
rzystanie intensywności odbicia promienia lasera od obiektu 
skanowanego pozwala na wyróżnienie kolejnych klas pokrycia 
terenu, np. z klasy gruntu, drogi lub wody. Wykorzystując 
informacje o liczbie cech sygnału, można z jeszcze większą 
precyzją wykryć roślinność średnią i wysoką, jak również linie 
energetyczne czy telekomunikacyjne. Z tego powodu dane 
ALS umożliwiają generowanie plików rastrowych i wektoro-
wych (obrysy budynków, linii energetycznych, roślinności, 
wód itp.), a w konsekwencji są bardzo pomocne w określeniu 
aktualnego przeznaczenia oraz zagospodarowania terenu. 

Przy pomocy danych pochodzących ze skanowania laserowe-
go można określić stan środowiska naturalnego oraz zależno-
ści między obszarami zabudowanymi a obszarami zielonymi. 
Dotychczas takie zależności ustalano z użyciem udziału 
procentowego powierzchni biologicznie czynnej. Wykorzystu-
jąc skaning, można iść krok dalej i dodać do tego aspekt objętości, określając, jaką 
objętość zajmuje biomasa w przestrzeni miejskiej. W Polsce realizowane są już 
badania nad współczynnikami wypełnienia miasta przez zieleń wysoką w analizach 
przestrzennych voxeli (odpowiednik trójwymiarowego piksela).

Należy również pamiętać, że dane ALS dostarczają precyzyjnej informacji o rzeźbie 
terenu, dzięki czemu można identyfikować obszary ryzyka, dla których urzędnicy 
nie powinni wydawać zgody na użytkowanie gruntów pod zabudowę (np. zagrożo-
ne osuwiskami lub powodzią).

Optymalizacja lokalizacji
Dane pochodzące ze skaningu laserowego pomagają w procesie ustalania lokalizacji 
inwestycji liniowych. W analizie wyboru optymalnego przebiegu trasy mogą być 
brane pod uwagę wymogi związane z projektowanym torowiskiem tramwajowym, 
np. maksymalne dopuszczalne pochylenie podłużne, czy też uwarunkowania zwią-
zane z sąsiedztwem i odległością od terenów leśnych lub obszarów zabudowanych. 
Tego typu dane można uzyskać z chmury punktów, w pierwszym przypadku gene-
rując NMT i wykonując analizę nachylenia, w drugim – wykonując obrysy roślinności 
średniej i wysokiej oraz budynków. Otrzymane warstwy wektorowe poddaje się 
rasteryzacji, a następnie nadaje się im wagi. Z użyciem algebry map sumuje się je, 
uzyskując powierzchnie o najmniejszych dla środowiska geograficznego kosztach 
przeprowadzenia ciągu komunikacyjnego. 

Dane pochodzące ze skaningu laserowego nie tylko mogą być wykorzystywane 
do planowania położenia dróg, lecz także do określenia optymalnej lokalizacji 
kolektorów słonecznych na dachach lub ścianach budynków miejskich. Za pomocą 
wysokorozdzielczych NMT, NMPT i produktów pochodnych (map nachylenia i ekspo-
zycji) wygenerowanych na podstawie danych LiDAR oraz danych pochodzących 

z modelowania promieniowania słonecznego można 
zwiększyć produkcję „zielonej” energii w mieście. Ogólno-
dostępna mapa nasłonecznienia pozwoliłaby na kalkulację 
ekonomiczną inwestycji związanej z montażem kolektora 
słonecznego na dachach nieruchomości.

Dane ALS są również użyteczne w lokalizacji farm wiatro-
wych i nadajników GSM. Przy pomocy danych pochodzą-
cych z lotniczego skanowania laserowego możemy określić 
obszary spełniające wytyczne, które powinny być brane pod 
uwagę przy lokalizacji turbin wiatrowych (np. odległość od 
obszarów zabudowanych). Podczas określania optymalnej 
lokalizacji nadajnika GSM wykorzystujemy NMPT i NMT, 
które pozwalają na określenie właściwego miejsca montażu 
nadajnika lub budowy masztu, tak aby umożliwiał odbiór 
sygnału w jak największym promieniu. 

