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Ang kaalaman kung saan nabibilang ang anuman o sinuman
ay pundasyon na ng kaalaman ng tao.  Ang pagtuklas ng mga
bagong isla at pagtukoy ng mapagkukunan ng tubig sa
kapaligiran ang nagbigay katiyakan na makakaligtas at
mabubuhay ang mga sinaunang sibilisasyon. Ang mga
bagong tatag na komunidad ang nagbigay daan upang
mapalawak ang mga ugnayang pang-ekonomiya at kultural.
Kasunod nito, ang kontrol sa kartograpiya ang nagpabilis sa
pananakop ng mga Europeong kolonista. Sa kasaysayan,
maliban sa pamamahala ng mga yaman, ang mga mapa ay
madalas ginagamit sa siyentipiko, politikal, o militar na layunin.  
Ito ay nalilikha at ginagamit ng mga sentral na institusyon sa
pagpapalaganap ng impormasyon at pagpapatupad ng mga
ideya tulad ng panganib at kaligtasan, teritoryo, pagmamay-
ari, pagiging estado, at iba pa. 

WHAT IS GIS?
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Buhat sa kahalagahan ng impormasyong spatial (o tumutukoy
sa lugar) sa sangkatauhan, pinalawak ang mga instrumentong
ginagamit upang magproseso at magmapa ng mga datos - isa
na rito ang Geographic Information System (o GIS). Isa sa sari-
saring interpretasyon, ang module na ito ay tinutukoy ang GIS
bilang isang kolektibo at komprehensibong computer-based
na mekanismong ginagamit sa pagkolekta, pag-imbak, pag-
analisa, at paglarawan ng spatial data at mga pagkakaugnay
nito. Taliwas sa paniniwala ng nakararami, ang GIS ay hindi
tumutukoy sa mga function o makinang nag-aanalisa sa datos,
kung hindi sa isang sama-samang network na binibuo ng
teknolohiya (software at hardware), tao (mga taong nag-
aanalisa sa datos ng GIS, komunidad, etc.) at mga kasanayan
(remote-sensing, participatory GIS o GIS kung saan kalahok
ang mga mamamayan, etc.) 

Kasabay ng pag-unlad ng GIS, ang mga tradisyunal at
sinaunang mapapa ay napalitan ng representasyong digital ng
espasyo at ngayon ay abot-kamay na. Ang isang simpleng
pindot sa mga telepono ay maaaring agad na humanap ng
pinakamalapit na kainan, susunod na maaaring bisitahing
lugar, at pinakamabilis na ruta ng biyahe base sa trapiko. Ang
mga gadget na may opsyon upang mag-geotag ay
nagpapahintulot na madaling maibahagi ng gumagamit ang
kanilang lokasyon sa social media, makipag-ugnayan sa mga
pinakamalalapit na manlalaro, at icheck at hulaan ang
panahon sa kanilang lugar. Malaki rin ang naitulong ng mas
pinahusay na visualization o paglalarawan at analisis ng mga
datos sa pagdidisenyo ng plano ng mga komunidad para sa
mga sakuna, pangmalawakang tugon sa pandemya, at
mahusay na pagpaplano ng mga negosyo. Bukod dito, mula sa
mga istratehiyang pang-agrikultura sa mga malalayong bayan
hanggang sa pagpaplano at disenyo ng mga kalunsuran, ang
spatial information ay nakapaloob sa lahat at saanman - nag-
aambag sa kasiyahan, kaligtasan, at kaunlaran ng mga
modernong lipunan. 
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Ang mga gamit ng GIS ay umiikot sa mga katanungan ng
“saan” at “ano”; at matapos maproseso ang mga datos,
maaaring magpatuloy na sagutin ng mga analista ang mga
“bakit” at “paano” ng isang partikular na pangyayari. Ang mga
datos na ginagamit sa GIS ay impormasyong hinango mula sa
totoong munda at nakaimbak sa isang spatial layer na
naglalaman ng mga katangian tulad ng pangalan ng
munisipyo, populasyon, laki ng lugar, etc. Habang ang mga
spreadsheet at mga report ay maaaring ipaliwanag ang mga
datos na ito, nagbibigay ang GIS ng pagkakataon upang mas
mabisang masuri sa mga pattern at ugnayan nito at
mairepresenta ito sa mas kaaya-ayang paraan tulad na lamang
ng mga mapa, tsart, at iba pa. Bagama’t may mga disbentaha
sa paghahango sa realidad o pagrerepresenta ng isang tunay
na bagay at lugar sa isang 2-dimensional na bagay (sa
kasalukuyan ay maaari na ring 3-dimensional), ginagamit ang
mga tiyak na geographic na sukat upang kahit papaano ay
masigurong maaasahan ang magiging produkto nito.

