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Rastrový GIS

Prvky rastrového údajového modelu
Rastrová vrstva ako geografický objekt

Tematické vlastnosti vrstvy sú funkciou polohy 
Pixel je základný prvok rastrovej vrstvy

Rozlišovacia schopnosť rastra
Implicitná definícia polohy
Orientácia rastrovej vrstvy

Atribút pixla
Typ údajov Typ údajov 

Logická štruktúra rastrovej vrstvy
Údajový súbor vrstvy

Fyzická štruktúra
Typ údajov, typ súborov 

Počítačové formáty rastrových súborov 
Rastrové GIS-y 
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http://grass.itc.it/

Geographic Resources Analysis 
Support Systém

Rastrový GIS

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_GIS_software

Idrisi (Ande, Taiga ..)


