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Informatyka Stosowana na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 
oferuje każdemu ze studentów niespotykane gdzie indziej możliwości kształcenia 
w zakresie geoinformatyki i innych zastosowań informatyki w naukach przyrodniczych. 
Nasi absolwenci są bezkonkurencyjni na rynku pracy dzięki bogatej ofercie 
przedmiotów informatycznych. Oferujemy również szeroką gamę przedmiotów 
przyrodniczych, humanistycznych, a nawet praktyk i wycieczek terenowych, 
pozwalających właściwie ocenić możliwości zastosowań informatyki. 
 
Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Informatyka Stosowana na Wydziale 
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska otrzymują tytuł inżyniera informatyki 
stosowanej, a absolwenci studiów drugiego stopnia tytuł magistra informatyki 
stosowanej. 
 

 
 
Nasze studia na kierunku Informatyka Stosowana odbywają się w ramach trzech 
specjalności: 
 
GEOINFORMATYKA 

pozwala opanować wiedzę między innymi w zakresie informatycznych metod 
tworzenia i obsługi przestrzennych baz danych oraz systemów 
geoinformacyjnych. Absolwent specjalności jest specjalistą w zakresie 
wykorzystania najnowszych narzędzi i metod przetwarzania oraz analizy 
danych geoprzestrzennych, w tym danych teledetekcji satelitarnej i lotniczej. 
 

OPROGRAMOWANIE I BAZY DANYCH W GEOLOGII 
przygotowuje między innymi do tworzenia, obsługi i zarządzania 
rozbudowanymi bazami danych w różnych obszarach gospodarki, przemysłu 
oraz administracji państwowej i samorządowej. Student może pracować jako 
programista złożonych systemów informatycznych i projektant baz danych. 
 

MODELOWANIE I SYSTEMY INFORMATYCZNE W GEOFIZYCE  
pozwala zdobyć wiedzę między innymi w zakresie tworzenia i oprogramowania 
systemów rozproszonych oraz administracji systemami komputerowymi. 
Zdobyte w trakcie studiów umiejętności pozwalają studentom na twórcze 
rozwiązywanie problemów przy użyciu modelowań i metod numerycznych. 
 

Studia na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska na kierunku Informatyka 
Stosowana prowadzone są w trybie stacjonarnym (studia dzienne) i niestacjonarnym 
(studia zaoczne). 
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Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oferuje: 

 świetne zaplecze dydaktyczne (dwie klimatyzowane sale komputerowe po 30 
stanowisk, dwie pracownie po 20 komputerów, trzy komputerowe pracownie 
specjalistyczne) 

 największą w Krakowie liczbę miejsc w akademikach AGH 

 wyjazdy zagraniczne (półroczne lub całoroczne) na najlepsze uniwersytety 
w Europie i Ameryce w ramach programów stypendialnych 

 

 
 

Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej oferuje: 

 wybitną kadrę naukową i dydaktyczną 

 wysokiej wydajności klastry komputerów IBM do realizacji projektów 
inżynierskich, magisterskich i doktorskich 

 studenckie laboratorium komputerowych systemów pomiarowych 
 

Studenci mają możliwość realizacji ambitnych projektów naukowych w ramach 
studenckiego koła naukowego Geos Informatica. 
 

 
 

Badania naukowe prowadzone w Katedrze koncentrują się na następujących 
zagadnieniach:  

 geoinformatyka, GIS i teledetekcja 

 grafika komputerowa 

 modelowania numeryczne zjawisk geodynamicznych 

 modelowania w środowisku rozproszonym 

 analiza i przetwarzanie obrazów cyfrowych 

 sztuczna inteligencja 

 informatyka w ochronie środowiska 

 metody statystyczne w geologii 
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Geoinformatyka, GIS i Teledetekcja 
 

 
Geoinformatyka to dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy zajmująca się 

zastosowaniem informatyki w naukach o Ziemi, a w szczególności geograficznymi systemami 

informacyjnymi oraz analizą danych teledetekcji lotniczej i satelitarnej. 

