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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu 

 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika realizuje projekt „Geokompetencje – 

człowiek, środowisko, gospodarka, rozwój” w ramach umowy o dofinansowanie projektu zawartej z 
NCBiR, w ramach Osi III, Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020. 

I. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń GIS (Systemy 
Informacji Geograficznej) dla grupy studentów Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu.  

Każde szkolenie przeprowadzone zostanie w laboratorium komputerowym Wydziału Nauk o 
Ziemi UMK w Toruniu. Wydział posiada dwa stacjonarne laboratoria komputerowe wyposażone po 16 
stanowisk komputerowych każde.  

Po stronie Wykonawcy jest przygotowanie materiałów szkoleniowych (podręcznika 
szkoleniowego wraz z danymi do wykorzystania po ukończeniu szkolenia) dla wszystkich jego 
uczestników. Wykonawca zabezpiecza na czas szkolenia dla każdego słuchacza najnowszą 
polskojęzyczną wersję oprogramowania ArcGIS for Desktop (na poziomie, co najmniej Basic) wraz z 
wymaganymi tematyką zajęć rozszerzeniami, niezbędnego do jego realizacji. Wykonawca umożliwi 
korzystanie z oprogramowania podczas zajęć i przewidzianych przerw, każdemu słuchaczowi w 
laboratoriach komputerowych Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu, w liczbie odpowiadającej 
liczebności grupy.  

Zamawiający zabezpiecza laboratoria komputerowe oraz zainstaluje przed szkoleniem, po ich 
wcześniejszym otrzymaniu, wszystkie niezbędne składniki oprogramowania. 

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkoleń na sprzęcie komputerowym dostarczonym 
przez Wykonawcę, przy zastrzeżeniu, że każdy słuchacz pracuje na pojedynczym stanowisku 
komputerowym. 

Szkolenie musi zakończyć się wydaniem imiennego certyfikatu ukończenia szkolenia 
specjalistycznego. 

 

II. Wykaz, nazwa szkolenie, liczba godzin, edycji oraz harmonogram zajęć. 

Lp. Nazwa szkolenia 
Liczba 

uczestników 
Liczba 

godzin (dni) 
Liczba 
edycji 

Termin 

1. Edycja danych i budowa geobaz w ArcGIS 

10 

11 

9 

30 (3) 

30 (3) 

30 (3) 

3 

16-18.06.2017 

19-21.06.2017 

26-28.06.2017 

2. 
ArcGIS w planowaniu przestrzennym 
i urbanistyce 

9 30 (3) 1 26-28.06.2017 

3. 
Udostępnianie informacji geograficznej 
w sieci 

12 

9 

20 (2) 

20 (2) 
2 

23-24.06.2017 

16-17.06.2017 

4. 
Wprowadzenie do tworzenia skryptów 
w języku Python 

7 20 (2) 1 23-24.06.2017 

5. 
Wprowadzenie do geostatystyki oraz 
tworzenie i analiza powierzchni w ArcGIS 

7 20 (2) 1 19-20.06.2017 

Godzina szkoleniowa = 45 minut zajęć dydaktycznych. 
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III. Zakres tematyczny zajęć (program zajęć) 
 

1. Edycja danych i budowa geobaz w ArcGIS  

(30h, 3 dni szkoleniowe) 

Celem szkolenia jest nauka poprawnego tworzenia i edytowania danych wektorowych, tworzenia geobaz, 
zarówno plikowych, jak i wielodostępnych, migracji z istniejących danych do formatu geobazy, edycji i 
aktualizacji danych przechowywanych w geobazie, metod wykrywania i naprawiania błędów zgodnie ze 
zdefiniowanymi regułami i zachowaniami. 

Tematyka zajęć powinna obejmować następujące zagadnienia: 

 zastosowanie standardowych schematów edycji w celu aktualizacji baz danych GIS, 

 efektywne tworzenie i edycja geometrii oraz atrybuty obiektów, 

 rozwiązywanie najczęstszych problemów dopasowania danych, 

 zarządzanie relacjami przestrzennymi pomiędzy obiektami z użyciem topologii, 

 uzyskiwanie dostępu do danych przechowywanych w geobazach plikowych, wielodostępnych i na 
serwerach GIS, 

 przeprowadzanie migracji plików shape, CAD, GPX oraz CSV do geobazy wielodostępnej, 

 przechowywanie i dokonywanie migracji danych rastrowych do geobazy wielodostępnej, 

 tworzenie i stosowanie domen, podtypów, topologii i klas relacji do modelowania danych oraz 
zapewnienia integralności danych w czasie edycji, 

 definiowanie schematów geobazy w celu efektywnego modelowania i przechowywania danych, 

 tworzenie usług geodanych w celu udostępnienia geobazy użytkownikom desktopowym, sieciowym i 
mobilnym. 

