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Składniki GIS

Jakkolwiek definiować termin „narzędzia” GIS, 
ma on wyraźnie technologiczny charakter, to na 
całość systemu składa się 6 elementów:

1. Sprzęt

2. Oprogramowanie

3. DANE /Źródła danych/

4. Sieć 

5. Ludzie

6. Procedury



Lp. Nazwa zasobu danych Zgromadzony w rejestrze

1 BDOT10k, BDOO CODGiK

2 MgśP 1:50 000, z objaśnieniami PIG-PIB

3 SmgP1:50.000, z objaśnieniami PIG-PIB

4 Mapy glebowo-rolnicze 1:5000, lub 1:25000 IUNG-PIB

5
Ortofotomapy, piksel 0,1-0,5 m,

Archiwalne zdjęcia lotnicze
CODGiK, WODGiK

6
Mapy topograficzne 1:10 000 – 1:50 000
Mapy topograficzne 1920-39 r.
Mapy topograficzne sprzed 1918 r.

CODGiK, WODGiK, WIG

7 NMT, NMPT, NMT (siatka 100) CODGiK

8 PRNG, Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych CODGiK

Do produktów bazodanowych i kartograficznych, agregujących najwięcej danych

przestrzennych niezbędnych w trakcie realizacji audytu krajobrazowego, należy 

zaliczyć; (Autorzy Instrukcji do Audytu…….)



Nazwa zasobu danych
Zgromadzony w 
rejestrze

Ocena znaczenia
Przydatność 
praktyczna

Ortofotomapy, 2009-2014r. CODGiK 5 5

NMPT CODGiK 5 5

BDOT10k CODGiK 5 4

Mapy topograficzne 1:10000 – 1:50000 CODGiKWODGiK 5 3

SmgP1:50.000, z objaśnieniami PIG-PIB 4 4

NMT CODGiK 4 4

MgśP 1:50 000, z objaśnieniami PIG-PIB 3 2

Mapy glebowo-rolnicze 1:5000, lub 1:25000 IUNG-PIB 3 1

PRNG CODGiK 2 1

BDOO CODGiK 2 0

NMT, siatka 100 CODGiK 2 1

Archiwalne zdjęcia lotnicze CODGiKWODGiK 2 0

Mapy topograficzne 1920-39 r. WIG 1 0

Mapy topograficzne sprzed 1918 r. 0 0

5-niezbędne, 2-uzupełniające,

4-ważne, 1-mało istotne, 

3-pomocnicze, 0-zbędne.



Lp. Nazwa zasobu danych Przydatność do Audytu

1 BDOT10k, BDOO TAK

2 MgśP 1:50 000, z objaśnieniami TAK i NIE

3 SmgP1:50.000, z objaśnieniami TAK

4 Mapy glebowo-rolnicze 1:5000, lub 1:25000 NIE

5
Ortofotomapy, piksel 0,1-0,5 m,

Archiwalne zdjęcia lotnicze
TAK
NIE

6
Mapy topograficzne 1:10 000 – 1:50 000
Mapy topograficzne 1920-39 r.
Mapy topograficzne sprzed 1918 r.

TAK i NIE
NIE
NIE

7 NMT, NMPT, NMT (siatka 100) TAK

8 PRNG, Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych NIE

Do produktów bazodanowych i kartograficznych, agregujących najwięcej danych

przestrzennych niezbędnych w trakcie realizacji audytu krajobrazowego, należy 

zaliczyć; (Autorzy Instrukcji do Audytu…….)



