
wyszukiwanie zaawansowane  

Logowanie dla prenumeratorów     

NAWI

DRONY DLA
GEODETY

SKANOWANIE
LASEROWE

TACHIMETRY

NIWELATORY

REKLAMA

fot. KN LoGiStic

fot. KN LoGiStic

fot. KN LoGiStic

fot. Nadleśnictwo Kolbudy

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

wiadomości Miesięcznik GEODETA prenumerata reklama księgarnia kontakt RODO polityka prywatności newsletter

Geodezja GNSS GIS Mapy Teledetekcja Narzędzia Firma Wojsko Prawo Przetargi Geowiedza Geodane Informator

PRENUMERATA
TRADYCYJNA

PRENUMERATA
CYFROWA

Listopad 2022 
 
Nr 11 (330)

Archiwum
GEODETY

Konto
prenumeratora

DODATKI

»» wiadomości »
|2022-11-23| GIS, Imprezy
Trójmiejski GIS Day za nami

16 listopada 2022 r. w Auli Głównej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni odbyło się wyjątkowe wydarzenie – pierwszy
Trójmiejski GIS DAY. Była to znakomia okazja do zaprezentowania funkcjonalność oprogramowania GIS, a także
interesujących osiągnięć w tej dziedzinie.
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nadchodzące wydarzenia 
 
2022-11-24 | KIELCE | Konferencja i
wystawa pn. "International Drone Event -
Świat Pomiarów"
Już w dniach 24–25 listopada w Centrum
Kongresowym Targi Kielce odbędzie się
konferencja i ...
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W trakcie wydarzenia odbyły się prelekcje specjalistów z zakresu geoinformacji przestrzennej z Lasów Państwowych, a także
firm Esri i Marine Technology. Duże zainteresowanie wzbudził referat przedstawiciela LP z Nadleśnictwa Kolbudy
pokazujący zmiany zasięgu lasów otaczających Gdańsk od strony południowej w ciągu ostatnich 130 lat (link do mapy).
Prelekcja przedstawicielek firmy Maritime Technology dotyczyła z kolei Hydrodrona 1 – bezzałogowej jednostki pływającej.
A przedstawicielka Esri zaprezentowała GIS jako inteligentny system. 
 
 
 
Swoje prezentacje przedstawili również cenieni dziedzinie systemów informacji geograficznej naukowcy – prof. dr hab. inż.
Cezary Specht, kierownik Katedry Geodezji i Oceanografii Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, oraz
dr inż. Mariusz Specht, a także studenci trzech uczelni – Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Gdańskiego i
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Było to pierwsze tego typu wydarzenie eksperckie w województwie.
 
 
 
Organizatorem Dnia GIS było koło naukowe LoGiStic działające przy Uniwersytecie Morskim w Gdyni oraz koło naukowe
GISOTEKA działające przy Uniwersytecie Gdańskim.

Źródło: Organizatorzy
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• zaloguj się    • rejestruj konto    • zapomniałeś hasła?

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji
Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych,
rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku
niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do
kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie
komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe
z tego tytułu.
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Skanowanie szlaku kolejowego 
 

więcej filmów ...

CZY WIESZ, ŻE...

Czy wiesz, że...

nazwy umieszczane na mapie nie powinny być
pisane „do góry nogami”?

następny

Geoludzie 
 

Władysław Surmacki (1888-1942) 
 
 
 

Urodził się w 20 października 1888 roku w
Proszowicach koło Miechowa (Małopolskie). W
1900 roku rodzina Surmackich przeniosła się do
Warszawy. Tam zaczął edukację w szkole realnej
na Kanonii. Uczęszczał na tajne komplety, na
których nauczano w ...
 
 
 
 

Geodaty 
 

1910 
 
Eduard Doležal (1862-1955), matematyk i
geodeta, profesor Uniwersytetu Wiedeńskiego,
założył Międzynarodowe Stowarzyszenie
Fotogrametrii. Autor pracy o zastosowaniu
fotografii w miernictwie.
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2022-11-28 | PRZEZ INTERNET | XXV
Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i
Teledetekcji
Tematyka spotkania obejmie wszystkie aktualne
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