USES OF GIS?
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Ayon sa mga nabanggit na mga variable, ito ang mga tipikal
na proseso sa paggamit ng GIS. Halimbawa, maaaring gamitin
ang GIS upang malaman ang mga tiyak na lokasyon at ipakita
ang mga nominal na katangian ng isang bagay o lugar
(halimbawa, may n bilang ng tao sa Quezon City; mas maliit na
lugar ang Manila kumpra sa Quezon CIty), Maaari itong
magamit upang matukoy ang pagkakakumpol-kumpol o
pagkakahiwalay ng mga datos (mataas ang populasyon sa
Quezon City kung ihahambing sa laki ng lugar nito), mag-
overlay o patong ng mga tema at variable (mga lugar na
maaaring bahain sa Quezon CIty), kilalanin ang mga pattern at
ugnayan (tumataas ang lebel ng baha sa nakalipas na 10 taon
na nakakaapekto sa n populasyon). Higit pa rito, ang isang
serye ng mga layer (tulad ng mga qualitative na panayam,
mental maps, participatory 3D mapping) ay maaaring idagdag
upang kontekstwalisahin ang iba’t ibang mga factors. Sa
ganitong paraan, sa halip na pagbuo lamang ng mga
siyentipikong pagsusuri, maaaring makarating ang mga
analista sa mas makabuluhang mga konklusyon at
rekomendasyon.



G
IS FU

N
C

TIO
N

S

Globo
Patag na mapa

Mga Projection ng mapa

Ang konsepto ng “projection” sa GIS ay nangangahulugan lamang
ng pagbabago o “pagpoproject” ng kalatagan ng mundo, na may
3D na anyo (bilugan), patungo sa isang patag na bagay (2D na 
 patag na surface). Ang pagtingin sa surface ng mundo sa orihinal
nitong anyo ay tiyak na may mga kalamangan dahil nakikita natin
ang mga features o katangian nito ng para tayong nakalutang sa
ibabaw nito o di kaya’y nakikita ito kung paano ito nakikita ng
isang ibon. Gayunman, maaari ding maging hamon ang
pagpapatunay nito kung ang mapa ay ginagamit sa
pagnanavigate at mga katulad na layunin. Makikita sa ibaba ang
paghahambing ng dalawang midyang ito:

ELEMENTS AND FEATURES
OF GIS
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Ang mga globo ay eksakto ngunit mahal - kadalasan ay
nangangailangan ng mga piraso ng papel (o gores) na
nakadikit sa surface ng globo
Ang isang taong tumitingin sa isang globo ay makikita ang
mga katangian nito depende sa perspective o pagtingin ng
gumagamit
Ang isang taong tumitingin sa isang mapa ay nakikita ang mga
katangian nito mula sa itaas

Mga disbentaha
Expensive and difficult to make
Cumbersome and awkward to store/transport
Large globe needed to show a small area in great detail
Globe is an undevelopable surface: it cannot be flattened onto a sheet of
paper without distortion of shape, area, distance, and direction.
Mahal at mahirap gawin
Masalimuot at mahirap itago o dalhin
Malaking globo ang kinakailangan upang ipakita ng detalyado ang isang
maliit na lugar
Ang surface ng isang globo ay mahirap baguhin: hindi ito maaaring
patagin sa isang piraso ng papel nang walang distorsyon o pagkabaluktot
ng hugis, lapad, layo, at direksyon

GLOBO
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Tinutugunan ang karamihan ng mga pagkukulang ng mga
globo
Iba’t ibang projection ang binuo upang mairepresenta ang
globo sa isang patag na surface
Ang mas malaking sukat ng lupa ay nagrerepresenta sa mas
maraming kurbada ng mundo na nasasaklawan, pati na rin ang
mas malaking pangangailangan sa mga projection upang
makabuo ng mga patag na mapa

Mga disbentaha
All projections distort, each projection distorts differently. But remember,
maps are models, generalized representations or reality.
Ang lahat ng projection ay may distorsyon at ang bawat projection ay iba-
iba ang disyorkan. Tandaan, ang mga mapa ay modelo lamang at hindi
tiyak na representasyon ng realidad.

PATAG NA MAPA
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Hugis
Distansya
Direksyon

Ang mga projection ay isang systematikong pagsasaayos ng mga
latitude at longitude ng globo sa isang patag na piraso ng papel.
Ito ay ang  iba’t ibang pagbabagong naaayon sa matematika na
isasalin ang coordinates ng isang bilog patungo sa isang plane o
patag na anyo.

Lahat ng mga mapa ay naglalaman ng ilang uri ng distorsyon. Ang
proseso ng pagpoproject ay magreresulta sa distoryon ng isa o
higit pa sa apat na katangiang spatial.

