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Informacje w pigułce 

TERMIN  18 – 19 kwietnia 2012 r. 

Zapisy do 6 kwietnia 2012 r.! 

MIEJSCE 
Zespół Dworski Hotel Sarmata 
ul. Zawichojska 2,  
27-600 Sandomierz 

RAMOWY PROGRAM 
18.IV.2012 (środa)  
godz. 9.00 – 13.40 Sesje referatowe 
godz. 15.00 – 16.30 Zajęcia praktyczne 
godz. 17.15 – 18.10 Sesje referatowe 
 
godz. 18.45 Niespodzianka 
godz. 21.00 Uroczysta kolacja 

19.IV.2012 (czwartek)  
godz. 8.30–12.30 Sesje referatowe 
godz. 13.30 – 18.30 Warsztaty komputerowe  

SESJE WARSZTATOWE 
Warsztaty będą miały charakter kilkugodzinnego szkolenia dotyczącego wybranej 

przez uczestnika tematyki. Grupy szkoleniowe będą się składały z ok. 15-25 osób, co 
jest uwarunkowane pojemnością sal, komfortem prowadzenia szkolenia, wygody 
uczestników oraz możliwościami technicznymi. Każdy z uczestników spośród 
propozycji przedstawionych w dalszej części komunikatu wybierze szkolenie, w którym 
najbardziej chciałby uczestniczyć oraz wskaże dwa szkolenia alternatywne, w razie 
gdyby okazało się, że limit miejsc na szkolenie wskazane jako pierwsze został 
wyczerpany. O przyjęciu do poszczególnych grup będzie decydowała kolejność 
zgłoszeń. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby na podstawie zgłoszeń dokonać 
sprawiedliwego podziału wolnych miejsc.  

Zapisy na warsztaty zostaną przeprowadzone wśród osób, które wcześniej zgłosiły 
się na konferencję (za pośrednictwem formularza na stronie internetowej lub wysłały 
zgłoszenie mailem lub faksem). Osoby te proszone są o wysłanie maila ze wskazanym 
wybranym warsztatem oraz dwoma warsztatami alternatywnymi w dniach  
10-12.04.2012 r. na adres i.golebiowska@uw.edu.pl 

Osoby zostaną poinformowane o przyjęciu na warsztaty drogą mailową. 

KOSZTY 
UCZESTNICTWA 

Koszt udziału w konferencji dla przedstawicieli jednostek budżetowych 
i samorządowych (w tym administracji publicznej i samorządowej oraz przedstawicieli 
wyższych uczelni, również doktorantów i studentów) wynosi 375 zł.  

Opłata konferencyjna dla pozostałych uczestników wynosi 720 zł. 

Opłata za uczestnictwo obejmuje: udział w sesjach referatowych i warsztatowych, 
przygotowane materiały, niespodziankę, 2 obiady, kolację oraz przerwy kawowe.  

Wpłaty należy dokonać w terminie do 6 kwietnia 2012 na konto: 
Instytut Geodezji i Kartografii, 

ul. Modzelewskiego 27, 
02-679 Warszawa 

55 1240 1037 1111 0010 4022 5462 

Tytuł przelewu: Udział w konferencji „M@py w sieci” oraz imię i nazwisko uczestnika 

 

Dodatkowe informacje ukazują się systematycznie na stronie internetowej www.mapywsieci.pl 
Wszelkie wątpliwości, pytania i uwagi proszę kierować pod adres agata.ciolkosz-styk@igik.edu.pl 
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PROGRAM 

18 kwietnia, środa, godz. 9.00 – 18.30 

SESJA I 
godz. 10.00 – 11.45 

 

Powitanie gości przez przedstawiciela miasta Sandomierz 
Powitanie gości przez przedstawiciela Organizatorów 

Krystyna Michałowska 
Wydział Geodezji i Inżynierii Środowiska, 
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

