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VEKTORSKIH KARTICAH IN VECTOR CARDS
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1 UVOD
Karte vektorjev kot kartice zaupanja so bile podrobneje predstavljene v prejšnji številki Geodetskega
vestnika (Triglav, 2020). ‚Tekmovanje barv‘ iz naslova pa poteka od začetka leta 2008, ko smo pri zemljiškokatastrskih točkah (v nadaljevanju ZK-točke) v zemljiškem katastru začeli poleg D48/GK-koordinat
evidentirati tudi D96/TM-koordinate in s tem spremljati vektorje transformacijskih koordinatnih
odstopanj. V naslednjih letih smo večkrat preverili vmesne rezultate ‚tekmovanja‘ ter si s ciljnimi ukrepi
GURS-ovega urada za geodezijo načrtno in sistematično prizadevali, da bi bili ti vektorji čim manjši.
Tako smo iz vsedržavne odsekoma afine trikotniške transformacije 3.0 z množico terenskih meritev prišli
do izboljšane in terensko bistveno zanesljivejše ‚pripete‘ trenutne različice 4.0.
V kontekstu tega članka in slik v njem tekmovanje barv pomeni, da smo se z vsemi močmi, ki smo jih
objektivno imeli na voljo, zavzemali, da bi bila močan številčni zmagovalec tekmovanja ‚modra‘ ekipa
vektorjev, navijali smo tudi za ‚zeleno‘ ekipo, medtem ko smo si za ekipe vektorjev drugih ‚barv‘ želeli
predvsem, da bi nam z dobrim geodetskim strokovnim delom uspelo čim bolj zmanjšati število vektorjev
v njih in da bi bili tudi čim manjši.
2 TEKMOVANJE …
V tem prispevku so zato s stanjem koordinat ZK-točk ob prehodu v novi koordinatni sistem D96/TM
kot primer z nekaj diagrami na kratko podani zbirni rezultati po numerični in grafični obdelavi podatkov
ZK-točk za vse katastrske občine (v nadaljevanju k. o.) na območju geodetske pisarne Murska Sobota.
Rezultati izračuna in razvrstitve vektorjev po kategorijah velikosti so zbrani v skupni preglednici za vse
katastrske občine (slika 1). Vir podatkov za preglednico so izračuni programov GeoPro 3.0 in Vektorji.
Podatki, zbrani v preglednici, pa so potem vir za izdelavo zbirnih diagramov, ki so prikazani v nadaljevanju.
Krožni diagram razvrstitve vektorjev koordinatnih odstopanj ZK-točk v velikostne razrede (slika 2) je
izdelan iz podatkov od četrtega do osmega stolpca v zadnji vrstici preglednice na sliki 1.
Zbirni palični diagram za prikaz relativnega razmerja med ZK-točkami brez vektorjev in ZK-točkami z
vektorji za posamične k. o. (slika 3) je izdelan iz podatkov tretjega stolpca ter vsote podatkov od četrtega
do osmega stolpca preglednice za vsako k. o.
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Slika 1: Izsek iz zaključnega dela preglednice razvrstitve vektorjev koordinatnih odstopanj po kategorijah velikosti v posameznih
k. o. V zadnji vrstici preglednice je navedeno skupno število ZK-točk na območju geodetske pisarne Murska Sobota
(OGU Murska Sobota, 2020).

Zbirni palični diagram relativnih razmerij med velikostnimi razredi vektorjev koordinatnih razlik za
posamične k. o. (slika 4) je izdelan iz podatkov od četrtega do osmega stolpca preglednice za vsako k. o.

Slika 2: Krožni diagram razvrstitve vektorjev koordinatnih odstopanj ZK-točk v vseh katastrskih občinah geodetske pisarne
Murska Sobota po velikostnih razredih (OGU Murska Sobota, 2020).