MAKING PROJECTIONS



Ang mga direksyon mula sa isang sentral na punto patungo sa
iba pang mga punto ay eksaktong napapanatili sa azimuthal
projection (tinatawag ding mga zenithal o true-direction
projection). Ang mga projection na ito ay maaari ring maging
equal-area (tama ang sukat), conformal (tama ang hugis), or
equidistant (tama ang distansya).

equal area
conformal (correct shape)
equidistant (correct distance)

TRUE-DIRECTION PROJECTION

Ilan sa mga variations nito ay:

EQUAL-AREA PROJECTION

Ang mga equal area map projection (tinatawag ding equivalent o
authalic projection) ay nagpapakita ng tamang sukat ng mga lugar
sa mapa. Ang sukat ng mga feature o lugar na natafeatures sa
mapa ay proporsyonal sa sukat ng kanilang mga reference surface
o sangguniang lugar sa mundo. Ang pagpapanatili ng sukat ng
mga feature ay nagdudulot ng distorsyon sa kanilang hugis, na
siyang mas kapansin-pansin sa mga mapang small-scale o maliit
ang scale.
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CONFORMAL PROJECTION

Sa mga conformal map projection (tinatawag ding orthomorphic o
autogonal projection), ang mga angulo (direksyon) ay napapanatili;
iyon ay, ang anggulo sa bawat point o punto ng projected na mapa
ay pareho sa anggulo na nakapalibot sa punto sa reference surface
o sangguniang lugar sa mundo. Katulad nito, ang palagiang lokal
na eskala ay napapanatili sa bawat direksyon sa palibot ng isang
punto. Samakatuwid, ang mga hugis ay eksaktong naipapakita at
ng walang distorsyon sa maliliit na lugar. 

Gayunpaman, ang mga sukat ng malalaking lugar ay nagkakaroon
pa rin distortion. Ang mga meridian at parallel na nagsasalubong
at bumubuo ng mga right angles o mga anggulong may sukat na
90 degrees. Bilang isang resulta ng pagpapanatili ng mga anggulo
(tama ang direksyon) at hugis, ang sukat o laki ng mga feature ay n

G
IS FU

N
C

TIO
N

S



EQUIDISTANT PROJECTION

Sa mga equidistant na projection ng mapa, ang
eksaktong distansya (palagiang eskala) ay napapanatili sa
pagitan ng isa o dalawang punto sa bawat ibang punto
sa mapa. Gayundin sa karamihan ng mga projection,
mayroong isa o higit pang batayang linya kung saan ang
scale ay nananatiling pareho (tunay na eskala). Ang mga
distansiya na nasusukat batay sa mga linyang ito ay
proporsyonal sa parehong sukat ng distansya sa
sangguniang lugar o reference point. Katulad nito, kung
ang isang projection ay nakasentro sa isang punto, ang
distansya patungo sa bawat ibang punto mula sa sentral
na punto ay nananatiling eksakto. Ang mga equidistant
projection ay hindi conformal (tama ang hugis) o equal-
area (tama ang sukat), bagkus ay isang kompromiso sa
pagitan ng dalawang ito.
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MGA KOMPROMISO NG PROJECTION

May mga ilang projection na hindi nagpapanatili ng kahit anong
katangian ng sangguniang lugar sa mundo; gayunman,
sinusubukan ng mga itong balensehin ang mga distorsyon sa
sukat, hugis, distansya, at direksyon (kaya kompromiso ang tawag
dito), nang sa gayon ay walang katangian ang labis na
nagkakadistorsyon sa buong mapa at ang pangkalahatang
pagtingin ay napapabuti. Ginagamit sila sa thematic mapping (o
pagmamapa ng mga tema). Kabilang sa mga halimbawa nito ang
Robinson projection at Winker Tripel projection.
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Azimuthal or Planar projection - pinoproject sa isang patag na
surface
Cylindrical projections- pinoproject sa isang silindro
Conic projection - pinoproject sa isang cone o apa

PAMILYA NG MGA KARANIWANG PROJECTION

DATUM

Datum ang ginagamit sa pagtukoy sa kalibrasyon ng mga sukat
ng mga lugar kasama na ang mga patayong sanggunian (o
vertical reference), pahalang na sanggunian (o horizontal
reference), at mga partikular na projection o mga bersyon ng isang
projection. Tinutukoy lamang ng terminong ito ang particular na
modelo ng hugis ng mundo sa isang partikular na punto sa oras at
madalas ay para sa isang partikular na lugar.
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Geographic - nahahati sa latitude (pahalang) at longitude
(pataas); tumutukoy sa anggulo ng isang lugar
Projected - parisukat na grid ng Cartesian Coordinates o graph
ng x at y. Ginagamit ito upang maisalin ang mga coordinate
mula sa bilog na oryentasyon ng mundo papunta sa patag na
paglalarawan.

Ginagamit ang Coordinate System o grupo ng mga numerong
pangtukoy ng lokasyon para magsilbing basehan sa paghahanap
ng mga lokasyon sa ating mundo. Nakabatay ito ayon sa mga
projection ng mapa at pagkatapos ay inilapat sa itsura ng kalupaan
upang maging batayan sa pag-kalkula at pagsukat ng
isepesipikong mga lugar. 