LiDAR – gdzie go wykorzystać?
Technologia lotniczego skaningu laserowego ma bardzo 
szerokie zastosowanie, które pozwala na wykorzystanie jej 
w różnych wydziałach magistratu miejskiego, począwszy od 
jednostek zajmujących się środowiskiem poprzez wydziały 
ds. planowania przestrzennego, a skończywszy na biurach 
promocji miasta. W urzędach, w których dotychczas korzy-
stano z opracowań fotogrametrycznych, można stosować 
komplementarnie dane pochodzące z lotniczego skanowa-
nia laserowego.

Dane ALS zawierają informacje o położeniu i rodzaju 
obiektów oraz informację spektralną, dzięki czemu mogą 
być stosowane w klasyfikowaniu pokrycia terenu. Ponadto 
z chmury punktów łatwo wyodrębnić maszty, słupy, linie 
energetyczne i inne obiekty inżynieryjne.

Należy również pamiętać, że metoda skaningu nie przekre-
śla innych technik pozyskiwania danych, ale jest dla nich 
dopełnieniem. Już teraz z powodzeniem wykorzystywane 
są rozwiązania łączące metody skaningu oraz fotogrametrii 
i w nich należy dostrzegać potencjał. 

Rys. 5. Mapa ekspozycji i spadków dachów wygenerowana w oprogramowa-
niu LP360 w celu określenia optymalnej lokalizacji kolektorów słonecznych.

Rys. 4. Chmura punktów automatycznie sklasyfikowana w oprogramowaniu LP360 z obszaru Zakopanego.
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Esri Polska

Pierre Joseph Proudhon

Chociaż tytuł niniejszego artykułu może się wydawać dla niektórych zbyt pretensjonalny 
i anachroniczny, to jednak mam nadzieję, że po jego przeczytaniu wszyscy sceptycy przyznają, 
że słowa Pierre’a Josepha Proudhona idealnie oddają istotę dzisiejszych potrzeb placówek 
oświatowych w naszym kraju. Poświęćmy zatem chwilę na przeanalizowanie tego, w jak 
dużym zakresie narzędzia GIS mogą być elementem warsztatu pracy nauczycieli w szkołach. 

„Prawdziwa szkoła to      
  warsztat pracy”

Systemy informacji geograficznej już dawno z powo-
dzeniem zadomowiły się na wielu polskich uczelniach, 
gdzie są wykorzystywane jako narzędzia dydaktyczne, 
a także warsztat naukowo-badawczy. Z roku na rok 
przybywa ośrodków akademickich, które wykazują 
zainteresowanie rozwiązaniami geoinformatycznymi. 
Obecnie już sześć polskich uczelni wykorzystuje 
licencję Site, umożliwiającą nieograniczony dostęp 
do oprogramowania ArcGIS dla pracowników oraz 
studentów. Wzrost zainteresowania tematyką GIS 
w ostatnich kilku latach nie ominął również placówek 
oświatowych szkolnictwa średniego.

Można powiedzieć, że w zachodnich szkołach dydak-
tyka z wykorzystaniem GIS-u jest już na porządku 
dziennym. W Stanach Zjednoczonych prawie jedna 
trzecia uczniów uczęszcza do szkół, w których ma 
szansę na naukę z GIS-em. Czy w Polsce może być 
podobnie? Bez wahania da się odpowiedzieć na to 
pytanie twierdząco.

Dlaczego GIS w szkole?
Systemy informacji geograficznej wykraczają poza 
standardowe ramy narzędzi informatycznych ze wzglę-
du na możliwości stymulowania procesów poznaw-
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czych, co sprawia, że są niewątpliwie bardzo przydatnym 
narzędziem na każdym etapie edukacji. GIS rozwija umie-
jętności analityczne oraz percepcję przestrzeni. Pozwala 
również na zrozumienie powiązań między poszczególnymi 
komponentami środowiska Ziemi. Co więcej, użytkowanie 
GIS-u nie wymaga specjalistycznej wiedzy i jest w pełni 
intuicyjne. Młodzi ludzie poznają dzięki temu technolo-
gie, które w coraz szerszym zakresie stosuje się w wielu 
dziedzinach, począwszy od geografii, poprzez planowanie 
przestrzenne, architekturę, po archeologię czy nawet 
socjologię. Aplikacje GIS mogą być zarówno nieocenioną 
pomocą dla nauczycieli podczas przygotowywania lekcji, 
jak i dla uczniów zainteresowanych nowym spojrzeniem 
na geografię, historię, technologie informacyjne oraz 
pozostałe dziedziny nauki. Poznanie narzędzi GIS daje im 
lepsze przygotowanie do podjęcia wielu różnych kierunków 
studiów i staje się coraz bardziej przydatne na krajowym 
rynku pracy. 