 

 

GIS (ang. Geographic Information System) to systemy 

geoinformacyjne służące do pozyskiwania, przecho-

wywania, przetwarzania oraz wizualizacji danych 

przestrzennych. GIS wykorzystywany jest wszędzie 

tam, gdzie podejmowane decyzje mają uwarunkowania 

przestrzenne. W skład systemów geoinformacyjnych 

wchodzą zarówno dane przechowywane w bazach 

danych, jak również specjalistyczne oprogramowanie, 

sprzęt komputerowy, użytkownicy i producenci GIS, 

sieć komputerowa, a także metody analizy danych 

przestrzennych. 

 

 

Termin teledetekcja odnosi się do grupy technik 

zdalnego pozyskiwania informacji o obiektach  

i zjawiskach (badany obiekt i badający go sensor nie 

wchodzą z sobą w bezpośredni kontakt). Teledetekcja 

satelitarna stanowi jedno z głównych źródeł 

pozyskiwania danych (punktowych oraz powierz-

chniowych) dotyczących powierzchni Ziemi  

i zjawisk na niej zachodzących. Informacja 

uzyskiwana jest na podstawie pomiarów ilości 

promieniowania elektromagnetycznego odbitego, 

wyemitowanego, bądź rozproszonego przez obiekty. 

 

 

Systemy geoinformacyjne stanowią bardzo dobre  

narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji. 

Systemy geoinformacyjne: 

 mogą zostać użyte jako narzędzie uspraw-

niające proces podejmowania decyzji, krótko- 

i długoterminowych; 

 znajdują zastosowanie w działalności gospo-

darczej; 

 pomagają w tworzeniu map, wykonywaniu 

pomiarów, zarządzaniu, monitoring i mode-

lowaniu; 

 pomagają w obrazowaniu danych; 
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Grafika komputerowa 

 
Patrząc na otaczający świat i zjawiska w nim 

występujące często używa się słów chaos oraz 

chaotyczny. Pojęcia te są używane w odniesieniu 

do zjawisk nieprzewidywalnych, nieuporządko-

wanych i przypadkowych. Rozwój matematy-

cznej teorii chaosu to osiągnięcie nauki ubiegłego 

wieku. Jest on nierozerwalnie związany 

z powszechnym wykorzystaniem komputerów, 

które nie tylko są w stanie wykonywać żmudne 

obliczenia, ale także przedstawiać ich wyniki 

w postaci graficznej. Osiągnięcia grafiki 

komputerowej są intensywnie wykorzystywane 

w naukach o Ziemi. 

 

Pojęciem nieodłącznie związanym z teorią chaosu 

są fraktale. Są to obiekty samopodobne, czyli takie, 

których części są podobne do całości. 

Przedstawienie wielu przepięknych  obrazów 

fraktali jest możliwe dzięki komputerom. Rozwój 

technik fraktalnych a później zastosowanie ich do 

grafiki komputerowej pozwoliło zmienić podejście 

do modelowania powierzchni naturalnych (np. 

krajobraz górski). Modele fraktalne wykorzysty-

wane są również w naukach przyrodniczych 

(analiza fraktalna w pomiarach i wyznaczaniu linii 

brzegowej, w badaniach struktury gleby i skał) . 

 

Grafika komputerowa jest dziedziną zajmującą się 

generowaniem obrazów metodami cyfrowymi oraz wizualizacją danych rzeczywistych. 

Grafika komputerowa jest obecnie narzędziem powszechnie stosowanym w nauce, technice, 

kulturze oraz rozrywce. 

Prezentacja graficzna (za pomocą symulacji, przekrojów czy modeli trójwymiarowych) ułatwia 

zrozumienie zjawiska, przekazanie informacji lub podjęcie decyzji. Dzisiejsze możliwości 

grafiki komputerowej pozwalają dopracować szczegóły z dowolną dokładnością. Grafika 

trójwymiarowa ma za zadanie przedstawienie trójwymiarowego świata na dwuwymiarowym 

obrazie. Najpowszechniejsze dzisiaj standardy graficzne to OpenGL oraz DirectX. 