MGA URI NG COORDINATE SYSTEMS

COORDINATE SYSTEMS G
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Pagsasaalang-alang para sa pagsasama-sama ng mga dataset
mula sa iba't ibang mga sanggunian upang mapanatili ang
integridad ng data.
Pagsasaalang-alang sa epekto ng curvature ng mundo sa
pagbabago ng isang pang-aerial view o iba pang mga
representasyon ng mundo sa isang patag na imahe.
Pagsasaalang-alang para sa tumpak na pagsasalin ng
impormasyon sa isang patag na mapa
Pagsasaalang-alang para sa wastong pagkilala sa mga
partikular na mga punto (lugar) sa ibabaw ng Earth.

Importance of Knowing about Map Projections and
Coordinate Systems



Lumilitaw ang datos ng espasyo sa isang digital na teknolohiya
gamit ang dalawang mga modelo: Vector and Raster.

Vector

Ang modelo ng vector ay tinukoy sa pamamagitan ng paggamit
ng mga vertex. Inilalarawan ng isang vertex ang isang tuldok.
Inilalarawan ng dalawang vertex ang isang linya. Tatlo o higit pang
mga vertex ang naglalarawan sa isang polygon. Ang mga
halimbawa ng data ng vector sa pag-aaral na ito ay ang mga
hangganan ng probinsya,ruta ng tubig, at mga contour (pagtaas at
pagbaba ng kalupaan).

DATA MODELS
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Raster

Tinutukoy ang modelo ng raster sa pamamagitan ng paggamit ng
grid. Ang istraktura ng data ng raster ay mayroong dalawang-
dimensional na aspeto. Ang bawat grid aynaglalaman ng mga cell
(na tinatawag ding pixel) na may mga partikular na address
(pagkakakilanlan) sa  talahanayan. Ang mga halimbawa ng datos
ng raster sa pananaliksik na ito ay mapa ng lupa, modelo ng digital
na pagtaas at pagbaba ng lupa at mga imahe ng Land satellite.
Ang laki ng mga cell ay nagdidikta ng dami ng detalye na
pwedeng ipakita ng isang raster o ang tinatawag nating
resolusyon.
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Anuman ang uri ng modelo ng
data na spatial, ang mga entity
sa ilalim ng mga ito ay
tinatawag na "features". Sa
Modelo ng Data ng Vector, ang
mga features ay karaniwang
mag-isa o nakapangkat n mga
puntos, linya, o polygon. Para
sa Raster, ito ay alinman sa
isang pixel o isang bagay
(pangkat ng mga pixel na inuri
bilang nauukol sa isang
nilalang).

DEFINING DATA MODELS
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Ang mga Coordinate ay
tumutukoy sa lokasyon sa dalawa
o tatlong dimensional na
espasyo. Ang mga pares ng
Coordinate, x at y, o mga pares
na tigtatatlo, x, y, at z, ay
ginagamit upang tukuyin ang
hugis at lokasyon ng bawat
bagay o pangyayaring nasa isang
lokasyon.



Attribute Data

Ang mga katangian ay impormasyong nakakabit sa mga features
na ito, mas madalas silang masuri kapag ginamit ang mga Vector
dataset. Ang mga katangiang ito ay nasa tabular form na
tinatawag na  “Attribute Table.” Ang isang talahanayan ng
katangian ay tinukoy bilang isang "tabular file na naglalaman ng
impormasyon tungkol sa isang hanay ng mga features na
pangheograpiya, na karaniwang isinaayos upang ang bawat hilera
ay kumakatawan sa isang features at ang bawat haligi (tinatawag
ding" Field ") ay kumakatawan sa isang katangian ng features."
Ang mga talahanayan ng katangian ay inayos at pinamamahalaan
sa isang database para sa mabilis na pag-iimbak at pagkuha. Mula
sa database, ang mga katangiang ito ay maaaring hanapin, ma-
query, at ma-update upang maibigay ang pinakabagong data
tungkol sa features na heograpiya. Ang mga talahanayan ng
katangian ay maaaring sumali at maiugnay ayon sa mga ugnayan
ng mga bagay na kinakatawan nila sa totoong mundo. Ito ang
mga katangiang nakikilala ang GIS mula sa mga hardcopy na
mapa.

Ang isang talahanayan ng katangian na may mga features na
geometriko at pang-heograpiya ay may impormasyong spatial
tulad ng mga lokasyon na pangheograpiya (longitude at latitude,
silangan at hilaga, X at Y, atbp.) Ng mga features. Ang iba pang
mapaglarawang, nominal, o husay na impormasyon ng mga
features ay maaari ding ipasok sa talahanayan ng katangian upang
maiugnay ang data sa mga features.
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Ang pagtatasa ng spatial ay ang pag-uusap ng hanay ng mga
diskarte na kinakailangan upang pag-aralan ang data ng spatial.
Bilang pag-input, kailangan ng pagtatasa ng spatial ang parehong
heograpiya at mga bahagi ng katangian ng data na spatial; at
bilang pamamaraan, nagbibigay ito ng kaalaman sa iba't ibang
mga diskarte ng GIS o geoprocesses.