Przegląd dostępnych aplikacji komercyjnych 
i opensource’owych umożliwiających 
udostępnianie danych przestrzennych za 
pomocą usług sieciowych 

Tomasz Pruś 
GISPartner 

Skuteczne zarządzanie informacją 
przestrzenną w miastach 

Ryszard Bratuś 
BBMT Argoss – firma partnerska Oracle 

Zarządzanie i udostępnianie przez Internet 
państwowego zasobu  
geodezyjnego i kartograficznego 

Dariusz Dukaczewski, Maciej Sochacki,  
Agata Ciołkosz-Styk 
Instytut Geodezji i Kartografii 

Wizualizacja danych przestrzennych 
udostępnianych w urzędowych 
geoportalach województw i miast 
wojewódzkich 
 – studium porównawcze 

Tomasz Buk 
HP 

Szybciej, lepiej i… bez nerwów 

Przerwa kawowa  
godz. 11.45 – 12.10 

 

SESJA II 
godz. 12.10 – 13.40 

 

Janusz Jeżak,  
Instytut Rozwoju Miast 

Piotr Paluch 
Tech Data, autoryzowany dystrybutor Autodesk 

Wykorzystanie aplikacji Autodesk 
Infrastructure Modeler w procedurze 
uspołecznienia rozwiązań projektowych 
przyjętych w projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego,  
na przykładzie obszaru osiedla  
Prądnik Czerwony w Krakowie 

Michał Kukułka 
Zakład Kartografii, Wydział Geodezji i Kartografii  
Politechniki Warszawskiej  

Wybrane wytyczne kartograficzne dla 
procesu projektowania internetowych 
serwisów map 

Piotr Wężyk 
Laboratorium Geomatyki, Wydział Leśny 
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

Skanowanie laserowe –   
nowy paradygmat w kartografii 3D miast 
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Marek Majewski 
Aplikom, autoryzowany partner Autodesk 

 

Intergis – mapy cyfrowe w administracji 

Krzysztof Borkowski 
ESRI Polska 

ArcGIS Online ‐ Twoje mapy w sieci 

Wiesław Makówka 
HP 

Podłącz i drukuj – drukarki HP Designjet 
ePrint z podłączeniem do Internetu 

Joanna Duszota, Lidia Wyszomirska  
Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

Baza Danych Obiektów Topograficznych  
w aspekcie realizowanego przez GUGiK 
projektu GBDOT wraz z krajowym 
systemem zarządzania 

Przerwa obiadowa 
godz. 13.40 – 15.00 

SESJA III 
godz. 15.00 – 16.30 

 

Marcin Guzik, Marcin Bukowski,  
Katarzyna Dąbrowska 
Tatrzański Park Narodowy 

Wykorzystanie GNSS – zajęcia praktyczne 

Przerwa kawowa 
godz. 16.30 – 16.45 
 

 

SESJA IV 
godz. 16.45 – 18.10 

 

Paweł J. Kowalski 
Zakład Kartografii, Wydział Geodezji i Kartografii 
Politechniki Warszawskiej 

Użyteczność a estetyka map internetowych 

Artur Żurawski 
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy (klient Oracle) 

Portal Geoinformacyjny 
Miasta Stołecznego Warszawy 

Antoni Łabaj 
SmallGIS 

Miasta okiem satelity ‐ zobrazowania 
satelitarne on‐line  
w usługach CloudServices 3.0 

Jakub Gwizdała 
Thinking Architects 

Użyteczny interfejs, właściwa architektura 
informacji i projektowanie zorientowane na 
Użytkownika, jako podstawy sukcesu dla 
portali internetowych GIS 

Niespodzianka godz. 18.45 
Uroczysta kolacja godz. 21.00 
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19 kwietnia, czwartek, godz. 8.30 – 18.30 

SESJA V 
godz. 8.30 – 10.15  

Tomasz Niedzielski, Małgorzata Wieczorek 
Zakład Kartografii, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego 
Uniwersytet Wrocławski 

