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GRASS – CAPABILITIES AND APPLICATION. 
PART I 

S t r e s z c z e n i e  

System GRASS jest obecnie najbardziej rozbudowaną aplikacją do przetwarzania danych na 
potrzeby informacji przestrzennej. Jego dodatkową zaletą jest bezpłatna dostępność tej plat-
formy bez względu na zastosowania. W artykule zaprezentowano część moŜliwości, jakie 
daje zastosowanie tego sytemu do analizy danych geograficznych. Opisano tu podstawowe 
sposoby wykorzystania analizy rastrowej oraz wektorowej. 

Słowa kluczowe: GRASS, oprogramowanie GIS, system przetwarzania informacji prze-
strzennej 

A b s t r a c t  

GRASS is now the most advanced geospatial data processing software. One of the advantages 
is that the GRASS is an open source free software. In this article was presented only a part  
of all capabilities of GRASS platform in raster and vector data analysis. 
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1. Wstęp 

W ciągu ostatnich kilkunastu lat Systemy Informacji Geograficznej (GIS – Geographic 
Information System) ewoluowały od wyspecjalizowanych aplikacji do systemów opisują-
cych prawie kaŜdy aspekt naszego Ŝycia związany z informacją przestrzenną. W od-
powiedzi na coraz większe zapotrzebowanie na rozbudowany system wspomagający anali-
zę danych geograficznych stworzony został GRASS (Geographical Resources Analysis 
Support System). GRASS jako system wspomagania analizy danych geograficznych opra-
cowano na podstawie licencji GNU/GPL (GNU – General Public License), co oznacza, Ŝe 
jest rozpowszechniany bezpłatnie, a jego kod źródłowy dostępny jest kaŜdemu uŜytkow-
nikowi. Stwarza to ogromne moŜliwości rozbudowy juŜ istniejącego systemu. 

W latach 1982–1995 jedno z laboratoriów Armii Stanów Zjednoczonych – CERL 
(Construction Engineering Research Laboratory) podjęło się stworzenia platformy wspo-
magającej zarządzanie mieniem wojskowym oraz planowanie przestrzenne na obszarach 
mienia wojskowego. Tak powstały podwaliny systemu GRASS, który obecnie jest utrzy-
mywany przez środowiska akademickie. W 1999 r. pakiet GRASS w wersji 5.0 (zapro-
jektowanej jeszcze przez CERL) został udostępniony na licencji GNU/GPL uŜytkownikom 
z całego świata. W tworzeniu systemu GRASS brały udział uniwersytety w Hanowerze, 
Teksasie oraz Baylor w USA. Projekt GRASS jest koordynowany przez ITC (Istituto 
Trentino di Cultura) we Włoszech. 

Pakiet GRASS obecnie (styczeń 2009) jest dostępny w wersji 6.4 na platformie unik-
sowej (m.in. róŜne dystrybucje systemu operacyjnego Linux) oraz w wersji 6.3 na plat-
formie Microsoft Windows. W przygotowaniu jest wersja 7 systemu GRASS. Wszystkie 
wersje omawianego systemu są dostępne na stronie internetowej [4], gdzie znajdują się 
takŜe wersje testowe będące w trakcie przygotowywania. 

Aby ułatwić programistom z całego świata tworzenie systemu GRASS, nadano mu 
charakter modułowy. Licencja GNU/GPL w załoŜeniu umoŜliwia wgląd w kod źródłowy 
programu opatrzonego tą licencją. Dzięki temu kaŜdy moŜe zapoznać się z rozwiązaniami 
zastosowanymi w GRASS-ie oraz napisać nowy moduł dostosowany do własnych potrzeb. 

W lutym 2006 roku załoŜona została fundacja non-profit o nazwie OSGeo (Open 
Source Geospatial Foundation [11]), której zadaniem jest promowanie oprogramowania 
związanego z systemami informacji geograficznej oraz udostępnianie publiczne danych 
przestrzennych. Fundacja OSGeo koordynuje wymianę informacji pomiędzy projektem 
GRASS oraz podobnymi aplikacjami GIS. 