SPATIAL ANALYSIS
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Sa spatial analysis, kailangan ng iba pang mga uri ng kaalaman.
Tulad ng kaalaman sa problema - background / konteksto ng
problema, mga salik na nakakaapekto dito, paano ito
matutugunan sa totoong mundo; kaalaman tungkol sa data -
anong uri ng impormasyon ang kinakailangan, anong data ang
maaaring magamit batay sa kakayahang magamit, kung paano
makakuha at maproseso ang mga ito; kaalaman sa visualization -
sa spatial analysis o sa GIS sa pangkalahatan, ang visual ay isang
pangunahing sangkap, higit sa mga tuntunin ng pagbubuo ng
konklusyon at mga patakaran.

Sa data na hindi spatial, ang mga relasyon ay ginagawang
malinaw; at sa spatial data, implicit ang mga relasyon, iyon ang
dahilan kung bakit kailangan / kailangan natin ng spatial analysis -
upang mailabas ang mga nasabing ugnayan. Karamihan sa spatial
analysis ay tumatalakay sa mga ugnayan sa pagitan ng mga
kalapit na entity, dahil ang spatial data ay characteristically
proximity-dependant at tumutukoy din sa site.
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(SPATIAL) QUERY

Karaniwang nangangahulugang pagpili ang pagtatanong. Sa
isang software ng GIS, maaari nating magamit ang query sa
pagpapakipot ng mga pagpipilian o paghihiwalay / pagpapangkat
ng mga features sa loob ng database. Sa pagtatanong, kailangan
nating magtakda ng mga tukoy na parameter, maaaring maging
tiyak na mga katangian na mayroon ang mga features, wala, o
mga kumbinasyon ng mga parameter.

Karaniwan sa pagtatanong, ginagamit ang mga pagpapatakbo.
Para sa mga nominal na katangian, maaari silang masuri sa
pamamagitan ng paghahanap ng mga tukoy na termino o
pagkakaiba-iba ng mga term na iyon. Para sa mga numerong
katangian, maaari nating magamit ang mga expression na mas
malaki sa ">", mas mababa sa "<", at katumbas ng "=". Para sa mga
compound na query, ang mga expression na "AND" at "OR" ay
maaari ding gamitin kasabay ng nakaraang mga expression.
Ngunit ang mga ito ay ekspresyon lamang para magamit ang mga
pagpapatakbo, dapat na buuin ang isang buong utos, kasama ang
mapagkukunan at iba pang impormasyon na kinakailangan,
upang mabuo ang expression ng query.

MAIN TYPES OF SPATIAL
ANALYSIS



MEASUREMENT

Gamit ang GIS, ang iba't ibang mga uri ng pagsukat ng mga
features ay madali ring makuha. Halimbawa, ginagawang madali
ng GIS upang sukatin ang distansya o haba sa pagitan ng mga
features. Ang uri ng distansya / haba na maaaring sukatin ay
maaari ring mag-iba mula sa pagiging euclidean, topological, o
batay sa isang tukoy na ruta.

Ang isa pang uri ng pagsukat na maaaring mas madaling makilala
at masuri sa GIS ay hugis. Ang hugis at pamamahagi ng mga
features ay maaaring patunayan mahalaga para sa iba't ibang mga
uri ng pagtatasa. Halimbawa, ang hugis ng isang lugar
(halimbawa, isang lalawigan) ay maaaring makaapekto sa
pamamahagi ng mga mapagkukunan o kapangyarihang
pampulitika.

Ang slope at aspeto ay ilan sa mga sukat na maaaring madaling
magamit sa GIS. Ito ay isa pang kalamangan ng GIS sa mga patag
na mapa - mayroon itong kakayahang umangkop na isama ang
taas / taas o bahagi ng Z (mula sa X, Y, Z: X na nangangahulugang
silangan / longitude, Y na nangangahulugang hilaga / latitude).
Dahil dito, maaaring magawa ang Mga Digital Modelong Modelo
(DEM) at mula rito, matutukoy ang slope at aspeto ng anumang
punto sa loob ng ibabaw ng Earth.
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Overlaying

TRANSFORMATION

Ang isa sa mga pinaka kilalang kalamangan ng paggamit ng GIS at
mga digital na mapa sa tradisyonal na pagmamapa (mga mapa ng
papel) ay ang kakayahang mag-overlay ng mga layer / mapa para
sa mas madaling visual na pagsusuri o pagsisiyasat. Ang
superposisyon ng dalawa o higit pang mga layer o mapa na may
iba't ibang impormasyon ay nagbibigay-daan sa mga mananaliksik
na malaman kung may mga features na nagsasapawan sa
lokasyon o saklaw. Ang mga overlap at hindi overlap ay maaaring i-
cross-refer sa mga katangian ng mga features upang makarating
sa isang uri ng palagay o konklusyon.



