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Modele pojęciowe na przykładzie baz BDOT10k i OSM

Charakterystyka BDOT10k

Charakterystyka OSM

Porównanie modeli pojęciowych w zakresie dróg/ulic

BDOT OSM
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BDOT10k

EGIB GESUT PRG EMUiA

BD”NMT”

PRNG

(2011-2013) Na nowo zdefiniowano lub wprowadzono bazy danych:

Ewidencja 
miejscowości ulic 
i adresów

Baza danych zobrazowań 
lotniczych i satelitarnych 
oraz  ortofotomapy i nume-
rycznego modelu terenu

Ewidencja 
gruntów i 
budynków

Geodezyjna 
ewidencja sieci 
uzbrojenia terenu

Państwowy 
rejestr 
granic 

Państwowy 
rejestr nazw 
geograficznych 
 

Baza danych 
obiektów 
topograficznych

BDOT500

B.d. obiektów topograficznych o szcze- 
gółowości zapewniającej tworzenie 
standardowych opracowań kartogra-
ficznych w skalach 1:500 – 1:5000

+ 2 bazy osnów (podstawowych i szczegółowych)
+ BDOO

Bazy  danych przestrzennych w Polsce („geodezyjne”)
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BDOT10k - Baza danych obiektów topograficznych o poziomie dokładności 
danych i szczegółowości map topograficznych w skali 1:10 000

Zawiera informacje o lokalizacji przestrzennej i atrybuty opisowe obiektów 
topograficznych. 

Jest bazą wielorozdzielczą.

Zasób informacyjny BDOT10k umożliwia w szczególności opracowanie map 
topograficznych w skalach: 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 i 1:100 000 

BDOT10k  – baza danych obiektów topograficznych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admin. z 17 listopada 2011
w sprawie w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy 
danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań 
kartograficznych.

Dawna nazwa oficjalna a obecnie  potoczna: TBD
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Cele postawione przed modelem pojęciowym (zasady klasyfikacji obiektów): 

wyczerpujący opis terenu ze szczegółowością zbliżoną do  opisu dostarczanego 
przez mapę topograficzną w skali 1:10 000, 

przedstawianie terenu na różnych poziomach uogólnienia i zapewnienie możliwości 
integracji danych właściwych różnym poziomom uogólnienia, 

opracowywanie map topograficznych w skali 1:10 000 i 1:50 000,

łatwa rozbudowa modelu dla potrzeb tworzenia baz danych specjalistycznych 
(tematycznych),

wykorzystanie danych z systemów informacji o terenie (baz podstawowych)

współistnienie danych o różnej dokładności geometrycznej.

BDOT10k  – baza danych obiektów topograficznych

W BDOT10 budynki pozyskuje się bez generalizacji z bazy ewidencji 
gruntów i budynków.
Jest to de facto zdublowanie budynków z EGiB, co przeczy idei INSPIRE.
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Baza Danych Obiektów Baza Danych Obiektów 
OgólnogeograficznychOgólnogeograficznych

Wektorowa Mapa TopograficznaWektorowa Mapa Topograficzna

Baza Danych Obiektów Topograficznych i inne bazy Baza Danych Obiektów Topograficznych i inne bazy 

VMAP2

EGIB

BDOT500

Mapy 
Topo 
50k

Mapy
Topo 
10k

PRG

EMUiA

PRNGBD”NMT”

BDOO

BDOT10k

INNE

BDOT10k jest zasilany z 
wielu baz referencyjnych.
BDOT jest bazą, 
mapa musi być dopiero 
zredagowana na 
podstawie bazy
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SELECT * FROM drogi WHERE klasa= 'A' OR klasa = 'GP' OR klasa= 'G'

BDOT10k  – baza danych obiektów topograficznych
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Kilka zasad przyjętych w BDOT

A. Trzy poziomy szczegółowości

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3

Kategoria klas 
obiektów 1

Klasa 
obiektów 1.1

Obiekt 1.1.1

Obiekt 1.1.2

Klasa 
obiektów 1.2

Obiekt 1.2.1

Obiekt 1.2.2

Obiekt 1.2.3

BDOT10k  – baza danych obiektów topograficznych
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Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3

kod Nazwa 
kategorii

kod Nazwa 
klasy

kod Nazwa obiektu

BDOT10k  – baza danych obiektów topograficznych
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Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3

kod Nazwa 
kategori
i

kod Nazwa 
klasy

kod Nazwa obiektu
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BDOT10k  – baza danych obiektów topograficznych

Pełny wykaz obiektów BDOT10:
http://geoinformatyka.com.pl/wp-content/uploads/2014/04/obiekty_BDOT.pdf
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Klasa: OT_SKJZ_L
Nazwa: jezdnia
Definicja: Odcinki osi jezdni, czyli części drogi przeznaczone do ruchu pojazdów, 
posiadające  jednorodny zestaw atrybutów. Jezdnia może składać się z jednego 
lub kilku pasów dla danego kierunku ruchu.