System wspierający porównywanie prognoz 
hydrologicznych 

Izabela Gołębiowska, Izabela Karsznia 
Katedra Kartografii, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 
Uniwersytet Warszawski 

Dominik Mikiewicz 
Cartomatic 

hGIS czyli dawne mapy w nowoczesnej 
i przystępnej formie 

Artur Redzko 
TATUK GIS – firma partnerska Oracle 

Tatuk GIS ‐ Systemy Informacji 
Przestrzennej dla developera i dla 
użytkownika 

Jan Schnerch 
Łódzki Ośrodek Geodezji 

System Informacji o Terenie w zarządzaniu 
miastem – wizualizacja łódzkiej przestrzeni 
miejskiej 

Tomasz Nałęcz, Krzysztof Majer 
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut 
Badawczy 

Wykorzystanie przestrzennej informacji 
geologicznej do wspierania procesów 
decyzyjnych na obszarach miejskich 

Wojciech Jeszka, Agata Szeliga 
Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Geodezji  

Bytom – miasto po przejściach 
z technologią przyszłości  

Łukasz Kowalski, Joanna Zętar 
Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN" 

Projekt Lublin 2.0. Wirtualne makiety 3D 
i poszerzona rzeczywistość jako sposoby 
wizualizacji przestrzeni miejskiej 

Przerwa kawowa  
godz. 10.15 – 10.45 

 

SESJA VI 
godz. 10.45 – 12.30 

 

Borys Jurgiel 
QuantumGIS  

Szybka kartografia miejska czyli narzędzia 
pakietu Quantum GIS usprawniające 
i automatyzujące publikację map 

Marta Gruziel, Paweł Kwiatkowski 
Instytut Geodezji i Kartografii 

Poprawność kartograficzna prezentacji 
obszarów miejskich w internetowych 
serwisach mapowych 

Andrzej Siedy, Dominik Mikiewicz 
Cartomatic 

FixMyStreet 

Anna Fiedukowicz 
Zakład Kartografii, Wydział Geodezji i Kartografii 
Politechniki Warszawskiej 

Studium funkcjonalności interaktywnego 
atlasu statystycznego 
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Łukasz Halik 
Zakład Kartografii i Geomatyki Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza  

Symbolizacja obiektów przestrzeni miejskiej 
w smartfonach z przeglądarkami 
Rozszerzonej Rzeczywistości (Augmented 
Reality) 

Jacek Górski 
Zespół SIG i Kartografii, Instytut Geodezji, 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

O stabilności i przekształceniach planów 
miast w witrynach samorządowych 

Przerwa obiadowa 
godz. 12.30 – 13.30 

WARSZTATY KOMPUTEROWE 
godz. 13.30 – 18.30 

 

OPIS WARSZTATÓW 

 

 

Autodesk Infrastructure Modeler – zbuduj miasto 3D. 
Twoje dane mogą więcej niż myślisz 

Prowadzący:  Piotr  Paluch  (Tech  Data,  autoryzowany  dystrybutor 
Autodesk) 

Oprogramowanie  Autodesk®  Infrastructure  Modeler  przeznaczone  do 
projektowania  koncepcyjnego  pozwala  urbanistom,  inżynierom  GIS 
i kierownikom  projektu  w  szybki  sposób  tworzyć,  oceniać  i  porównywać 
trójwymiarowe, sugestywne propozycje projektów  infrastruktury, w kontekście 
istniejącego środowiska naturalnego lub terenów zabudowanych.  