Geoprocessing

Mayroon ding iba pang mga proseso na maaaring magawa sa
dalawa o higit pang mga layer. Sa lahat ng mga tool na
geoprocessing, ang pinakakaraniwan ay buffer, clip, sumanib,
unyon, intersect, matunaw, at pagkakaiba.

Gamit ang tool ng buffer, kailangan nating kilalanin ang (mga)
features upang mag-buffer at magtakda ng isang distansya ng
'pagpapalawak'. Bagong (mga) features na may pinalawak na mga
extension mula sa orihinal na (mga) features, ay gagawin. 
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Pinuputol ng tool ng clip ang features sa hugis o lawak ng isa pang
features. 

Pinagsasama ng tool ng union ang maraming mga features sa isa.
Sa lahat ng oras, pinagsasama ng tool ng unyon ang lahat ng mga
features mula sa iba't ibang mga dataset sa isang dataset, ngunit
pinapanatili ang mga orihinal na features. 
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Pinapanatili lamang ng tool na intersect ang bahagi ng mga
features na nagsasapawan, at pagkatapos ay pagkakaroon ng
lahat ng mga katangian ng mga orihinal na features. 

Pinagsasama ng tool na difference ang mga features na mayroong
mga karaniwang halaga ng katangian. Sa madaling salita,
matunaw na pinagsasama ang mga kalapit na features kung
mayroon silang magkatulad na mga katangian.
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Panghuli, inaalis ng tool ng dissolve ang bahagi / s ng mga
features na nagsasapawan. Ang mga pagpapatakbo na ito ay mas
karaniwang ginagawa gamit ang mga Vector dataset. 
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Rater/Band Math

Ang tool na ito ay mas karaniwang ginagamit para sa Raster
datasets. Ang Rasters ay binubuo ng mga banda ng mga pixel, na
may mga halagang bilang. Karaniwang nagpapatakbo ang mga
banda tulad ng isang layer sa loob ng raster dataset. Karamihan sa
mga oras, ang mga banda ng parehong raster dataset ay may
parehong spatial resolution, nangangahulugang ang laki ng mga
pixel ay pareho at nakahanay sila. Sa palagay na ito noon, ang mga
banda ay maaaring sumailalim sa mga pagpapatakbo ng
matematika. Maaari itong maging kasing simple ng pagdaragdag,
pagbabawas, pagpaparami, at paghahati, o maaaring ito ay isang
kumplikadong ekspresyon ng matematika na pinagsasama ang
maraming operasyon.



Ang pagtatasa ng spatial ay ang pag-uusap ng hanay ng mAng
pagdidisenyo ng mapa ay isang malikhaing proseso kung saan
sinubukan ng kartograpo, o tagagawa ng mapa, na ihatid ang
mensahe at  layunin ng mapa. Pangunahing layunin sa disenyo ng
mapa ay ibahagi ang impormasyon, itampok ang mga
pagkakapareho at proseso, at ilarawan ang mga resulta. Ang
pangalawang layunin ay upang lumikha ng isang kaaya-aya at
kagiliw-giliw na larawan, nang hindi nagsaalang-alang sa
katumpakan ng reyalidad at kasabay ay matugunan ang mga
pangunahing layunin. 

MAP DESIGN
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Layunin - Ang layunin kung bakit ginagawa ang isang mapa ay
tutukoy sa kung ano at paano imamapa ang impormasyon.
Katotohanan - Ang mga sitwasyon na imamapa ay karaniwang
magpapataw ng ilang mga limitasyon sa disenyo ng mapa.
Magagamit na data - Ang mga kaligiran ng datos (hal. Raster o
vector, tuloy-tuloy o discrete, o point, linya, o lugar) ay
makakaapekto sa disenyo. Mayroong iba't ibang mga paraan
upang malagyan ng simbolo ang partikular na datos sa mapa.
Saklaw ng mapa - ang Saklaw o scale ay isang simpleng
konsepto, ngunit mayroon itong malaking epekto sa
pagmamapa. Kinokontrol nito kung gaano kalaki o kaliit na
datos ang maaaring lumitaw sa isang frame ng mapa, ang laki
ng mga simbolo, ang pagkakapatong ng mga simbolo, at iba
pa.
Madla - Gusto ng iba't ibang madla ang iba't ibang uri ng
impormasyon sa isang mapa at inaasahan na makita ang
impormasyong ipinakita sa iba't ibang paraan.
Mga kundisyon ng Paggamit - Ang konteksto kung saan
gagamitin ang isang mapa ay magpapataw ng mga hadlang.
Ang mga mapa na gagamitin sa labas kung saan
napakaliwanag ng ilaw ay may angkop na disenyong babagay,
kung paanong iba din ang disenyo nito sa loob ng bahay.
Mga limitasyong Panteknikal - Makakaapekto din sa paraan ng
pagmamapa kung paano (maaaring sa papel, sa digital,
tarpaulin, iba pa) ito balak ipakita.