Klasa: OT_SKDR_L
Nazwa: droga
Definicja: Odcinki osi dróg, dla dróg jednojezdniowych opowiadające obiektom
klasy OT_SKJZ_L, a dla dróg dwujezdniowych – odpowiadające osi całej drogi 
posiadające jednorodny zestaw atrybutów.

Model pojęciowy dla klas „jezdnia” i „droga”

BDOT10k  – baza danych obiektów topograficznych
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NIE TAK

Droga/ulica dwujezdniowa
Klasa OT_SKJZ_L Jezdnia

Zasady podstawowe: wektoryzacja osi jezdni 
Segmentacja przy każdej  zmianie atrybutu i przy skrzyżowaniach
Łączniki w skrzyżowaniach wielopoziomowych bez atrybutów

BDOT10k  – baza danych obiektów topograficznych
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Słownik dla 
atrybutu 
rodzaj 
nawierzchni

BDOT10k  – baza danych obiektów topograficznych
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Wykaz źródeł danych 
dla obiektów 
topograficznych 
BDOT10k 

BDOT10k 
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Mapy topograficzne tworzy się na podstawie (BDOT KARTO*):

1) danych zawartych w BDOT10k (TOPO*) - w procesie ich generalizacji,

    wizualizacji i redakcji kartograficznej;

2) danych zawartych w numerycznym modelu rzeźby terenu;

3) danych zawartych w Państwowym Rejestrze Nazw Geograficznych.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Admin. z 17 listopada 2011
w sprawie w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy 
danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań 
kartograficznych.

Miejsce BDOT10k w opracowaniu map topograficznych

* tych nazw już się formalnie nie stosuje ale są ciągle w użyciu 
  (wywodzą się z poprzednika BDOT czyli TBD)
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Początek – 2004, inicjatywa Steve Coast w Wielkiej Brytanii. 
Geneza: łatwe kartowanie przy pomocy prostych odbiorników GPS oraz  utrudniony 
dostęp do państwowych danych przestrzennych. 
Szybki rozwój, własne środowisko do pozyskiwania (wolontariat), wprowadzania, 
kontroli, dystrybucji i wizualizacji. Projektem zarządza fundacja OpenStreetMap 
Foundation.

OpenStreetMap zawiera wolne dane, rozpowszechniane 
na licencji Open Data Commons Open Database License (ODbL).
„Możesz swobodnie kopiować, rozpowszechniać, przekazywać innym i dostosowywać 
nasze dane, pod warunkiem podania OpenStreetMap i jego autorów jako źródło. Jeśli 
zmienisz, przekształcisz lub wykorzystasz nasze dane, wynik swojej pracy możesz 
rozpowszechniać tylko na podstawie tej samej licencji”.

Mapy w postaci graficznej, a także dokumentacja rozpowszechniane na warunkach 
licencji „Uznanie autorstwa na tych samych warunkach” 

 

Charakterystyka OpenStreetMap

http://www.openstreetmap.org/copyright
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OSM powstał jako mapa zapisana w 
bazie danych, łączy model DLM i DCM

Charakterystyka OpenStreetMap
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Model danych OSM  

Obiekty w OSM są punktowe, liniowe i powierzchniowe ale wszystkie są 
reprezentowane w  bazie przez:

Nodes („węzły”)   nie są to węzły w rozumieniu modelu topologicznego, de facto 
punkty, mają wsp. geo. fi, la, mogą występować jako samodzielne punkty lub 
wierzchołki obiektów liniowych i powierzchniowych,

Ways (ścieżki) lista nodes (max 2000), de facto linie łamane (otwarte lub 
zamknięte), mogą współdzielić nodes z innymi liniami/powierzchniami, np. droga z 
granicą lasu  (nie ma systemowej kontroli topologii)

Relations (relacje)  służą do grupowania nodes i ways w obiekty wyższego rzędu, 
np linie komunikacji miejskiej, ścieżki rowerowe

Tags (znaczniki) informacje tekstowe przypisywane każdemu obiektowi, liczba 
tagów dowolna, długość do 255 znaków (na 1 tag), de facto atrybuty opisowe

Identifiers  (identyfikatory)

http://en.flossmanuals.net/openstreetmap/the-osm-data-model/
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W modelu OSM nie ma prostej zasady stosowanej w GIS: każdy obiekt (punktowy, 
liniowy i powierzchniowy) ma swoją tabelę atrybutów.