Kratki komentarji k rezultatom razvrstitve ZK-točk z (neničelnimi) vektorji na sliki 2 so:
–– 73.524 ali približno polovica teh ZK-točk ima vektorje, velike do 5 centimetrov – s temi smo zelo
zadovoljni,
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–– 48.750 ali približno tretjina teh ZK-točk ima vektorje, velike med 5 in 10 centimetri – s temi smo
še zadovoljni,
–– 23.292 ali slaba šestina teh ZK-točk ima vektorje, velike med 10 in 25 centimetri – s temi smo le
pogojno zadovoljni in smo pri delu z njimi dodatno zelo skrbni,
–– 1993 ali približno sedemdesetina teh ZK-točk ima vektorje, velike med 25 in 50 centimetri – s temi
nismo zadovoljni in smo pri delu z njimi izredno pozorni,
–– 16 ali približno desettisočina teh ZK-točk ima vektorje, velike med 50 centimetri in 1 metrom – ti
primeri bodo zahtevali posebno obravnavo za odpravo,
–– ZK-točk z vektorji, večjimi od 1 m, ni – tak rezultat je pričakovan, potrditev pričakovanj pa pomirjujoča.
Pomemben podatek, ki nam grafično relativno ponazori število ZK-točk z vektorji, je pregled relativnih
razmerij med številoma ZK-točk brez vektorjev in ZK-točk z vektorji po posameznih katastrskih občinah
(slika 3).
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Podrobnejšo sliko razmerij med velikostnimi razredi po posameznih k. o. dobimo, če število vektorjev
po posameznih velikostnih razredih prikažemo v zbirnem paličnem diagramu (slika 4).
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Slika 3: Pregled relativnih razmerij med številoma ZK-točk brez vektorjev in ZK-točk z vektorji po posameznih katastrskih
občinah. Za katastrske občine z občutno daljšimi modrimi stolpci je ključno, da so bile tam med letoma 2008 in 2019
evidentirane komasacije z velikim številom ZK-točk (OGU Murska Sobota, 2020).

| 244 |

| 64/2 |
STROKOVNE RAZPRAVE | PROFESSIONAL DISCUSSIONS

GEODETSKI VESTNIK

Slika 4: Pregled relativnih razmerij med velikostnimi razredi vektorjev koordinatnih razlik po posameznih k. o. Skupno število
vektorjev je za vsako posamezno k. o. seveda različno (OGU Murska Sobota, 2020).
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3 … IN ZMAGOVALEC JE …
… k. o. 134 Dokležovje! Kriterijev in parametrov razvrščanja je sicer več, a je bil uporabljeni kriterij razvrstitve delež
modrih vektorjev glede na deleže ostalih velikostnih razredov vektorjev v posamezni k. o. Tesno za zmagovalcem
sta sosednji k. o. 132 Bratonci na drugem mestu in k. o. 135 Ižakovci na tretjem mestu. Za vizualno ponazoritev
rezultatov zmagovalca je na sliki 5 prikaz numeričnega dela vsebine vektorske kartice za k. o. 134 Dokležovje.

Slika 5: Primer prikaza stanja vektorjev koordinatnih odstopanj po velikosti in velikostnih razredih z različnimi grafikoni. V
prikazu so podatki za k. o. 134 Dokležovje (OGU Murska Sobota, 2020).

Na sliki 6 je prikaz grafičnega dela vsebine vektorske kartice za k. o. 134 Dokležovje.

Slika 6:
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Primer grafičnega prikaza vektorjev koordinatnih odstopanj po velikostnih razredih v programskem orodju Google Earth. Barve
vektorjev ustrezajo barvam velikostnih razredov na sliki 5. V prikazu so podatki za k. o. 134 Dokležovje (OGU Murska Sobota, 2020).