Tinukoy ng Robinson et al (1995) ang pitong mga kontrol sa
proseso ng disenyo ng mapa:

Ang dalawa pang ibang pagsasaalang-alang sa disenyo ng mapa
ay ang pagkakasunod-sunod  (hierarchy) at pagkakapantay
(balance).

Hindi lahat ng mga elemento ng mapa ay magkakasinghalaga.
Ang kahalagahan ng mga elemento ay maaaring maiparating sa
mga posisyon sa mapa (ang itaas / itaas na bahagi ng mapa ay
inuuna), laki (mas malaking simbolo), at kulay (mas malakas na
kulay).
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Pamagat - Isa o higit pang mga pamagat ang ginagamit upang
makilala ang mapa at upang maipaalam sa mambabasa ang
nilalaman nito.
Legend - Inililista nito ang mga item na kinakatawan sa mapa
at kung paano ito sinisimbolo.
Scale - Ang scale o saklaw ng mapa ay nagbibigay ng isang
pahiwatig ng laki ng mga bagay at ang distansya sa pagitan
nila.
North Arrow (Tagapagbigay-direksyon) - Ang direksyon at
oryentasyon ng isang mapa ay maaaring maiparating sa isa sa
maraming mga paraan kabilang ang grids, graticules, at mga
simbolo ng direksyon (karaniwang mga arrow na nakaturo sa
hilaga).
Metadata ng mapa - Ang mga komposisyon ng mapa ay
maaaring maglaman ng maraming iba pang mga uri ng
impormasyon kabilang ang projection ng mapa, petsa ng
paglikha, mga mapagkukunan ng data, at may-akda.

MAP COMPOSITION
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Sa pagsasagisag, tinitingnan natin ang dalawang pangunahing
sangkap ng mga simbolo: geometry at biswal na elemento.

Karamihan sa mga simbolo ng mapa ay binuo ng tatlong simpleng
mga hugis: ang punto, linya, at ang polygon.

Maaari nating baguhin ang hitsura ng pangunahing mga hugis ng
mga mapa (puntos, linya, at polygon) sa maraming paraan. Ang
mga pagbabago o pagkakaiba-iba ng mga tuldok, linya, at polygon
ay tinatawag bilang mga “visual variable”.

MAP SYMBOLIZATION
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Ang Hugis ay karaniwang tumutukoy sa pagkakaiba ng mga uri ng
datos kaya mainam itong gamitin sa hindi-numero (qualitative) na
mga datos. 

Ang Sukat ay isang biswal na aspeto na ginagamit upang
maglarawan ng katangian ng isang datos. 
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Tumutukoy ang mga kulay sa maps sa isang partikular na aspeto
sa GIS na tinatawag na Hue. Ito ay karaniwang ginagamit para
makumpara ang mga hindi-numerong mga datos.

Ang Value ay tumutukoy sa kung gaano kagaan o kadiin ang isang
kulay. Ito ay karaniwang ginagamit para sa dami ng datos dahil
maaari nitong maipakita ang dami o halaga ng partikular na datos
sa isang tuloy-tuloy na saklaw.

Sa pangkalahatang mga termino, gumagamit tayo ng laki at
halaga para sa dami ng data at kinakatawan naman natin ang
mga hindi-numerong datos sa pamamagitan ng mga kulay at
hugis. Nagagamit ito sa mga puntos, linya, at lugar.
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POWER OF MAPS

Mananatiling hindi-aktibong aspeto ang espasyo at kaalaman na
nakapaloob ito kung hindi sisimulang bigyang kahulugan ng mga
tao ang kanilang paligid at ibahin ito sa mga panimulang materyal
na visual. Tinatagurian ang mga mapa, o sa halip ang mga
tagagawa nito, bilang ganap na tagapagbigay ng katotohanan at
kaalaman. Nagtaglay sila ng kapangyarihan na bumuo o sumira ng
espasyo ayon sa kanilang interes. Ang katotohanan at pag-mamay-
aring materyal sa mundo ay pawang nakalakip lamang sa isang
walang buhay na piraso ng mga papel. Lalong naging madali at
mabilis ang pagtatalaga ng teritoryo at pagmamay-ari sa
pamamagitan ng GIS sa panahon ngayon. Sa pamamagitan ng
bahagyang edit lamang ng mga digitized na hangganan o
boundary, sa isang maliit na pagbabago lamang sa projection,
maaari nang mawala o makuha ang espasyong nagtataglay ng
henerasyon ng karanasan at likas na yaman. Madaling
maapektuhan ng mga mapa at GIS ang napakalawak na aspeto ng
gawain ngayon - mula sa pagtanggal at pagbansot hanggang
pagtuklas at pag-unlad.