Fundacja OSGeo czuwa takŜe nad rozwojem projektu o nazwie Quantum GIS (QGIS 
[12]). Oprogramowanie to pozwala na podobną analizę danych co pakiet GRASS, gdyŜ 
korzysta z tych samych modułów. RóŜni się od systemu GRASS interfejsem uŜytkownika, 
który jest bardziej przejrzysty niŜ w GRASS-ie. Aplikacja QGIS obecnie dostępna jest  
w wersji 1.0.0. i działa na niemal wszystkich systemach operacyjnych. Pozwala ona na 
zaawansowaną wizualizację danych analizowanych przez moduły systemu GRASS. 

2. ZałoŜenia pakietu GRASS 

System GRASS zorientowany jest na zaawansowane przetwarzanie i analizę danych 
związanych z informacją przestrzenną. Ta bardzo rozbudowana aplikacja podzielona jest na 



 109 

moduły. Podstawowym komponentem jest jądro programu odpowiadające za integrację 
poszczególnych modułów oraz komunikację z uŜytkownikiem. W starszych wersjach pa-
kietu komunikacja ta odbywała się przez terminal – tylko w trybie tekstowym. Obecnie 
GRASS jest wyposaŜony w rozbudowany, choć pozbawiony pełnej funkcjonalności 
graficzny interfejs (GUI – Graphical User Interface). 

Na rysunku 1 przedstawiono moŜliwy przepływ danych, które moŜemy załadować, 
poddać analizie i w rezultacie otrzymać z uŜyciem systemu GRASS. Importować moŜemy 
praktycznie kaŜde dane geograficzne – rastrowe oraz wektorowe – zapisane w róŜnych for-
matach. 

Za odczyt danych rastrowych odpowiada biblioteka GDAL (Geospatial Data 
Abstraction Library), która pozwala na obsługę ponad 40 formatów rastrowych, m.in. pliki 
JPG, BMP, GeoTIFF oraz bezpośrednio dane wysokościowe SRTM (Shuttle Radar 
Topology Mission). Pełna lista kompatybilnych formatów znajduje się na stronie projektu 
GDAL [8]. Funkcją pozwalającą na import tych danych jest r.in.gdal. Analogicznie istnieje 
moŜliwość eksportu danych rastrowych do wybranego formatu obsługiwanego biblioteką 
GDAL. 

Podobnie jak z danymi rastrowymi moŜemy postąpić z danymi wektorowymi. Za im-
port i eksport danych z pakietu GRASS odpowiada biblioteka OGR (będąca częścią pro-
jektu GDAL). Lista obsługiwanych formatów wektorowych znajduje się na stronie inter-
netowej [9]. Przykładowe komendy importu i eksportu danych rastrowych i wektorowych 
przedstawiono na rys. 1. 
 

 
Rys. 1. Schemat przepływu danych do i z pakietu GRASS1 

Fig. 1. GRASS data input and output scheme 
 

                                                           
1 Ten i pozostałe rysunki pochodzą ze zbiorów autora. 
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Dane potrzebne do analizy zagadnienia z uŜyciem pakietu GRASS moŜna takŜe 
pozyskać z serwerów WMS (Web Map Service) oraz WFS (Web Feature Service). Są to 
aplikacje serwerowe pozwalające na udostępnianie i pobieranie map cyfrowych oraz infor-
macji przestrzennej dla potrzeb rozproszonej analizy danych geograficznych. Aplikacje 
WMS i WFS stworzone przez konsorcjum OGC (Open Geospatial Consortium, Inc.), 
zajmujące się tworzeniem aplikacji internetowych z zakresu GIS, dbają o spójność i aktual-
ność danych poddawanych analizie. 

Dane moŜna takŜe importować z baz danych oraz tabel. Trudno wyobrazić sobie współ-
czesny system informacji przestrzennej bez przystosowanej do niego bazy danych. Plat-
forma GRASS dysponuje odpowiednimi funkcjami zarządzającymi danymi zlokalizowa-
nymi w róŜnych systemach bazodanowych. Dane mogą równieŜ być organizowane  
w proste tabele bądź tekstowe pliki CSV (komórki są oddzielane średnikami). Dzięki temu 
przetworzone dane przestrzenne moŜna zaimportować np. do dowolnego arkusza kalku-
lacyjnego w celu przeprowadzenia bardziej rozbudowanej analizy. W tabeli 1 zaprezento-
wano rodzaje modułów w GRASS-ie. 
 