CO  TO  JEST  GIS ?
• Brak jednoznacznej definicji.
• Szerokie spektrum znaczeniowe.
• Wykorzystanie na różnych poziomach odniesienia.
• Liczne zastosowania

• SYSTEM OPARTY O CZTERY RÓWNOWAŻNE SEGMENTY
– Przestrzenna orientacja danych (numerycznych)

(mapa + baza + sprzęt)
– Przestrzenne rozmieszczenie sprzęt i oprogramowanie 

(sieć – internet - komputer)
– Przestrzenny problem lub zadanie do rozwiązania 

(analiza – synteza - model rzeczywistości)
– System przestrzennego połączenia ludzi i wyników analiz 

(globalizacja)

Systemy informacji geograficznej (GIS) - Definicje

(MAPA + BAZA + WIZUALIZACJA)



Bazy

danych

GPS
(Global Positioning System)

Mapy 
numeryczne

Dane 

analityczne

(model)

-opisowe  (np. charakterystyki obiektów, dane liczbowe)

-przestrzenne (np. topografia, teledetekcja)

-dynamiczne (np. zasięgi zjawiska, zmiany w czasie)

-analityczne (np. modele, prognozy)

Dane SIP istotne dla środowiska przyrodniczego - krajobrazu

GIS

(MAPA + BAZA + WIZUALIZACJA)



BAZY  DANYCH

MAPA

GRAFIKA ZBIORÓW

ANALIZA  PRZESTRZENNA

relacje geometryczne dane rastrowe

WARSTWOWA 

BUDOWA   MAP

obrazy obiektów dane opisowe

Jak działa GIS ?!

(MAPA + BAZA + WIZUALIZACJA)



Produkt audytu – warstwowa map

wektor

obiekty

analiza przestrzenna

Dane wejściowe w GIS 
– modele danych

raster



Przykładowe etapy sporządzania mapy komputerowej
Pozyskanie materiałów wejściowych 

w postaci numerycznej 

Ujednolicenie lub przekształcenia układów 

współrzędnych

Prace redakcyjne 

Wprowadzenie informacji do baz danych 

oraz „podłączenie” ich do poszczególnych 

obiektów wektorowych

Mapa 

komputerowa

Produkt;

audytu krajobrazowego



Øtworzenie map i projektów

- w dowolnej ilości rozwarstwień

- w dowolnej ilości modyfikacji 

- w dowolnie zdefiniowanym     układzie 
współrzędnych

Øtworzenie map tematycznych w oparciu o atrybuty 
opisowe i relacje przestrzenne (np. bazy danych)

Jaka tu obowiązuje standaryzacja ???

Jakie korzyści płyną z  mapy numerycznej dla 
audytu ?



• Wykonanie wielu wariantów różnych analiz, 

bez ponoszenia nadmiernych kosztów, związanych z 
opracowaniem map analogowych

• Tworzenia map tematycznych po przez szybkie 
pozyskanie potrzebnej informacji

• Gromadzenie dużych zbiorów danych co umożliwia 
komputerowy zapis

• Kartografia komputerowa pozwala wizualizować i 
natychmiast edytować, drukować mapy 

Jakie korzyści płyną z  mapy numerycznej ?



Kompatybilność - map numerycznych

Punkty

Linie

Powierzchnie

kształt rozmiar odcień wartość kierunek tekstura

Symbole map numerycznych



Oznaczenia na mapach numerycznych

wielkość

przedział

Punkty Linie Powierzchnie

lotnisko

kopalnia

rezerwat

miasto

p.wys.

duży

średni

mały
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Generalizacja - map numerycznych



Szrafury stosowane na mapach numerycznych

Jaka obowiązuje dla audytu 
standaryzacja ???
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Kompatybilność – opracowań map 
numerycznych



Spójność - Tworzenie map
• wektoryzacja na digitizerze

• digitalizacja na monitorze 

• wprowadzenie punktów z pomiaru geodezyjnego

• import grafiki z innych formatów (np. shp, DXF)

• geokodowanie

• wykorzystanie tekstowego formatu opisu garfiki . 

(np. MIF)

Warunki techniczne  - map numerycznych 
powstałych w audycje krajobrazowym



• Wizualizacja i wyprowadzanie danych
-Wydruk map i obrazów.
- Zmiany wielkości i dopasowanie okna do pożądanego 

obszaru;                                                                             
- Zmiany skali;                                           
- Zmiany kolorów i szrafur;                                                               
- Modyfikacja krojów pisma i linii, ich rozmiarów;                                
- Wizualizację trójwymiarową;                                                          
- Wybór danych z poszczególnych warstw i kilku warstw        

jednocześnie;                                                                                     

- Polecenia do wydruku dla plotera lub drukarki;

- Polecenia do kopiowania danych na pamięci zewnętrzne.

