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Lokalizacja obiektów geograficznych na powierzchni 
ziemi poprzez współrzędne (x,y,z) oraz dane opisowe.

GIS (ang. Geographic Information System)

Geo czyli co ? 

Geoinformacja

Informacja przestrzenna

Geodane

Dane geoprzestrzenne

Informacja geoprzestrzenna



POZYSKIWANIE

PRZECHOWYWANIE ANALIZOWANIE

WYŚWIETLANIE



Typy danych

WEKTOR

RASTER

PUNKTY LINIE POWIERZCHNIE

http://www.garnek.pl/ https://pl.wikipedia.org https://pl.wikipedia.org



GeoTiff
JPEG, JPEG2000
BMP
GIF
KEA

http://www.gdal.org/formats_list.
html

Formaty danych rastrowych Formaty danych wektorowych

ESRI Shapefile
KML
GML
GPX
XSL,CSV
GeoJSON

http://www.gdal.org/ogr_formats.html

Formaty danych



Źródło: Sentinel data (2015)/ESA
Berlin

Przykład danych rastrowych Przykład danych wektorowych

Źródło: CODIK 
Mapa wektorowa Polski

Przykładowe dane



Darmowe dane rastrowe

https://scihub.copernicus.eu/



Współrzędne geograficzne

• Współrzędne wyznaczają położenie punktu na 
powierzchni Ziemi

• Szerokośd i długośd geograficzna

• Dotyczą one powierzchni kuli albo elipsoidy

• Nie nadają się do dokładnego wyznaczania punktów na 
mapie



Współrzędne prostokątne płaskie

• Określone jako współrzędne x,y

• Aby uzyskad współrzędne płaskie stosuje się 
odwzorowania płaskie 

• Z racji że Ziemia ma kształt geoidy nie łatwo jest 
odwzorowad ją na płaskiej powierzchni – powstają 
zniekształcenia 



Układy współrzędnych

• Matematyczny model przeniesienia powierzchni kuli na 
powierzchnię płaską

• Powstały aby minimalizowad błędy przekształceo 
współrzędnych

• WGS84 – jednolity dla całego świata

• Kody EPSG  - kody dla układów współrzędnych 



Przykład użycia









Sentinel-2

Sentinel-2a, Francja, 2015; ESA 

(kolor żółty – słoneczniki, kolor pomarańczowy – kukurydza)



Biblioteki przestrzenne - Python

GDAL/OGR

Pyproj

Shapely

Mapnik

Basemap

Fiona

GeoPanda



GDAL/OGR

GDAL (Geospatial Data Abstraction Library) to darmowa  biblioteka 
do odczytywania danych rastrowych. Zawiera również  bibliotekę 
OGR (OpenGIS Reference) do danych wektorowych.

GDAL napisany w C++ ale posiada bindingi dla Pythona.



GDAL/OGR – importowanie i instalacja

Najprościej: 
pip install gdal

Niestety import nie zadziałała - standardowo GDAL nie jest dołączany 
do Pythona – należy go doinstalowad.

>> import gdal



GDAL/OGR – błędy instalacji

Strona na której dostępne już skompilowane moduły do Pythona
http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/ 



GDAL/OGR 

Sprawdzenie czy GDAL został poprawnie zainstalowany.

>> import gdal

Brak jakiekolwiek informacji oznacza, że import 
przebiegł bez zakłóceo



GDAL - odczyt rastra



GDAL – położenie w przestrzeni



OGR - odczyt wektora



GDAL – układy współrzędnych

Sprawdzanie układu współrzędnych 

Transformacja układów
Moduł OSR



Fiona

Biblioteka Pythona do zapisu i odczytu danych wektorowych.

Do manipulacji danymi używa OGR ale odczyt i zapis danych 

oparty jest na standardach Pythona – korzysta z plików,  

słowników, iteratorów.



Fiona – odczyt i wyświetlenie wektora



Shapely

• Biblioteka Pythona do analizy i manipulacji 
danymi wektorowymi

• Tworzenie geometrii

• Sprawdzanie poprawności geometrii

• Operacje geometryczne



Shapely



Basemap

• Biblioteka do wizualizacji 2D w Pythonie

• Oparte na toolboxie Matlaba

• Odczyt plików wektorowych w formacie 
Shapefile



Rysowanie mapy świata



Dziękuje 