T a b e l a  1         

Lista typów komend w pakiecie GRASS (typy modułów) 

Prefiks komendy Klasa funkcji Typ komendy 
d.* wyświetlanie wizualizacja danych 
db.* bazy danych zarządzanie zawartością baz danych 
g.* ogólne ogólne operacje na plikach 
i.* obrazy przetwarzanie obrazów 
m.* róŜne róŜne komendy 
ps.* postscript tworzenie map w formacie postskryptowym 
r.* rastry przetwarzanie danych rastrowych w 2d 
r3.* rastry 3d przetwarzanie danych rastrowych w 3d 
v.* wektory przetwarzanie danych wektorowych 

 
Dane w systemie GRASS są przechowywane w jednym katalogu (folderze) będącym 

bazą danych GIS (GISDBASE). Dane podzielone są na lokacje (LOCATION), które 
zawierają zestawy map (MAPSET). KaŜda lokacja jest zdefiniowana przez system współ-
rzędnych (np. UTM2, długość–szerokość geograficzna czy najprostszy system współrzęd-
nych kartezjańskich XY) oraz przez określenie granic danej lokacji (analizowanego obszaru 
geograficznego). W kaŜdym zestawie map istnieje podział na dane rastrowe oraz wekto-
rowe. W obrębie lokacji wszystkie dane muszą być w tym samym układzie odniesienia, aby 
moŜliwa była wizualizacja tych danych. 

                                                           
2 UTM – Universal Transverse Mercator, układ współrzędnych stosowany w mapach topogra-

ficznych na całym świecie. 
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3. Przetwarzanie danych 

3.1. Analiza danych rastrowych 

3.1.1. Prezentacja danych rastrowych 

Jak kaŜde oprogramowanie przeznaczone do analizy danych geograficznych pakiet 
GRASS wyposaŜony jest w zaawansowane moduły pozwalające na prezentację tych da-
nych. Na rysunku 2a) przedstawiono zobrazowane dane SRTM-1 dla obszaru Tatr Wysokich. 
Na rysunku 2c) zaprezentowano profil wysokościowy dla przekroju wzdłuŜ linii z rys. 2a) 
zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałką. Interfejs uŜytkownika pozwalający na zarzą-
dzanie wyświetlanymi danymi (np. mapy rastrowe, wektorowe) pokazano na rys. 2b). 
 

 
Rys. 2. Przykładowe wykorzystanie pakietu GRASS do stworzenia  

profilu przekroju poprzecznego 
Fig. 2. Example GRASS application for creating elevation profile 

 
3.1.2. Georektyfikacja 

Georektyfikacja (kalibracja mapy) jest działaniem polegającym na zaadaptowaniu mapy 
papierowej w formie cyfrowej (np. skanowana mapa) do odpowiedniego układu współ-
rzędnych. Celem tego działania jest moŜliwość wyświetlenia mapy skanowanej w systemie 
współrzędnych przypisanych danej lokacji. Dzięki temu moŜna połączyć mapę skanowaną  
z numerycznym modelem terenu, aby przedstawić dane geograficzne na ekranie. Bardziej 
skomplikowanym (lecz moŜliwym dzięki pakietowi GRASS) działaniem jest opracowanie 
na podstawie takich map np. sieci rzecznej bądź drogowej w formacie wektorowym. 

Aby w systemie GRASS przeprowadzić georektyfikację, naleŜy wskazać na zeskano-
wanej mapie, zapisanej w dowolnym formacie graficznym, co najmniej trzy punkty kon-
trolne (GCP – Ground Control Point). KaŜdy punkt kontrolny ma dwa typy współrzęd- 
nych (rys. 3b)) – są to współrzędne połoŜenia wskazanego punktu na mapie w układzie 

a)  

b) 

c) 
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współrzędnych rysunku (piksele) oraz współrzędne geograficzne danego punktu w odpo-
wiednim układzie współrzędnych dla danej lokacji (np. długość i szerokość geograficzna). 
Na rysunku 3a) przedstawiono mapę wektorową okolic Mszany Dolnej, natomiast na  
rys. 3c) znajduje się ten sam fragment, ale mapy jeszcze niepoddanej procesowi georekty-
fikacji. Czarną kropką zaznaczono jeden z punktów kontrolnych wykorzystanych do ka-
libracji mapy. 
 