Rozwiązaniem ułatwiającym korzystanie z grafiki 3D w Internecie jest VRML (Virtual 

Realisty Modelling Language).  
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Modelowania numeryczne zjawisk geodynamicznych 

 

 

 

Intensywny rozwój technik komputerowych, 

dostęp do wszelkiego rodzaju profesjonalnego 

oprogramowania oraz postęp w metodach 

numerycznych spowodowały, że modelowanie 

zjawisk geodynamicznych oraz ich analiza 

odbywa się dziś głównie przy użyciu 

fachowych programów komputerowych.  

Pozwalają one na łatwe i szybkie tworzenie 

wyidealizowanych konstrukcji oraz otwierają 

perspektywy analizowania zachowań się 

danych modeli w poszczególnych etapach ich 

istnienia.  

 

 

Możliwościami uwzględnianymi w trakcie 

modelowań komputerowych, będącymi ich 

niewątpliwą zaletą, są: 

- nieliniowe modele materiału, 

- niejednorodność ośrodka, 

- nieciągłość ośrodka  

Historia komputerowych modelowań nume-

rycznych łączy się nierozerwalnie z rozwo-

jem metod numerycznych. 

Do najpopularniejszych z nich należą: 

- metoda elementów skończonych, 

- metoda różnic skończonych, 

- metoda elementów brzegowych, 

- metoda elementów odrębnych.  

 

 

 

 

Coraz większa moc obliczeniowa 

komputerów połączona z możliwością 

operowania i przechowywania bardzo 

dużych zbiorów informacji umożliwia 

stosowanie metod numerycznych do 

obliczeń problemów nieliniowych w obiek-

tach o dowolnie złożonych geometriach, 

szczególnie 3D. 
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Modelowania w środowisku rozproszonym 
 

 

W jedności siła. Nie zmarnuje się ani jeden 

megaherc. Niedługo wszystkie komputery 

podłączone do Internetu będą uczestniczyły 

w projektach opartych na przetwarzaniu 

rozproszonym. Wszystko to dzięki technologii 

Grid. Za jej pomocą można z komputerów 

osobistych utworzyć jeden gigantyczny 

superkomputer, ale także połączyć duże 

serwery, by uzyskać większą moc 

obliczeniową w razie nagłego zwiększenia 

potrzeb. 
 

 

 

Katedra Geoinformatyki i Informatyki 

Stosowanej na Wydziale Geologii, Geofizyki 

i Ochrony Środowiska AGH jako jedna 

z nielicznych w Polsce bierze czynny udział 

w rozwoju technologii gridowych. Posiada 

superkomputer typu Blade, który jest 

głównym zasobem obliczeniowym służącym 

naukowcom z całego wydziału. 

 Na bazie produktów IBM rozwijane 

jest oprogramowanie ułatwiające tworzenie 

rozproszonych sieci obliczeniowych i ich 

utylizację.  

 

Nauki o Ziemi stanowią jednego z głównych 

odbiorców mocy obliczeniowej na świecie. 

Jest ona potrzebna do przeprowadzania  

modelowań różnorakich zjawisk naturalnych 

zachodzących w Ziemi oraz analiz danych 

geologicznych, geofizycznych, hydrogeolo-

gicznych, geologiczno -inżynierskich i innych. 

Także do badania stanu środowiska 

naturalnego i procesów w nim zachodzących 

oraz do wykrywania, oceny, zapobiegania 

i monitoringu skażeń środowiska naturalnego. 

