowywany do potrzeb
u¿ytkownika przez rozszerzenie wybranych elementów, b¹dŸ pominiêcie niektórych kroków, stanowi jedno z wa¿niejszych zadañ twórców narzêdzia. W zwi¹zku z tym, w ramach
projektu „Opracowanie i wdro¿enie innowacyjnej technologii GeoMedia Enterprise Intelligence realizuj¹cej wielokryterialn¹ analizê danych przestrzennych w œrodowisku narzêdziowym desktop oraz Web”, autorzy opracowali ci¹g technologiczny obejmuj¹cy kolejno:
1) import danych,
2) wstêpne przetworzenie danych: (1) ³¹czenie tabel, (2) ³¹czenie przestrzenne danych,
(3) filtry bazodanowe, (4) filtry przestrzenne, (5) redukcjê wymiarowoœci problemu
– agregacja, (6) redukcjê wymiarowoœci problemu – redukty,
3) wizualizacjê danych w postaci mapy tematycznej (kartogram, kartodiagram),
4) koncentracjê w ujêciu klasycznym i przestrzennym,
5) szeregi przestrzenno-czasowe,
6) obliczenie korelacji globalnej miêdzy zmiennymi,
7) obliczenie lokalnej korelacji miêdzy zmiennymi i mapê izokorelat,
m
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8) wyznaczenie modelu regresji liniowej,
9) opracowanie mapy reszt z regresji,
10) zdefiniowanie s¹siedztwa,
11) analizê przestrzennego rozmieszczenia reszt z regresji: (1) statystykê I Morana,
(2) wykres i mapy „æwiartek” Morana,
12) opracowanie modeli ekonometrii przestrzennej „opóŸnionych przestrzennie”,
13) wizualizacjê uzyskanych wyników w postaci mapy tematycznej.
Streszczenie
W ramach innowacyjnego projektu geoinformacyjnego B+R, finansowanego ze œrodków POIG
Wydzia³ Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej wraz firm¹ Intergraph oraz z Wroc³awskim
Instytutem Zastosowañ Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji realizuje temat „Opracowanie i wdro¿enie innowacyjnej technologii GeoMedia Enterprise Intelligence realizuj¹cej wielokryterialn¹ analizê danych przestrzennych w œrodowisku narzêdziowym desktop oraz Web”. W ramach
nawi¹zanej wspó³pracy mo¿liwe sta³o siê wdro¿enie opracowywanych od lat przez Zak³ad Kartografii
PW algorytmów typu spatial data mining, umo¿liwiaj¹cych uwzglêdnienie aspektu przestrzennego
w analizach statystycznych.
Autorzy pragn¹ uzyskaæ wartoœæ dodan¹ przez po³¹czenie w celowy ci¹g technologiczny wielu analiz
geostatystycznych, wzbogaconych o zaawansowane wizualizacje kartograficzne. W ci¹gu tym zaproponowano algorytmy maj¹ce s³u¿yæ wstêpnemu przetworzeniu danych, w tym metodê agregacji
i metodê reduktów oraz wiele klasycznych metod statystycznych, wzbogaconych o ujêcie lokalne
i powi¹zania przestrzenne.

Abstract
The Cartography Department of Geodesy and Cartography Faculty of Warsaw University of Technology, in collaboration with Intergraph Poland Sp. z o. o. and Wroclaw Institute of Spatial Information
and Artificial Intelligence works on the subject of "Development and implementation of innovative
technology GeoMedia Enterprise Intelligence in multicriteria spatial data analysis in both desktop and
Web environment" This R&D project is funded by the Innovative Economy Operational Programme
EU in Poland. Within the framework of this cooperation it became possible to implement new algorithms as well as to extend the existing ones (touching most of the spatial aspects to be included in the
analysis) which were developed in the Cartography Department.
The authors intend to obtain added value by combining a number of spatial statistics analyses,
enriched by cartographic visualizations, into a purposeful workflow. The algorithms included in the
workflow cover among others methods of data preprocessing, including data reduction (aggregation
and reducts) as well as number of classical statistical methods enriched by the local approach and
spatial neighborhood.
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