 
Rys. 3. Georektyfikacja skanowanej mapy w systemie GRASS 

Fig. 3. Scanned map georectify in GRASS 
 

Do georektyfikacji w tym przykładzie zastosowano jako podkład mapę wektorową 
okolic Nowego Sącza przeznaczoną dla urządzeń nawigacyjnych firmy Garmin. Mapa ta 
jest częścią projektu UMP-pcPL3, którego strona domowa jest dostępna pod adresem [7]. 
Mapa poddana kalibracji to zeskanowana mapa WIG, arkusz Rabka (pas 50, słup 30), 
udostępniona na stronie internetowej [6]. 

3.1.3. Algebra map rastrowych 

Dzięki wbudowanemu modułowi r.mapcalc system GRASS moŜe przeprowadzać obli-
czenia na mapach rastrowych. Obliczenia są de facto przeprowadzane na atrybutach po-
szczególnych pikseli. W obliczeniach dla map moŜna stosować zarówno operatory arytme-
tyczne, jak i logiczne. Dodatkowo moŜna takŜe wykorzystywać funkcje matematyczne oraz 
instrukcje warunkowe. Wszystkie dozwolone operacje przedstawione są w dokumentacji 
programu GRASS [5]. 

Moduł r.mapcalc moŜe zostać zastosowany do porównywania dokładności danych wy-
sokościowych z dwóch róŜnych źródeł. Wystarczy jedną mapę rastrową z danymi wysokoś-
ciowymi (numerycznym modelem terenu) „odjąć” od mapy przedstawiającej dane referen-
cyjne lub teŜ od innej mapy wysokościowej otrzymanej inną metodą. Dostaniemy w rezul-
tacie róŜnice wysokości pomiędzy dwoma modelami numerycznymi terenu. 

                                                           
3 Uzupełniająca Mapa Polski – prawie cała Polska. 

a) 

b)  

c) 
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Na rysunku 4 zaprezentowano przykładowe działanie funkcji r.mapcalc. Ciemnym 
kolorem zaznaczono tereny, których wysokość n.p.m. jest większa niŜ 1000 m. Kształt ten 
uzyskano przez zastosowanie instrukcji warunkowej porównującej dane wysokościowe 
kaŜdego elementu mapy (piksela) z wartością 1000. Wszystkie elementy, których wartość 
(wysokość n.p.m.) była większa od 1000 utworzyły nową mapę, dla której wartość logiczna 
„1” jest obecna na obszarze o wysokości większej niŜ 1000 m n.p.m., natomiast wartość  
„0” jest przypisana obszarowi, którego wysokość n.p.m. jest mniejsza niŜ 1000 m. Jako 
dane wysokościowe przyjęto w tym przykładzie dane SRTM o rozdzielczości jednej 
sekundy kątowej dla obszaru Gorców. Jako podkład na rys. 4 zastosowano juŜ skalibro-
waną mapę WIG, arkusz Rabka. 
 

 
Rys. 4. Algebry map rastrowych – ciemnym kolorem zaznaczono wysokości  

powyŜej 1000 m n.p.m. 
Fig. 4. Raster map algebra – dark color indicates terrain above 1000 m 

 
3.1.4. Konwersja danych rastrowych na dane wektorowe 

Przetwarzanie danych z formatu rastrowego na format wektorowy jest w systemach GIS 
narzędziem nowym, jednak szybko stało się równieŜ narzędziem niezbędnym. Część 
danych przestrzennych, jak np. drogi bądź rzeki, moŜna w uproszczeniu przedstawić jako 
linię ciągłą o odpowiednim przebiegu. Linię w postaci grafiki wektorowej moŜna zapisać  
w bazie danych GIS jako ciąg punktów (węzłów) połączonych łukami. Dzięki takiemu 
zapisowi dane w postaci wektorowej zajmują znacznie mniej miejsca niŜ gdyby zostały 
zapisane w formie rastrowej. Poza tym dane wektorowe moŜna poddać zaawansowanej 
analizie, jak chociaŜby wyszukiwanie najkrótszej drogi pomiędzy dwoma punktami prowa-
dzącej wzdłuŜ linii reprezentującej połączenia węzłów. Konwersji moŜna poddać takŜe 
dane obszarowe. 