 

 

Rozwój technologii pozwalających na szybszą analizę procesów zachodzących w Ziemi 

stanowi wyzwanie dla naukowców na całym świecie. Zdarza się, że od czasu reakcji zależeć 

może ludzkie życie, jak w przypadku predykcji trzęsień ziemi.  
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Analiza i Przetwarzanie Obrazów Cyfrowych 
 

 

W dobie wszechobecności środków cyfrowej rejestracji zdjęć umiejętności 

komputerowego przetwarzania oraz analizy obrazów nabierają szczególnego znaczenia i są 

wykorzystywane w coraz to nowszych dziedzinach nauki i techniki. Obecnie ma ona już 

ugruntowaną pozycję w tak różnych dziedzinach nauki i przemysłu jak: 

 medycyna: analiza zdjęć rentgenowskich czy tomogramów w celu określania schorzeń 

 metalurgia: ocena jakości uzyskanych materiałów 

 robotyka: tworzenie systemów wizyjnych robotów 

 informatyka: systemy rozpoznawania tekstu w skanerach 

 fotografia cyfrowa: rozpoznawanie twarzy w kadrze aparatu, odszumianie zdjęć 

 teledetekcja satelitarna i lotnicza: detekcja lineamentów, poruszających się obiektów, 

zmian w krajobrazie 

 mineralogia i petrografia: obliczanie stosunków powierzchniowych minerałów, 

orientacji krystalograficznych. 

 

Aby powyższe cele mogły być osiągnięte, 

konieczne jest odpowiednie przygotowanie 

surowych zdjęć poprzez zastosowanie 

odpowiednich filtracji, transformat oraz 

przekształceń geometrycznych i morfologicz-

nych. Mają one na celu podwyższenie jakości, 

uwypuklenie cech poszukiwanego obiektu 

i przygotowanie obrazów do analizy, polega-

jącej na obliczeniu poszukiwanych parametrów 

liczbowych. 
 

Schemat detekcji przestrzeni porowej na obrazie mikroskopowym 

 

 

 
Zdjęcie pierwotne (lewe), po dodaniu szumu impulsowego (środkowe) i po filtracji medianowej mającej na celu usunięcie szumu (prawe) 
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Sztuczna inteligencja 
 

 

XXI wiek stawia przed nami nowe wyzwania 

w dziedzinie przetwarzania i modelowania 

informacji. Wzrastająca ilość informacji 

wymagającej przetwarzania powoduje coraz 

to większe zainteresowanie sztuczną 

inteligencją pozwalającą w sposób auto-

matyczny obsłużyć dane, tak jakby to zrobił 

człowiek. Metody automatycznego przetwa-

rzania informacji powszechnie używane 

w naukach o Ziemi określa się wspólną 

nazwą Soft computing. Przedmiot zaintere-

sowania tych nauk to: 

 

- sieci neuronowe – realizują obliczenia 

poprzez rzędy elementów, zwanych sztu-

cznymi neuronami, wykonujących pewną 

podstawową operację na swoim wejściu. 

Oryginalną inspiracją takiej struktury była budowa naturalnych neuronów oraz układów 

nerwowych, w szczególności mózgu.  

 

 

- systemy rozmyte – oparte na logice rozmytej, 

czyli takiej, która przyjmuje, oprócz wartości 

prawda-fałsz, również stany pośrednie. Wykorzy-

stywane między innymi w pralkach, kamerach 

(autofokus), klimatyzacji, samochodach (hamulce, 

wtryski), automatyce przemysłowej, sterowaniu  

robotów. 

 

- algorytmy ewolucyjne – służą do optymalizacji 

globalnej, w szczególności dla modeli 

nieliniowych. Sposób działania opiera się na 

mechanizmach ewolucji oraz doborze naturalnym. 

 

 

 

 

- teoria chaosu – chaos deterministyczny to 

własność układów równań nieliniowych, 

opisujących układy dynamiczne, polegająca na 

dużej wrażliwości rozwiązań na dowolnie małe 

zaburzenie parametrów. 
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Informatyka w Ochronie Środowiska 

 

 
Ochrona środowiska stawia przed 

informatyką cały szereg zadań związanych 

z modelowaniem, magazynowaniem oraz 

przetwarzaniem danych dotyczących zjawisk 

naturalnych oraz antropogenicznych. Waż-

nym zadaniem ochrony środowiska jest 

predykcja (prognozowanie) zjawisk takich 

jak: zanieczyszczenie gleb wzdłuż tras 

komunikacyjnych, natężenie dopływu ście-

ków do oczyszczalni, samooczyszczanie się 

zbiorników wodnych i gleb. 