Oprogramowanie  Autodesk  Infrastructure  Modeler  usprawnia 
projektowanie  koncepcyjne,  umożliwiając  tworzenie  trójwymiarowych modeli 
istniejącej  infrastruktury  w  oparciu  o  dostępne  dane  rastrowe,  GIS,  CAD 
i modele  informacji  o  budynku  (BIM).  Program  pozwala  szybko  przekształcać 
dwuwymiarowe  osie  dróg,  instalacji  rurowych  lub  obrysy  budynków 
w trójwymiarowe modele.  Stworzone modele  infrastruktury można  następnie 
rozbudować,  łącząc  je  ze  szczegółowymi  projektami  istniejących  budynków 
i infrastruktury  przeniesionymi  z  programów  do  modelowania  z  rodziny 
Autodesk®  lub  innych  producentów.  Modele  infrastruktury  można  również 
stylizować, aby bardziej realistycznie odzwierciedlały lokalne otoczenie.  

Korzystając  z  rozbudowanych,  a  jednocześnie  prostych  w  użyciu 
branżowych narzędzi do szkicowania, można szybko rozmieszczać i wizualizować 
proponowane  obiekty  dróg,  zbiorników  wodnych  i terenów  lądowych, 
w kontekście  istniejących  uwarunkowań. Można  również  edytować  dane  GIS, 
np.  granice  nieruchomości  lub  chronione  tereny  leśne,  co  zapewnia  lepsze 
podstawy do podejmowania decyzji odnośnie projektów koncepcyjnych. 
Można  również  tworzyć  wizualizacje  i  filmy  ułatwiające  ocenę  propozycji 
projektowych. 

Wymagania w stosunku do uczestników: 
Uczestnicy szkolenia muszą być wyposażeni we własny laptop, na którym będą 
wykonywali ćwiczenia. Niezbędne parametry techniczne laptopa: 

 Microsoft Windows 7 (32‐bit or 64‐bit) lub  Microsoft Windows Vista 
SP2 or later (32‐bit or 64‐bit) 

 4 GB RAM minimalnie 
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 Karta grafiki  zgodna z DirectX 10 z pamięcią 512MB wspierająca 2x 
Antialiasing (2 x AA) (Minimalnie) 

 Rozdzielczość grafiki 1280 x 1024, lub wyższa (Rekomendowana)  

 15 GB wolnej przestrzeni dyskowej 

 Microsoft Internet Explorer 7.0 lub późniejszy 

 Napęd DVD 
 

  

 
 

 

 
 

Tworzenie map z wykorzystaniem narzędzi programu 
AutoCAD Map 

Prowadzący: Beata Krystek (PA Nova – autoryzowany partner Autodesk) 

Uczestnicy  zostaną  zaznajomieni  ze  sposobem  pracy  w  programie,  poznają 
narzędzia przydatne w codziennej pracy. Ćwiczenia praktyczne będą wykonywane 
na  danych  CAD  i  GIS.  Uczestnicy  zaimportują  dane  do  rysunku,  sprawdzą  czy 
zawierają one błędy geometrii, przeprowadzą analizy topologiczne oraz konwersję 
danych  mapowych  w  postaci  CAD  do  elementów  mapy  GIS.  Poznają  sposoby 
dołączania  danych  do  pliku mapy,  używania  zapytań  i  filtrów.  Przypiszą  style  do 
danych, przeprowadzą tematyzację i analizę danych oraz poznają sposoby publikacji 
gotowej mapy. 

Wymagania w stosunku do uczestników: 
Uczestnicy szkolenia muszą być wyposażeni we własny laptop, na którym będą 
wykonywali ćwiczenia. Niezbędne parametry techniczne laptopa: 

 XP Professional (SP3 lub późniejszy)  

 2 GB RAM (optymalnie 4 GB) 

 1,280 x 768 minimum True Color (1,280 x 1,024 optymalnie)  

 10 GB wolnej przestrzeni dyskowej 

 Microsoft Internet Explorer 7.0 lub późniejszy 

 Napęd DVD 
 

 
 

 

 
 