 

2. ArcGIS w planowaniu przestrzennym i urbanistyce 

(30h, 3 dni szkoleniowe) 

Celem szkolenia jest nauka narzędzi i tworzenie zadań analitycznych pomocnych w pracy nad dokumentami 
planistycznymi, urbanistycznymi i w analizach miejskich. 

Tematyka zajęć powinna obejmować następujące zagadnienia: 

 praca z warstwami mapy (na przykładzie opracowań planistycznych), 

 tworzenie barwnych oznaczeń graficznych i dzielenie się nimi w ramach organizacji, 

 przeglądanie danych geograficznych i praca z układami współrzędnych, 

 obliczanie wskaźnika intensywności zabudowy, 

 praca z różnymi formatami danych przestrzennych i włączanie je w strukturę geobazy, 

 wybrane wskazówki techniczne i skróty klawiszowe, 

 wizualizacja i analiza danych w ArcGIS 3D Analyst. 

 

3. Udostępnianie informacji geograficznej w sieci  

(20h, 2 dni szkoleniowe) 

Celem szkolenia jest nauka dzielenia się danymi geograficznymi, mapami i ścieżkami pracy w formie usług, 
które można publikować za pomocą ArcGIS Online, ArcGIS for Server lub Portal for ArcGIS oraz metod 
umieszczania danych na serwerach sieci intranetowych. 

Tematyka zajęć powinna obejmować następujące zagadnienia: 

 tworzenie i publikowanie usług mapowych, 

 projektowanie i tworzenie pamięci podręcznej zapewniającej maksymalną wydajność usługi mapowej, 

 konfigurowanie modelu geoprzetwarzania i jego publikowanie, jako usługi geoprzetwarzania, 

 publikowanie usługi rastrowej z zestawu danych mozaiki w celu wizualizacji zmian w czasie, 
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 publikowanie usług obiektowych umożliwiających edycję danych w przeglądarce internetowej, 

 udostępniania zasobów GIS w postaci samodzielnych aplikacji mapowych. 

 

4. Wprowadzenie do tworzenia skryptów w języku Python  

(20h, 2 dni szkoleniowe) 

Celem szkolenia jest nauka tworzenia skryptów w języku Python w celu automatyzacji pracy związanej z 
zarządzaniem danymi, edycją obiektów, geoprzetwarzaniem i produkcją map. 

Tematyka zajęć powinna obejmować następujące zagadnienia: 

 składnia języka Python, 

 zasady pisania skryptów skrypty w języku Python, 

 stosowanie kursorów, obiektów opisujących i list w celu zarządzania i aktualizacji danych, 

 klasy i funkcje biblioteki ArcPy, 

 uzyskiwanie dostępu do narzędzi geoprzetwarzania i określanie ustawień środowiskowych w skryptach, 

 edycja skryptów i pisanie kodów pozwalające na wyszukanie błędów, 

 dołączanie skryptów do narzędzi, 

 stosowanie klas ArcPy i obiektów geometrii w celu tworzenia i aktualizowania obiektów oraz 
wykonywania operacji geoprzetwarzania, 

 automatyzacja procesu produkcji i eksportu serii map przy pomocy modułu ArcPy mapping. 

 

5. Wprowadzenie do geostatystyki oraz tworzenie i analiza powierzchni w ArcGIS 

(20h, 2 dni szkoleniowe) 

Celem szkolenia jest nauka wykorzystania rozszerzenia Geostatistical Analyst, łączącego zagadnienia z 
zakresu statystyki przestrzennej (geostatystyki) oraz systemów informacji geograficznej, a także rozszerzenia 
ArcGIS Spatial Analyst do tworzenia nowych danych rastrowych, pozyskiwania nowych informacji z istniejących 
danych oraz do analizy złożonych powierzchni.  

 
Tematyka zajęć powinna obejmować następujące zagadnienia: 

 wykorzystanie Geostatistical Analyst w analizach GIS, 

 zastosowanie podstawowych i zaawansowanych narzędzi rozszerzenia Geostatistical Analyst, 

 korzystanie z różnych metod interpolacji geostatystycznych i deterministycznych, 

 tworzenie warstw geostatystycznych, 

 bariery w geostatystyce, 

 używanie różnych metod interpolacji w celu utworzenia powierzchni rastrowych, 

 ocena i porównywanie wygenerowanych powierzchni rastrowych, 

 obliczanie gęstości, nachylenie i ekspozycji zboczy, 

 tworzenie cieniowanej rzeźby terenu oraz map warstwicowych, 

 obliczanie widoczność powierzchni i tworzenie linii widoczności. 

 

 