 

 

 

 

 

Wypełnienie tych zadań wymaga dobrze 

ugruntowanej wiedzy z takich dziedzin 

jak statystyka, analiza szeregów czaso-

wych, bazy danych i GIS.  

Osobnym działem ochrony środowiska 

jest monitoring, czyli ciągłe obserwacje 

i zbieranie danych dotyczących zjawisk, 

a także ich kompleksowa analiza. 

 

 

 

 

Dane uzyskane z monitoringu są dobrym 

zapleczem do tworzenia modeli dokładnie 

odzwierciedlających naturalne zjawiska, 

a także wykonania ich prognoz.  

Komputerowe sterowanie procesami 

odnowy środowiska pozwala na uwzględ-

nienie większej ilości czynników wpływa-

jących na większą stabilność nowo 

powstałych ekosystemów, lub ich frag-

mentów. 

Dodatkowo w ochronie środowiska 

wykorzystywane są inteligentne systemy 

wspomagania decyzji oraz narzędzia 

informatyczne. 
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Metody statystyczne w geologii 

 
 

Analiza szeregów czasowych to jedna 

z metod statystycznych znajdująca swoje 

zastosowanie w naukach o Ziemi. Szereg 

czasowy to zbiór wartości badanej cechy lub 

zjawiska uporządkowany chronologicznie np. 

szereg czasowy poziomu natężenia dźwięku 

w trakcie koncertu rockowego, położenia 

głębokości zwierciadła wody w trakcie 

pompowania otworu. Głównym celem analizy 

szeregów czasowych jest wykrywanie natury 

zjawiska reprezentowanego przez sekwencję 

obserwacji oraz prognozowanie.  

 

Strukturę większości szeregów czasowych 

można opisać przy pomocy dwóch 

podstawowych klas składników: trendu 

i sezonowości. Trend przedstawia ogólny 

kierunek rozwoju zjawiska. Sezonowość może 

formalnie mieć podobną naturę jednak powtarza 

się w systematycznych odcinkach czasu. 

Dane czasowe kończą się najczęściej w chwili   

obecnej. Często jednak chcemy wiedzieć jakie 

są przewidywania, dlatego też szczególną 

częścią analizy szeregów czasowych jest 

predykcja. Typowym zagadnieniem podlega-

jącym takiej estymacji jest np. analiza kursów 

giełdowych, notowań walut, predykcja trzęsień 

ziemi. 

 

Analizowane zdarzenia mogą się pojawiać w czasie 

w sposób losowy. W tym przypadku ekstrapolacja 

zdarzeń przyszłych nie ma związku ze zdarzeniami, 

które je poprzedziły. W przypadku zdarzeń 

o charakterze nielosowym możemy mieć do 

czynienia z różnymi strukturami danych. Dane 

zdarzenia mogą być regularne, lub też klastrowe 

jeżeli dochodzi do okresowego nasilenia zdarzeń, 

poprzedzonego okresem spokoju. Jeżeli częstotliwość 

zdarzeń rośnie lub maleje z czasem mamy do 

czynienia z rozkładem zdarzeń z zaznaczonym 

trendem. W przypadku gdy zdarzenia pojawiają się 

okresowo możemy mówić o okresowym rozkładzie 

zdarzeń.  

 

 

 

 

 
 

Rozkłady zdarzeń w czasie.  

A- losowe, B- zdarzenia regularne, 

C- klastrowe, D- z zaznaczonym 

trendem, E- okresowe. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 
 
Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej 
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica 
Al. Mickiewicza 30 
30-059 Kraków 
Budynek A0, III piętro 
 
tel.  012 617 2368 
fax. 012 633 2936 

 
e-mail:   geoinf@agh.edu.pl 
www:   www.geoinf.agh.edu.pl 
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