ArcGIS Online – Twoje mapy w sieci w praktyce 

Prowadzący: Krzysztof Borkowski (ESRI Polska) 
Część 1 ‐ moduł 2 godzinny 

ArcGIS  Online  jest  kompletnym  systemem  zarządzania  zawartością  (CMS), 
bazującym na chmurze, pozwalającym na pracę z  informacją przestrzenną.  Jest  to 
platforma,  dostarczająca  na  żądanie,  bezpiecznej,  otwartej  i  konfigurowalnej 
infrastruktury  niezbędnej  do  tworzenia  map,  udostępniania  danych  poprzez 
przeglądarkę, dzielenia się mapami  i aplikacjami oraz zarządzania zawartością oraz 
wieloma  użytkownikami  w  organizacji.  Zawiera  ona  mapy  bazowe,  dane  do 
opracowania map  i aplikacji, konfigurowalne szablony  i narzędzia GIS oraz API dla 
deweloperów. 
 
 
Warsztat ten ma na celu przedstawienie najważniejszej funkcjonalności serwisu, tj.  

 Tworzenie map  internetowych  przy wykorzystaniu  zasobów  serwisu,  plików 
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tekstowych z adresami, czy własnych plików shp

 Dzielenie się mapami, danymi i aplikacjami poprzez serwisy społecznościowe, 
na własnej stronie WWW, czy poprzez aplikacje WWW 

 Wyszukiwanie  odpowiednich  i  użytecznych  map  bazowych,  danych 
i konfigurowalnych zasobów GIS 

 Zarządzanie zasobami i użytkownikami we własnej organizacji 
 
Tworzenie Map Internetowych 
Przy  użyciu  wbudowanej  w  stronę  ArcGIS.com  przeglądarki  można  tworzyć 
interaktywne mapy  zawierające mapy  bazowe, warstwy  danych,  konfigurowalne 
„dymki”,  legendę,  wyszukiwarkę  miejsc  i  wiele  więcej.  Można  dodawać  dane 
w wielu formatach takich  jak arkusze kalkulacyjne, pliki shape  i KML  i mieć  je stale 
dostępne poprzez  sieć  Internet. Do przeglądania,  czy udostępniania map nie  jest 
potrzebny  serwer  ani  oprogramowanie.  Wystarczy  jakakolwiek  przeglądarka 
internetowa, urządzenie mobilne lub aplikacja desktopowa i można otwierać mapy 
i pracować  z nimi Można  również  tworzyć mapy  z prezentacjami,  szybko  i  łatwo 
osadzać  mapy  na  stronach  internetowych  oraz  tworzyć  hostowane  aplikacje 
bazujące na mapach internetowych. 
 
Dzielenie się mapami, danymi i aplikacjami 
Jeśli chcemy aby nasz własny kontent mógł być wyszukiwany na stronie lub poprzez 
popularne wyszukiwarki  takie  jak Google,  czy Bing, możemy w bezpieczni  sposób 
dodać go do strony i upublicznić. Możemy osadzać mapy na swojej własnej stronie, 
publikować  hostowane,  konfigurowalne  aplikacje  internetowe  i  współpracować 
w grupie.  Możemy  zrobić  to  poprzez  udostępnianie  łączy  do  istniejących  map 
Internetowych,  czy  udostępnianie  elementów  dla  różnych  mediów 
społecznościowych.  
 
Wyszukiwanie  odpowiednich  i  użytecznych  map  bazowych, 
danych i konfigurowalnych zasobów GIS 
W  zasobach  ArcGIS  Online  znajduje  się  ponad  100.000 map,  danych  i  aplikacji 
publikowanych  przez  społeczność  GIS,  w  tym  ESRI,  USGS,  Census,  World  Bank 
i lokalne samorządy oraz agencje rządowe na całym świecie. Serwis zawiera również 
konfigurowalne szablony  i narzędzia, które można dodawać do aplikacji mobilnych 
i internetowych,  tj.  geokodowanie,  czy  usługi  geoprzetwarzania  oraz  przeglądarki 
i API dla deweloperów.  
Serwis ArcGIS. Com pozwala na przeglądanie map bazowych, opublikowanych map 
internetowych,  prezentacji  oraz  udostępnionych  aplikacji  internetowych 
i mobilnych. Można  również pobierać pliki danych, oglądać warstwy danych oraz 
narzędzia osadzone w istniejących stronach internetowych i aplikacjach mobilnych. 
Funkcjonalność serwisu pozwala również na drukowanie istniejących map, ściąganie 
szablonów  dla  tworzenia  internetowych  aplikacji  mapowych  oraz  tworzenie 
komercyjnych  i  niekomercyjnych  aplikacji mobilnych  i  internetowych  przy  użyciu 
udostępnionego API. 
 