ETHICS IN GIS
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Posible maging sandata ang mga mapa. Mayroon itong kakayahan
na itago ang mga aspeto ng katotohanan habang mistulang
naglalagay ng mga kaayusan sa espasyo. Hindi lamang nila
ipinakita sa atin ang napagkasunduang pagtingin sa mundo,
ngunit nakakaimpluwensya rin sa kung paano tayo gumagalaw at
mag-isip. Hindi lamang ito nakapagbibigay kaalaman, ngunit
nakakagambala din. Sa karamihan ng mga kaso, ipinapakita ang
mga mapa sa isang patayong pananaw, mula sa itaas hanggang sa
ibaba. Ang pananaw na ito ay humantong sa mga mambabasa na
maniwala na mayroon silang kontrol sa iba’t-ibang saklaw ng
espasyo. Gayunpaman, sa kabila ng pagsasamasa ng GIS sa
kasalukuyan, ang mga walang puwang sa lipunan ay malayo sa
muling pagkamit o kahit paghanap ng kanilang sarili sa mga
espasyong kinabibilangan nila. Dahil dito, laging mahalaga na
isaalang-alang: Sino ang lumikha ng mapa? Sino ang kinakatawan
ng mapa? Paano nilikha ang mapa? Ano ang inilalarawan sa
mapa? Ano ang hindi? Posible bang ang ilang mga bagay ay hindi
dapat imapa?

DATA PRIVACY

ng mga serbisyong nakabatay sa lokasyon ay nagbukas ng pintuan
sa iba’t ibang mga kamangha-mangha at kapaki-pakinabang na
features, ngunit ito rin ang nagbigay daan sa mga mapanlinlang
na indibidwal at organisasyon upang makapangolekta ng datos
tungkol sa pag-uugali ng mga tao, pati na rin ang paggamit ng
mga negosyo sa mga datos para sa iba pang mga layunin. Tinukoy
ng mga iskolar ng GIS ang paglabag sa locational privacy (o
pribasiya ng isang indibidwal sa kanyang lokasyon) bilang
“geoslavery”. Habang ang pinalaking pwersa ng teknolohiya ng
pagsubaybay (surveillance technology) na ipinapakita sa mga sikat
pelikula ay malayo pa sa kasalukuyan, mayroon pa ring mga
komplikadong sistema ng pagsubaybay. Ang paglaganap ng mga
surveillance camera, kasama ang impormasyon mula sa mga
cellphone, sistema ng GPS, at iba pang mga sensor ay nagbubukas
ng pintuan sa walang katumbas na level ng
surveillance/pagsubaybay. 
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DATA SOURCE

Ang mga organisasyon sa pagmamapa ay nahaharap sa mga
pagsubok buhat ng mas maraming organisasyon na ang
naghahatid ng mga solusyon at istratehiya ng geographic
information (o GI) sa mga mahahalagang target na merkado. Ang
malawakang pag-access sa mas murang mga kagamitan gaya ng
GPS ay binago ang paraan ng paglikha at pagmarket ng mga
mapa sa maraming patutunguhan sa buong mundo. Gamit ang
mga alituntunin ng open access, hinihikayat ng mga organisasyon
ang paglikha ng mga heograpikong datos na maaaring maging
available sa publiko. Ang mga institusyong namumuhunan sa GI ay
gumawa ng iba’t ibang mga diskarte upang makasabay sa mga
pagbabagong ito, kasama na ang pagtatangkang magkaroon ng
pagbabawas ng pondo sa ibang mga aspeto ng produksyon sa
pagkalap ng mga heograpikong datos (o GI). Sinubukan din ng
mga pampublikong institusyon na makinabang sa mga benta sa
ilang mga kaso. Bagaman, may ilang nakapagkamit ng tagumpay
sa pagbawi ng gastos, mas maraming kaso na nabigo ang mga ito.
Ang mga nasabing pagkalugi ay kadalasang nakabase sa
katotohanang ang datos ay hindi angkop para sa mga layunin,
may mga alternatibong impormasyon na maaaring gamitin, o di
kaya’y tumutol ang mga tao sa itinuturing nilang labis na singil
para sa datos. 

Ang mga mapa sa kasalukuyan ay naging dahilan upang
magkaroon ng pagbabago sa ating pagtingin sa mundo, sa paraan
ng ating pakiki-ugnay sa isa’t-isa, sa estado, at sa ekonomiya.
Nagdulot din ito ng pagbabago sa paraan kung paano natin
nirerepresenta ang ating mga prayoridad at kaalaman. Hindi na
lamang mga hawak ng mga nasa kapangyarihan ang mga mapa,
bagkus isa na itong canvass kung saan lahat tayo ay maaaring
magpahayag ng ating sariling kinabukasan at sariling salaysay at
damdamin sa isang lugar. Maaari rin silang gamitin upang
maabuso ang mga resource, para sa hindi pagkakapantay pantay
ng ekonomiya o lipunan, para sa pagpapatuloy ng karahasan, mga
paglabag sa pribasiya. Gayunpaman, maaari rin itong maging
instrumento upang magpalaya, mag-organisa, magdisenyo, at
mangarap.
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