GIS jako uniwersalne narzędzie dydaktyczne
Często spotykamy się ze zdaniem, że możliwości GIS-u ogranicza 
jedynie nasza wyobraźnia. Zastanówmy się teraz przez chwilę, 
czy takie stanowisko możemy zająć również w stosunku do szkol-
nych realiów. 

Bez wątpienia GIS może stanowić bardzo przydatny warsztat 
pracy dla nauczycieli geografii. Praca z układami współrzędnych 
i mapą, możliwości analiz zależności pomiędzy poszczególnymi 
komponentami epigeosfery i antroposfery to tylko wybrane 
zagadnienia, z którymi na co dzień spotykają się geografowie. 
Funkcjonalność GIS-u sprawia, że przekazywanie tej wiedzy 
uczniom może być nie tylko atrakcyjne, lecz także bardzo 
pouczające. 

Wiele do powiedzenia mogą mieć również nauczyciele historii, 
którzy mają możliwość ukazywania wydarzeń historycznych 
w czasie. Przykładowo, dysponując odpowiednimi tabelarycznymi 

          Z życia wzięte
W miasteczku Olathe w stanie Kansas (USA) jeden z nauczycieli matematyki, Steve Obenhaus, postanowił 
dowieść, że posiadanie wysokich kwalifikacji z zakresu GIS nie jest konieczne, aby skutecznie zintegrować 
technologie geoprzestrzenne z programem nauczania w szkole średniej. 

Ponieważ był zaangażowany w pracę kliniki położniczej w południowej części Haiti, został poproszony o pomoc 
we wskazaniu lokalizacji budowy studni dla lokalnej społeczności (warto wspomnieć, że główną przyczyną 
śmierci niemowląt w krajach słabo rozwiniętych są choroby związane z brakiem dostępu do czystej wody). 
Do realizacji tego niezwykle odpowiedzialnego zadania Obenhaus wybrał jedną ze swoich najzdolniejszych 
podopiecznych – Vidaurre. Od tej pory miała ona realizować własny projekt z wykorzystaniem narzędzi GIS. 
Przy pomocy specjalistów GIS z Kansas uczennica użyła oprogramowania ArcGIS do tworzenia buforów 
wokół domów rodzin mieszkających w odległości większej niż 350 m od źródła czystej wody. Dzięki temu 
analizie zostały poddane obszary, gdzie skupia się największa liczba dzieci bez dostępu do czystej wody. 

Cały projekt zakończył się wielkim powodzeniem. – GIS to narzędzie, które pozwala rozwiązywać problemy 
istniejące w rzeczywistym świecie. Wszystko to mogłabym zrobić bez jego pomocy, jednak byłoby to o wiele 
bardziej praco- i czasochłonne, a wyniki badań nie tak dokładne – powiedziała po zakończeniu projektu 
Vidaurre. – Dzięki umiejętnościom z zakresu GIS, napisaniu pracy i prezentacji jej wyników, czuję się bardziej 
przygotowana do życia – dodała. 

Fot. 1. Obenhaus i Vidaurre przy 
jednej ze studni wybudowanych 
w ramach programu pomocy dla 
Haiti.
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Licencja 
School Campus
Szkolnym odpowiednikiem ogólnouczelnia-
nej licencji Site jest bezterminowa licencja 
School Campus, przeznaczona dla szkół, 
które w ramach zajęć z uczniami pragną 
prowadzić lekcje z wykorzystaniem narzę-
dzi GIS. Największą korzyścią dla szkoły 
jest to, że w ramach licencji uzyskuje ona 
możliwość instalacji ArcGIS Desktop aż na 
500 komputerach. Jeśli zatem dysponuje 
odpowiednią infrastrukturą komputerową, 
może zamienić się w jednej chwili w jedno 
wielkie laboratorium GIS. Co więcej, naby-
cie licencji pozwala szkole na otrzymanie 
dodatkowo bezpłatnie trzech głównych 
rozszerzeń ArcGIS Desktop: Spatial 
Analyst, Network Analyst oraz 3D Analyst, 
a także danych Esri Data & Maps, które 
mogą stanowić nieocenioną pomoc dla 
nauczycieli przy przygotowywaniu mate-
riałów ćwiczeniowych dla uczniów. Tak jak 
w przypadku zakupu wszystkich licencji 
Esri, w ramach nabycia School Campus 
szkoła uzyskuje roczny serwis gwarancyj-
ny upoważniający do otrzymywania aktu-
alizacji oprogramowania oraz wsparcia 
technicznego ze strony Esri Polska. Więcej 
informacji na temat licencji edukacyjnych 
można znaleźć na stronie internetowej 
www.esri.pl/index.php/branze/edukacja.

