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na Korym koncentrują się prace IETU' Są to mapy

rastowe t0pograf iczne i tematyczne (hydrograficz-

ne, glebowo-rolnicze i inne), dane wektorowe obej-

mujące m. in' granice jednostek administracyjnych

i $atystycznych Polskl, cieki orz sieĆ drogową.

W systemie Znajdują Się talae numeryczne modele

terenu i mapy uzyfl<owania terenu Polski (zasoby

gndowe) oruzd1ęcia lotnicze, ortofotomapy i ob-

razy wielospeKralne. Ze środkÓw projeKu in2in

zakupiono w Wojewódzklm 0Środku Dokumentacji

Geodezylnej i Kartograficznej w Katowicach m.in.

ortofotomapę 2009 r' mapy topograficzne i hy_

drograficzne orz Bank Danych 0biektów Topogra_

ficznych dla calego wojewÓdztwa, a talae mapy
glebowo+olnicze dla pięciu powiatÓw woj. śląskie-
go. Zgromadzono rÓwnieŹ dane geograficzne z ob_

szaru Europy dotyczące m.in. stopnia uszczelnienia

gleb, rozmieszczenia zlewni rzecznych i obszarÓw

ochrony przyrody orz emisji zanieca7szczeń'

Narzędziem prezentu1ącym zgromadzone

w systemie dane jest geoportal, który zostal
zbudowany przez zespÓl specjalistÓw GlS i pro-
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Bezpieczny i szybki dostęp do aktualnych danych
przestrzennych orz informacji to podstawa pra-

cy niemal kzdego naukowca zajmującego się

problematyką szeroko rozumianego Środowiska
geograficznego. System lnformacji Geograficz-

nej (GlS) ma szerokie zastosowanie w ochronie

Środowiska i 1est wykorzystywany m.in. do mo_

nitorowania zanieczyszczeń powietrza, gleb i wÓd

powierzchniowych, analiz ŹrÓdel i wielkoŚci emi-

sji zaniecn7szczeń oru miejsc wyznaczonych

do skladowania odpadÓw, badania stref halasu,

ewidencji terenÓw zieleni miejskiej, szkÓd gÓrni-

cn7ch cn7 terenów leŚnych.

Rozproszenie bz danych, ich różna struKura lo-

giczna i format, a także brak regul formalno-praw-

nych okeŚlających warunki kozystania z danych

utrudnialy pracownikom naukowym |ETU dostęp

do informacji środowiskowych zgromadzonych

w zasobach lnstytutu. W namach projeKu Rozbu-

dowa inlrastruklury inlormatycznej gromadzenla,

pnetwarzania i analizy danych środowiskowych

- inZin w latach 2011-2014 zbudowano w IETU

wewnętzny system informacji przestzennej'

Znalzly się w nim uporządkowane dane prze_

Strzenne, już wcześniej zgromadzone w trakcie

badań orz nowo pozyskane. Zestaw Zgroma_

dzonych danych geograficznych charaKeryzuje
przede Wszystkim obszar województwa Śląskiego,

gramistÓw IETU' w oparciu o aplikacje Arc-

GIS for Server i ArcGlS for DesKop, zakupione

w projekcie in2in. Umożliwia on naukowcom

IETU przeglądanie i szybkie analizowanie ba-

nych przestrzennych z poziomu strony interne-

towe|' Pozwala na wybÓr konkretnych danych

przestrzennych wykorzystywanych w realizo-

wanych w |ETU projektach. Użytkownik moze

komponowaĆ wlasne mapy dokonując wyboru

odpowiednich warstw. Tworzenie, edytowanie

i analizowanie informacji geograficznej oraz bu-

dowanie modeli i skryptów pozwala sprawdzaÓ

i testowaĆ relacje przestrzenne między danymi.

System inf ormacji przestrzennej posiada talae

mechanizmy udostępniania wybranych informa-

cji partnerom IETU, w trakcie realizacji wspÓl-

nych projeKÓw.

WĘcej informacji www.in2in.pl

dr Joachim Bronder

ZespÓl GlS

b ro n @ i etu. katowi ce. pl
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ROZWOJU REGIONALNEGO

ProjeK Rozbudowa infrastruKury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych Środowiskowych
(in2in) jest wspÓtfinansowany ze środkÓw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego W ramach Programu

0peracyjnego lnnowacyjna Gospodarka
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Pokrycie terenu wojewÓdztwa Śląskiego na pods:ał, . a3-l|;E Land Cover 2006 natle wysokościowego modelu terenu
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