4 SKLEP
Takšne kartice so izdelane za vse k. o. na območju geodetske pisarne Murska Sobota. Vsaka k. o. nam s svojimi
grafikoni in kartografskim prikazom vektorjev (slika 7) pripoveduje svojo zgodbo, ki pa ne opisuje le preteklosti,
ampak nam podaja tudi koristne informacije za prihodnje kakovostno delo geodetov – seveda ob pogoju, da
bomo grafikone in kartografske prikaze sploh pogledali ter zbrane informacije upoštevali pri delu. Z namenom
in ciljem, da bodo te informacije dostopne vsem geodetom, bodo vsebinsko in oblikovno poenotene grafike in
opisi zapisani v arhivske pdf-datoteke in trajno shranjeni v digitalni arhiv zemljiškega katastra.
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Slika 7: Izsek iz dela grafikonov in kartografskih prikazov vektorjev koordinatnih odstopanj ZK-točk, ki so bili izdelani za vseh
135 k. o. na območju geodetske pisarne Murska Sobota. Vsaka slika vsake k. o. nam geodetom pripoveduje svojo
zgodbo iz preteklosti za prihodnost (OGU Murska Sobota, 2020).

Vnos arhivskih pdf-datotek v digitalni arhiv bo ob objavi tega članka predvidoma že izveden. Podatki
bodo geodetom potem kot zelo koristna in konkretna informacija za kakovostno praktično delo vedno
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dostopni v digitalnem arhivu vpogledovalnika Preg, in sicer v vsaki katastrski občini med podatki novih
izmer v Idposih 0 posameznih k. o., in sicer v zadnjih podidposih z oznako nnnn_00000_0**.pdf, kjer je
0000 < nnnn ≤ 0136 in 01 < ** ≤ 99. Opomba: Vrednost parametra ** je v vsaki k. o. različna, odvisno
od obsega arhiva v Idposu 0 v vsaki k. o.
Prikazani diagrami in slike so izdelani ‚rokomatsko‘. Ko se bodo izdelovali za območje celotne Slovenije,
bo treba proces popolnoma avtomatizirati, da bodo obdelave hitre, enostavne in nivojsko dostopne v
realnem času vsem v geodetski službi. Ena od takšnih krasnih možnosti za analizo in nazorno vizualizacijo podatkov na različne načine je namensko orodje Oracle Analytics, ki je bilo 20. maja 2020 prek
spleta predstavljeno na GURS-u. Oracle Analytics je orodje za nadgrajeno analitiko (slika 8) z vgrajenimi
algoritmi strojnega učenja, ki se v ozadju stalno uči iz obdelanih podatkov, ugotavlja njihove globlje
značilnosti ter iz njih oblikuje informacije in ‚lušči pravila‘ za napovedovalno analitiko (angl. predictive
analytics), ta nato uporabnikom posreduje objektivno in z avtomatiziranimi pojasnili.

Slika 8: Programska orodja za nadgrajeno analitiko nam lahko pomagajo, da iz svojih podatkov pridobimo hitre, zanesljive in
objektivne informacije. Vir slike: VectorStock.

V prihodnosti bodo takšna analitična orodja bodisi modularno vgrajena neposredno v geodetsko programsko opremo ali vsaj dostopna prek izhodno/vhodnih servisov. S sistematičnimi ciljnimi in namenskimi
geodetskimi meritvami ter kakovostnimi meritvami v okviru izdelave geodetskih elaboratov za geodetske
storitve bodo tudi s takšnimi orodji rezultati geodetskega dela lahko iz leta v leto boljši.
V opisani zgodbi so zmagovalci tekme ‚modri‘ vektorji, kar je spodbudna informacija. A tekma še zdaleč
ni končana, saj je vse v zemljiškem katastru tek na res dolge proge. Če bi za informacijo ali pojasnilo
vprašali takšno orodje za nadgrajeno analitiko, bi nam mogoče v spodbudo podalo naslednji odgovor:
»Objektivno dejstvo je, da je ciljna velikost vektorjev blizu ničle res še daleč, a če bomo geodeti razmišljali
in delali ‹modro›, nam bo vedno bližja. To pa je cilj, za katerega se je res vredno potruditi!«
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