Zarządzanie zasobami i użytkownikami we własnej organizacji 
Posiadając  pełne  konto  w  serwisie  ArcGIS  Online,  użytkownik  otrzymuje 
konfigurowalny  system  zarządzania  zawartością,  który  pozwala  na  zarządzanie 
mapami, danymi, aplikacjami, grupami  i  członkami własnej organizacji. Umożliwia 
dostosowanie  strony poprzez określenie własnego adresu URL, bloga, polecanych 
map, map  bazowych  i  szablonów  oraz  opcji  bezpieczeństwa  takich  jak wszystkie 
poziomy SSL. 
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 ArcGIS 3D Analyst 10.0 – praca z danymi  

w trójwymiarowej przestrzeni miejskiej 

Prowadzący: Tomasz Letmański (ESRI Polska) 
Część 2 ‐ moduł 3 godzinny 

Rozszerzenie  ArcGIS  3D  Analyst  dostarcza  zaawansowanych  narzędzi  do 
analizowania,  wizualizacji  i  edytowania  danych  3D  w  trójwymiarowej 
przestrzeni. 
Ten  warsztat  wstępnie  przybliża  zagadnienia,  jak  przeglądać  dane  3D,  jak  je 
edytować  i  jak  je  analizować.  Pracując w  przestrzeni  trójwymiarowej  (scena), 
uczestnicy wyświetlają powierzchnię modelu w perspektywie 3D, dokonują  jej 
symbolizacji  oraz wykonują  analizy  związane  za  zagadnieniami występującymi 
w przestrzeni miejskiej. Ponadto tworzą realistyczne modele wyniesione ponad 
powierzchnię 2D oraz wyświetlają dwuwymiarowe obiekty jako trójwymiarowe. 
Warsztat jest dedykowany doświadczonym użytkownikom ArcGIS, którzy chcą 
wykonywać wizualizacje danych 3D oraz stosować różnorodne techniki analizy 
danych trójwymiarowych. 
Program: 

1. PRACA Z DANYMI 3D 
2. WIZUALIZACJA DANYCH GIS W 3D  
3. EDYTOWANIE OBIEKTÓW W 3D 
4. ANALIZA DANYCH Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI 3D 
5. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW PRZESTRZENI 3D 

 
 

 

 
 
 

Intergis – obsługa systemu informacji przestrzennej 

Prowadzący: Marek Majewski (Aplikom, autoryzowany partner Autodesk) 

Celem  warsztatów  jest  zapoznanie  użytkowników  z  możliwościami,  jakie  dają 
systemy GIS na poziomie samorządów na przykładzie systemu  Intergis. Uczestnicy 
warsztatów  poznają  podstawy  korzystania  z  systemu  GIS,  będą  mogli  również 
poznać  szereg  funkcjonalności  jakie  oferuje  takie  system  w  tym:  nawigacja  po 
mapie, wyszukiwanie i filtrowanie obiektów, analizy GIS i wiele innych. 
 