Atrybuty w OSM są zapisywane w postaci tagów i mogą być przypisywane do 
nodes, ways i relations  niezależnie. 

Zasada zapisu atrybutów: klucz:wartość. 

Nie ma ograniczeń co do zawartości tagów, zarówno w zakresie kluczy jak i 
wartości – są jedynie pewne konwencje, opisane w dokumentacji znajdującej się 
pod adresem http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features

Dla dróg kluczem jest pole highway
Moze ono przybierać wiele wartości, oznaczajace zarówno drogi/ulice dopuszczone 
do ruchu kołowego, jak i ściezki, chodniki,.... 

Model danych OSM  
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Wartości klucza HIGHWAY w OSM

highway=motorway  Autostrady. 

highway=motorway_link  Łącznik pomiędzy autostradami, wjazdy i zjazdy z auto...

highway=trunk  Drogi ekspresowe 

highway=trunk_link  Łącznik pomiędzy drogami ekspresowymi, wjazdy i zjazdy 

highway=primary  Drogi krajowe. Posiadają klasę GP (lub G (główne). 

highway=primary_link  Łącznik pomiędzy pasami. 

highway=secondary  klasa G, Z, wyjątkowo GP. najczęściej drogi wojewódzkie. 

highway=tertiary  klasa G, Z, a wyjątkowo L . Najczęściej  drogi powiatowe. 

highway=unclassified  Drogi gminne poza miastami i terenem zamieszkałym. 

highway=residential  ogólnie drogi w terenie zabudowanym. 

highway=living_street  Strefa zamieszkania.  

highway=service  Dojazdy do parkingów, drogi wewnętrzne

highway=track  Drogi nieutwardzone przejezdne dla samochodu. 

Szczegółowa zasady klasyfikacja dróg OSM są podane w:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Poland/Klasyfikacja_dr%C3%B3g

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:highway
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dmotorway
http://en.wikipedia.org/wiki/pl:Autostrada
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:highway
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dmotorway_link
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:highway
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dtrunk
http://en.wikipedia.org/wiki/pl:Droga_ekspresowa
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:highway
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dtrunk_link
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:highway
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dprimary
http://en.wikipedia.org/wiki/pl:Droga_krajowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_klasy_GP
http://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_klasy_G
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:highway
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dprimary_link
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:highway
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dsecondary
http://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_klasy_G
http://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_klasy_Z
http://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_klasy_GP
http://en.wikipedia.org/wiki/pl:Droga_wojew%C3%B3dzka
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:highway
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dtertiary
http://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_klasy_G
http://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_klasy_Z
http://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_klasy_L
http://en.wikipedia.org/wiki/pl:Droga_powiatowa
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:highway
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dunclassified
http://en.wikipedia.org/wiki/pl:Droga_gminna
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:highway
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dresidential
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:highway
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dliving_street
http://en.wikipedia.org/wiki/pl:Ruch_drogowy%22%20%5Cl%20%22trefa_zamieszkania
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:highway
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dservice
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:highway
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dtrack
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Poland/Klasyfikacja_dr%C3%B3g
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highway=pedestrian  
Drogi dostępne tylko dla pieszych, np. starówki 
miast. 

highway=footway  Ścieżki dla pieszych w miastach, chodniki. 

highway=cycleway  Drogi dla rowerów oznaczone np. znakami C-13 

highway=path  Nieutwardzone ścieżki dla pieszych poza terenem 
zabudowanym, ścieżki w lasach, górskie szlaki 
turystyczne. 

highway=bridleway  Ścieżka do jazdy konnej. 

highway=path +
bicycle=designated+
foot=designated 

Ścieżka dla pieszych i rowerów, najczęściej w 
miastach, oznakowana. 

