
Make IT happen

Data ostatniej aktualizacji dokumentu: 2022-09-01T13:24:16.488626

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.
2.

SZKOLENIE ŚREDNIO ZAAWANSOWANE

 

Wykorzystanie baz BDOT10k i innych
zasobów CODGiK
 
BD/PUBLIC
 
Czas trwania: 2 dni (16h)
 
 
Cele szkolenia 
..............................................................................................................................................................

Wzrost kompetencji w zakresie posługiwania się danymi przestrzennymi

Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania danych z zasobu CODGiK
 
Zalety 
..............................................................................................................................................................

Baza danych obiektów topograficznych to baza danych przestrzennych o dokładności

odpowiadającej mapom topograficznym w skali 1:10 000, zawierająca informacje o lokalizacji

przestrzennej oraz charakterystykę obiektów topograficznych

Zasób BDOT10k jest tworzony w oparciu o wektoryzację ortofotomapy cyfrowej, pomiary

bezpośrednie, wykorzystanie danych BDOT500 oraz innych rejestrów prowadzonych przez

instytucje publiczne takich jak: EGiB, GESUT, PRG, PRNG, TERYT

Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie

warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań

Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności

związane z daną technologią i tematyką

Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp

do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how
 
Dla kogo? 
..............................................................................................................................................................

Szkolenie skierowanie jest dla osób chcących wykorzystywać w praktyce publiczne bazy danych

w szczególności BDOT10k jak i chcących poznać możliwości korzystania z innych darmowych

danych znajdujących się w zasobie (PZGiK)
 
Wymagania 
..............................................................................................................................................................

Podstawowa umiejętność analizy danych przestrzennych
 
Program 
..............................................................................................................................................................

Zapoznanie ze strukturą bazy BDOT10k
Wykorzystanie bazy BDOT10k do analiz przestrzennych z użyciem darmowego oprogramowania
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Praca z darmowymi danymi z zasobu CODGiK: BDOO, PRG, PRNG, NMT_100
Wykorzystanie geoportal.gov.pl
Wczytywanie powiązania xlink zawartych w danych XML/GML BDOT10k i BDOO z użyciem
programu QGIS
Przygotowanie kompozycji mapowych do różnych celów z wykorzystaniem BDOT10k, enviDMS,
darmowych zasobów CODGiK oraz geoportalu
Zaprezentowanie możliwości korzystania z bazy danych o środowisku enviDMS (HYDRO10k i
HYDRO50k), Map Hydrograficznych oraz Sozologicznych wykonanych wg. instrukcji GIS-4, GIS-3
lub WT-K 3.4


