I Seminarium
Python z GIS w analizie
danych o Ziemi i
środowisku

Hel 3-7 październik 2022

Kurs: poniedziałek – piątek przyjazd w niedzielę
wieczorem (02.10) , wyjazd w piątek po 13
9 – 11.00 Warsztaty
13.00 – 15.00 Warsztaty
17.00 – 19.00 Ćwiczenia (realizacja
samodzielnie lub w grupach )

projektów

Cena: 950 zł za kurs łącznie z noclegami (w
pokojach wieloosobowych) lub 800 zł bez
noclegów.
Uwaga! Ze względu na czasy i warunki na stacji,
uczestnictwo tyko dla osób zaszczepionych.
Ze względu na potrzebną podstawową znajomość
Pythona, będzie możliwość wykorzystania naszego
kursu on-line, który zostanie przesłany miesiąc
przed kursem.

Seminarium Python i GIS w analizie danych o Ziemi
i środowisku jest kontynuacją cyklu seminariów
prowadzonych w latach 2011-20 na Stacji Morskiej
Instytutu Oceanografii UG w Helu przez Centrum
GIS UG. Jest realizowane w tym samym miejscu, w
analogiczny sposób,
przez ten sam zespół.
Tematyka seminarium została zaktualizowana o
nowe trendy i metody, z których najważniejszą jest
analiza danych wielowymiarowych. Celem kursu
jest dostarczenie kompletu metod i narzędzi do
współczenej analizy danych przestrzennych łącząc
Pythona i GIS.

Będziemy pracować w Jupyter Lab, korzystając ze
środowiska Pythona w ArcGIS Pro 2.9, którego
licencja zostanie Państwu (jeśli istnieje taka
potrzeba) udostępniona. Przykłady GIS (około 20%
kursu), będą raelizowane w ArcGIS Pro, pozostała
część ma uniwersalny charakter.

Dzień 1
Pierwszego dnia poznamy i będziemy doskonalić
pracę w Jupyter Lab, pracujac z numpy i matplotlib,
która będzie nam słuzyła do wizualizacji danych.
Będziemy tworzyć skrypty w Jupyter Lab,
korzystając z narzędzi i funkcjonalności ArcGIS.

Dzień 2
W tym dniu będziemy zajmować
się
programowaniem z wykorzystaniem danych
wektorowych na poziomie werteksów. Zajmiemy
się także zagadnieniami inżynierii danych oraz
poznamy podstawowy pakiet do analizy danych w
Pythonie pandas.

Dzień 3
Ten dzień poświęcimy programowaniu danych
rastrowych. Będziemy intensywnie wykorzystywać
numpy do realizacji szeregu rastrowych projektów i
elementy SciPy. Będziemy także doskonalić
matplot.

Dzień 4
Poznamy nowe metody analizy danych
wielowymiarowych powszechnych obecnie w
naukach o Ziemi wykorzystując pakiet Xarray.
Będziemy także doskonalić posługiwanie się numpy
i matplotlib.

Dzień 5 (wyjątkowo jeden blok 9 – 13)
Poznamy i będziemy ćwiczyć podstawowe metody
ML (uczenia maszynowego) z wykorzystaniem
pakietu scikit-learn, korzystając dodatkowo z
pandas i matplotlib.
Zapraszamy,
Pracownia GIS Instytutu Oceanografii UG
Zapisy i informacja: ao.malecha@gmail.com