Wymagania w stosunku do uczestników: 
Dla pierwszych osób,  zapisanych na  ten warsztatów,  sponsor  zapewnia  sprzęt, 
na którym uczestnicy będą pracowali podczas  zajęć. Pozostali uczestnicy będą 
potrzebowali  własnego  laptopa,  na  którym  będą  wykonywali  ćwiczenia. 
Niezbędne parametry techniczne laptopa: 

 Windows XP Professional (SP3 lub późniejszy)  

 8 GB RAM 

 1,280 x 768 minimum True Color (1,280 x 1,024 optymalnie)  

 50 GB wolnej przestrzeni dyskowej 

 Microsoft® Internet Explorer® 7.0 lub późniejszy 

 USB 3.0 lub ESATA 
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Pomiędzy web a desktop GIS - Odkrywaj świat z nowym 
inteligentnym narzędziem GeoMedia Smart Client 

Prowadzący: Monika Mandas (Intergraph Polska) 

Warsztaty  umożliwią  uczestnikom  zapoznanie  się  z  nowym  narzędziem  do 
zarządzania  informacją  przestrzenną  oraz  geoprzestrzennymi  procesami 
biznesowymi  ‐ GeoMedia  Smart Client, działającym w  technologii  Java Web  Start. 
Aplikacja  obsługuje  użytkowników  w  instytucjach  na  poziomie  krajowym, 
regionalnym  oraz  gminnym.  Zaspokaja  potrzeby  działań  interdyscyplinarnych, 
wspiera  zarządzanie  infrastrukturą,  planowanie  przestrzenne  oraz  bezpieczeństwo 
publiczne.  Podczas  warsztatów  będzie  można  zapoznać  się  z  możliwościami 
GeoMedia Smart Client, w tym m.in:  

 uproszczone  definiowanie  i  zarządzanie  geoprzestrzennymi  procesami 
administracyjnymi, 

 możliwość dynamicznych zmian  interfejsu w celu dopasowania uprawnień 
do zadań realizowanych przez użytkownika, 

 zaawansowana funkcjonalność geoprzestrzenna obejmująca wprowadzanie 
i  edycję  danych  wektorowych  z  wykorzystaniem  funkcji  przyciągania  do 
obiektów oraz narzędzi konstrukcyjnych, 

 wielopoziomowa pamięć podręczna (geo‐caching) poprawiająca wydajność 
oraz umożliwiająca edycję off‐line. 

 
 

 
 
 
 
 

Quantum GIS od podstaw 

Prowadzący: Borys Jurgiel (przedstawiciel Quantum GIS Polska) 

Warsztaty  przeznaczone  są  dla  niezaawansowanych  użytkowników  Quantum 
GIS.  Nie  wymagają  wcześniejszego  kontaktu  z  programem,  choć  pomocna 
będzie podstawowa znajomość systemów informacji przestrzennej. 
Przedstawione  zostaną możliwości programu Quantum GIS  i  specyfika obsługi, 
z uwzględnieniem  mniej  i  bardziej  znanych  kruczków.  Program  warsztatów 
obejmuje: 
‐ obszary zastosowania Quantum GIS 
‐ budowa programu, interfejs użytkownika 
‐ obsługiwane źródła danych, pozyskiwanie danych dostępnych online 
‐ integracja danych, układy współrzędnych 
‐ edycja danych wektorowych i praca z tabelą atrybutów 
‐ proste analizy danych wektorowych i rastrowych 
‐ zastosowanie wbudowanych i dostępnych wtyczek 
‐ stylizacja i redakcja map 
‐ w miarę dostępnego czasu dowolne problemy zgłaszane przez uczestników 

Wymagania w stosunku do uczestników: 
Uczestnicy  szkolenia muszą  być wyposażeni we własny  laptop  z  obsługą WiFi 
i dowolnym niezbyt egzotycznym systemem operacyjnym (GNU/Linux, MacOS X 
lub Windows). 
Zainstalowany program Quantum GIS 1.7  lub nowszy  (proponowany 1.7.4). Do 
pobrania ze strony http://hub.qgis.org/projects/quantum‐gis/wiki/Download 

 
 