Inne ciągi komunikacyjne  

Te „drogi” nie będą brane pod uwagę w projekcie IDP 

Wartości klucza HIGHWAY w OSM

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:highway
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dpedestrian
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:highway
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dfootway
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:highway
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dcycleway
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:highway
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dpath
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:highway
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dbridleway
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:highway
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dpath
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:bicycle
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:bicycle%3Ddesignated
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:foot
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:foot%3Ddesignated
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Nagłówek pliku osm

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<osm version="0.6" generator="CGImap 0.3.3 (11989 thorn-02.openstreetmap.org)" 
copyright="OpenStreetMap and contributors" attribution="http://www.openstreetmap.org/copyright" 
license="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/">

<bounds minlat="50.0657100" minlon="19.9575300" maxlat="50.0685100" maxlon="19.9625200"/>

Format danych OSM 
specyficzny format złożony z jednego pliku xxx.osm
oparty na języku XML (tzw. rozszerzalny język znaczników)

XML (ang. eXtensible Markup Language) został opracowany przez World Wide Web 
Consortium (http://www.w3.org). 

XML jest językiem wszechstronnym, przeznaczonym do tworzenie innych 
specjalistycznych języków, które nazywamy aplikacjami XML.

Przykładem aplikacji XML jest  GML Geography Markup Language (Język Znaczników 
Geograficznych) przeznaczona do opisu danych przestrzennych (powszechnie zalecany 
format, który powinien zastąpić format SHP)

Model danych OSM  
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<way id="..." ….  >

  <nd ref="id1"/>

  <nd ref="id2"/>

  …..

  <tag k="atrybut1" v="wartość1"/>

  <tag k="atrybut2" v="atrybut2"/>

 …..

 </way>

<node id=”id1” ….  lat=”...” lon=”...”/>

<node id=”id2” ….  lat=”...” lon=”...”/>

…...

</node>

sekcja node

sekcja way
zawiera podsekcje:

- referencje
- tag-i 

<znacznik> otwierający 

</znacznik> zamykający  

Model danych OSM  
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<node …............../>
<node id="207511820" visible="true" version="10" changeset="13503182" timestamp="2012-
10-15T09:26:29Z" user="kasatch" uid="597064" lat="50.0673644" lon="19.9595928"/>
<node id="964398061" …................................... lat="50.0674178" lon="19.9597140"/>
 <node id="964398037" ….................................. lat="50.0674077" lon="19.9598181"/>
<node id="207520245" …................................... lat="50.0671457" lon="19.9614578"/>
<node …............../>
</node>

<way id="19847054" visible="true" version="7" changeset="10934527" timestamp="2012-03-
10T17:28:15Z" user="hektor" uid="196804">
  <nd ref="207511820"/>
  <nd ref="964398061"/>
  <nd ref="964398037"/>
  <nd ref="207520245"/>
  <tag k="highway" v="residential"/>
  <tag k="name" v="Leona Misiołka"/>
  <tag k="oneway" v="yes"/>
 </way>

Punkt 207511820 jest elementem linii 
łamanej, która ma 4 wierzchołki i jest 
ulicą w dzielnicy mieszkaniowej, 
nazwa..

Model danych OSM  
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<way id="19847054" …..... user="hektor" uid="196804">
  <nd ref="207511820"/>
  <nd ref="964398061"/>
  <nd ref="964398037"/>
  <nd ref="207520245"/>
  <tag k="highway" v="residential"/>
  <tag k="name" v="Leona Misiołka"/>
  <tag k="oneway" v="yes"/>
 </way>

Model danych OSM  
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Przypadek A 

<node id="964398061" visible="true" version="2" changeset="13151677" timestamp="2012-09-
18T05:53:57Z" user="sledzik1984" uid="58785" lat="50.0674178" lon="19.9597140">

  <tag k="highway" v="crossing"/>

 </node>

Przypadek C

<node id="2595762444" visible="true" version="1" changeset="19650137" timestamp="2013-12-
26T19:41:33Z" user="Bulwersator" uid="1722488" lat="50.0660057" lon="19.9597569">

  <tag k="amenity" v="bicycle_parking"/>

  <tag k="bicycle_parking" v="wall_loops"/>

  <tag k="capacity" v="5"/>

  <tag k="note" v="Wygląda jak porządne stojaki ale to wyrwikółki, spirala jest zbyt ciasna by 
wsunąć rower i przypiąć ramę."/>

 </node>

Wśród  nodes występują  3  typy:
A. „prawdziwy” węzeł czyli punkt występujący w min 2 obiektach
B. węzeł/punkt załamania należący tylko do 1 obiektu
C. obiekt punktowy z atrybutami (nie wchodzi w skład obiektów liniowych/pow)

Model danych OSM  
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Dane OSM  w plikach SHP

Dane te powstają  po wykonaniu konwersji modelu pojęciowego do klasycznego dla GIS:  
obiekt → geometria + tablica atrybutów 

Przykład repozytorium OSM, dostępne są paczki danych 
dla różnych regionów geograficznych, w formacie OSM i 
SHP 
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