danymi czasowymi wraz ze współrzędnymi 
geograficznymi (np. w Excelu), jesteśmy 
w stanie przy pomocy GIS-u dynamicznie 
pokazać dokładne drogi przemieszczania 
się wojsk podczas wojen napoleońskich 
czy też kolejne etapy podboju imperium 
perskiego przez Aleksandra Wielkiego. 
Kolejnym przedmiotem, który niewąt-
pliwie ma powiązania z GIS-em, jest 
biologia. Cyfrowa analiza zdjęć lotniczych 
i użytkowania terenu może np. pozwolić 
na zrozumienie przestrzennych wzorców 
przemieszczania się poszczególnych 
gatunków, a także być pomocna w okre-
ślaniu planu ochrony wybranych siedlisk. 

Podsumowując, przydatność i uniwer-
salność GIS-u pozwala wykorzystywać 
go z powodzeniem podczas prowadzenia 
lekcji w szkole. Dzięki temu nauczyciele 
mogą łatwo zwrócić uwagę na zależności 
występujące między elementami prze-
strzeni, którą znają sami uczniowie.

Działania edukacyjne z GIS-em
Pewne jest, że nauka GIS-u na uczelniach, 
poza samym wzbogaceniem procesów 
dydaktycznych, daje możliwość lepszego 
przygotowania przyszłych absolwentów 
do wymagań rynku pracy, na którym coraz 
ważniejsza jest wiedza informatyczna. 
Ten aspekt dotyczy również szkół. Wyda-
je się, że niedługo spotkamy się z sytua-
cją, kiedy dzieci razem z nauką chodzenia 
i mówienia, będą postowały o swoich 
postępach na Facebooku, a w wieku 
przedszkolnym, zamiast budować zamki 
z piasku, zaczną zgłębiać tajniki Excela. 
Takie czasy, lecz nie nam teraz oceniać 
te zmiany. Jedno jest pewne – nauczy-
ciele stoją przed dużym wyzwaniem, 
aby znaleźć odpowiednią metodę 
zainteresowania nauką swoich 
z i n f o r ma t y zowanyc h 
podopiecznych. 

Tym bardziej, że placówki szkolne stają 
się coraz nowocześniejsze, nie tylko pod 
względem zaplecza technicznego, lecz 
także samej formy nauczania.

Dla przykładu, w jednej ze szkół, w której 
mieliśmy przyjemność przeprowadzać 
warsztaty GIS, wyposażenie sali geogra-
ficznej mogło się równać z zapleczem 
przyzwoitego laboratorium kompute-
rowego na uczelni wyższej. Projektor 
ścienny, osobisty laptop dla każdego 
ucznia i mnogość materiałów multi-
medialnych to tylko niektóre z atutów, 
które dało się dostrzec na pierwszy rzut 
oka. Interesujący okazał się również 
sam system nauczania. Podczas lekcji 
uczniowie nie korzystali z zeszytów, nie 
przepisywali i nie przerysowywali tego, 
co dyktował lub kreślił na tablicy nauczy-
ciel, lecz wypełniali specjalne karty pracy 
z gotowymi zadaniami do wykonania. 
Widać zatem, że obecnie proces dydak-
tyczny zmierza w kierunku zrozumienia 
poszczególnych zagadnień przez ucznia, 
a nie bezproduktywnego zapamięty-
wania treści, którą i tak można znaleźć 
samemu w książce lub Internecie. Brzmi 
sensownie? Powiedziałbym, że nawet 
bardzo obiecująco. Taka forma edukacji 
bez wątpienia stwarza dobre perspekty-
wy wykorzystania podczas nauki nowo-
czesnych narzędzi informatycznych. Po 
zapoznaniu nauczycieli tej placówki z ideą 
GIS-u, a także biorąc pod uwagę nowo-
czesność funkcjonowania samej szkoły, 
nie potrzeba było wiele czasu, aby jej 
władze wyraziły zainteresowanie licencją 
szkolną oprogramowania ArcGIS. Mam 
zatem głęboką nadzieję, że ten i inne 

inspirujące przykłady w naszych 
polskich realiach są zwia-
stunami nadchodzącej ery 
„szkół z pomysłem”. 
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