Kompatybilność – opracowań map 
numerycznych



OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie to coś co zmienia się w GIS-e

najszybciej. Ważne jest poznanie filozofii jego 

zastosowania a nie perfekcyjne opanowanie  

jednego czy kilku programów.



Oprogramowanie GIS

Do oprogramowani GIS można zaliczyć każdy 
program zawierający funkcje, wprowadzania, 
gromadzenia, analizowania oraz wizualizacji 
danych geoprzestrzennych. 



Główne funkcje programów GIS:

• Przeglądanie danych

• Tworzenie danych (budowa i rozszerzanie bazy danych)

• Edycja danych (modyfikowanie danych)

• Gromadzenie danych

• Integracja danych z różnych źródeł

• Zapytania (wyniki selekcji danych)

• Analiza (uzyskiwanie nowej informacji z oryginalnych 
danych)

• Tworzenie map



Oprogramowanie GIS można podzielić w 
następujący sposób:

• Desktop GIS - programy używane do tworzenia, 
edycji, zarządzania, analizowania i wyświetlania 
danych geoprzestrzennych. Są one niekiedy 
sklasyfikowane w trzech kategoriach 
funkcjonalności: GIS Viewer, GIS Editor i GIS 
Analyst.

• DBMS - Przestrzenne systemy zarządzania bazami 
danych są używane do przechowywania danych, 
ale często również analizy i zarządzania danymi.



• Serwery mapowe (WebMap) - oprogramowanie 
do wyświetlania i dystrybucji map w internecie.

• Server GIS - takie same funkcje jak desktop GIS, 
tylko że online.

• WebGIS - program służące do wyświetlania 
danych, a także zawierające funkcje analizy i 
zapytań przez przeglądarki internetowe, np. 
Google Maps - funkcje wyświetlania i zapytań, 
również tworzenie i edycja danych (budowa 
własnych map)

• Mobile GIS - oprogramowanie dla telefonów 
komórkowychi komputerów przenośnych



Oprogramowanie

Co wybrać ???



www.esri.com



www.esri.com



www.esri.com



Oprogramowanie

www.bentley.com



www.bentley.com



Oprogramowanie

www.bentley.com



• Oprogramowanie GIS 
– przykładowe programy:

• ArcGIS Explorer

• GeoExpress view

• Cadcorp

• CartoMap

• CARIS

• Dielmo Open Lidar

• DLGV32Pro

• Erdas ViewFinder 2.1

• Erdas Atcor

• FMaps

• FME Universal Viewer

• FWTools

• Geographic Explorer

• Geoconcept

• GeoHawk

• Geomajas

• GeoServer

• Guthrie CAD:GIS

• gvSIG

• Kalypso

• Kosmo

• Manifold Systems

• MapGuide

• MapInfo ProViewer

• Mapmaker

• MapServer

• MSI Viewer

• OpenEV

• OpenJump

• OpenMap

• OSSIM

• PCI Geomatics

• Pitney Bowes Mapinfo

• Rockware

• Safe Software

• Scanex RDC

• TerraView

• Thuban

• uDIG



• Darmowe i wolne oprogramowanie GIS

GRASS (Geographic Resources Analysis Support
System) - czołowy program GIS - open source, 
opracowany w ośrodku US Army CERL 
(Construction Engineering Research Laboratory) 
dla potrzeb armii amerykańskiej, obecnie 
rozwijany przez otwarty zespół programistów 
GRASS Development Team; działający w 
środowiskach Unixa, MS-Windows, MacOS X; ma 
budowę modułową co ułatwia jego rozwój przez 

grupę niezależnych od siebie programistów.

www.grass.com



www.grass.com



Darmowe i wolne oprogramowanie GIS

• Quantum GIS - działający w środowiskach 
Linux, Unix, Mac OS X i MS-Windows 
obsługujący wiele formatów resorowych i 
wektorowych. Umożliwia zarządzanie 
danymi, tworzenie własnych danych, 
zastosowanie danych GPS, wykonywanie 
analiz przestrzennych oraz tworzenie map. 
Funkcjonalność programu może być 
rozszerzona poprzez wykorzystanie 
dodatkowych wtyczek. Program dostępny 
jest w 32 wersjach językowych.

http://www.qgis.org/pl/



http://www.qgis.org/pl/



• SAGA GIS - system GIS działający w środowisku 

Windowsa i Linuxa, którego najistotniejszym 
elementem jest szeroki zestaw narzędzi do analizy 
danych przestrzennych w tym głównie rastrowych. 
Program służy również do przetwarzania danych 
wektorowych i tabelarycznych. Dzięki interfejsom API 
(Application Programming Interface) i GUI (Graphical
User Interface) intuicyjny w obsłudze. SAGA została 
stworzona i jest rozwijana przez niewielki zespół 
specjalistów z Uniwersytetu w Getyndze w Niemczech. 
Program wywodzi się od aplikacji DiGeM przeznaczonej 
do analizy terenu. Pierwsza edycja SAGA GIS została 
opublikowana w lutym 2004, druga we wrześniu 2007.

www.sages.com.pl/



• Darmowe i wolne oprogramowanie GIS

www.sages.com.pl/



• Darmowe i wolne oprogramowanie GIS

MapWindow GIS - program GIS z 
możliwością przeglądania, edycji, anazlizy i 
wizualizacji danych przestrzennych.



• Darmowe i wolne oprogramowanie GIS

ILWIS - obejmuje szereg funkcji do przetwarzania 
obrazów, analizy przestrzennych i map cyfrowych. 
Łatwy do nauczenia dzięki pomocy on-line oraz 
obszernym kursom z różnych dziedzin dostępnych 
na stronie internetowej programu.

www.ilwis.org



www.ilwis.org



• Darmowe i wolne oprogramowanie GIS

Microdem - program do analiz i wizualizacji danych 

przestrzennych. Jest on rozwijany przez zespół prof. Gutha w 
wojskowym ośrodku akademickim USNA. MicroDEM obsługuje 
najpopularniejsze formaty obrazów rastrowych i wektorowych, np. 
JPG, GeoTIFF, Shp, Dxf. Posiada możliwość pracy na numerycznych 
modelach terenu (SRTM, DTED, ASCI Arc Grid i innych), 
wielospektralnych zdjęciach satelitarnych czy bazach danych. Można 
w nim wyświetlać punkty i ścieżki wyznaczone w terenie przy użyciu 
odbiornika GPS.

https://www.usna.edu



MapInfo Discover 3D
Oprogramowanie

Oprogramowanie GIS
- MapInfo Professional
- (analizy przestrzenne, tworzenie map)
- MapInfo Manager
- (zarządzanie danymi przestrzennymi)
- MapInfo MapXtreme
- (dedykowane serwery mapowe)
- Mapinfo Discover 3D
- (geoinżynieria: górnictwo, geologia)
- Vertical Mapper
- (geomarketing, modelowanie terenu)
- ChronoMap
- (analizy transportowe)

http://mapinfo.pl/

http://mapinfo.pl/Mapinfo_professional
http://mapinfo.pl/MapInfo_manager
http://mapinfo.pl/MapInfo_mapxtreme
http://mapinfo.pl/Encom_discover
http://mapinfo.pl/Vertical_mapper
http://mapinfo.pl/Chronomap
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Sozologia Terenów Górniczych

Oprogramowanie

MapInfo Discover 3D

http://mapinfo.pl/



http://mapinfo.pl/
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NMT + SmgP + GmP



Analityk systemów GIS – poziom jego umiejętności ?????! 



Farma komputerowa - ??? (terminale) – ich możliwości ?!?!?!? 