Na rysunku 5 zaprezentowano zmiany typu danych z rastrowych na wektorowe. Na 
rysunku 5a) przedstawiono sieć rzeczną w okolicy miasta Raleigh w Północnej Karolinie  
w postaci mapy rastrowej – rys. 5b) (dane te zostały zaczerpnięte ze strony internetowej 
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[10]). Korzystając z modułu r.to.vect, kaŜdą rzekę przetworzono do formatu wektorowego. 
Dzięki zapisowi wektorowemu moŜna teraz automatycznie (z uŜyciem innych modułów 
systemu GRASS) określić kierunek przepływu rzek, a wraz z dodatkowymi danymi wy-
sokościowymi – określić powierzchnię zlewni oraz ewentualne zagroŜenie powodziowe. 
 

 
Rys. 5. Konwersja rastrowego obrazu sieci rzek na mapę wektorową 

Fig. 5. River map type conversion – from raster to vector data 

3.2. Analiza danych wektorowych 

Model danych wektorowych jest uŜywany do reprezentacji elementów geograficznych 
jako obiektów typu punkt, linia lub obszar. Punkty przedstawiają – w zaleŜności od skali 
mapy – elementy dyskretne, np. miasta, pojedyncze budynki lub stanowiska pomiarowe. 
Punkty mogą takŜe przedstawiać dyskretyzowane wartości pól ciągłych, jak np. wysokość 
bądź wartości temperatury. Linie są uŜywane jako reprezentacja dróg, rzek, kolei, in-
frastruktury technicznej itp. Obszary zaś mogą słuŜyć do oznaczenia takich elementów,  
jak typy gleb, rodzaj uŜytkowania terenu, jeziora lub dzielnice w miastach. 

System GRASS dostarcza narzędzi do analizy wektorowej i zarządzania danymi wekto-
rowymi. Do narzędzi tych naleŜą m.in.: rozbudowany system importu i eksportu map 
wektorowych, wspomniany wcześniej moduł konwersji danych rastrowych na wektorowe, 
tworzenie nowych map wektorowych z uŜyciem rozbudowanego GUI, analiza sieciowa 
(poszukiwanie najkrótszej drogi) oraz interpolacja i aproksymacja danych. 

a) b) 
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Rys. 6. Prezentacja zaimportowanych danych wektorowych (mapa okolic Tarnowa) 

Fig. 6. Displaying of vector imported data (near Tarnów) 
 

3.2.1. Import danych wektorowych 

System GRASS umoŜliwia import danych wektorowych z wielu formatów. Są to za-
równo formaty tekstowe (proste tabele danych), jak i formaty oferowane przez komercyjne 
rozwiązania do obróbki tego rodzaju danych (np. aplikacje typu CAD4). 

Dane wektorowe nie są jednak ogólnie dostępne w formatach obsługiwanych przez 
GRASS. Na rysunku 6 przedstawiono końcowy efekt importu danych wektorowych z mapy 
okolic Tarnowa dostępnej w ramach projektu UMP-pcPl na stronie internetowej [7]. Mapy 
wektorowe znajdujące się pod tym adresem zapisane są w formacie przeznaczonym dla 
odbiorników GPS firmy Garmin. GRASS nie umoŜliwia importu danych bezpośrednio  
z tego formatu, tak więc aby z nich skorzystać, naleŜy przekonwertować je do innego 
formatu, za pomocą odpowiedniego oprogramowania. Wadą tego rozwiązania jest czaso-
chłonność, gdyŜ kaŜdą warstwę mapy (drogi, rzeki, miasta itp.) trzeba importować od-
dzielnie. Nie jest wykluczone, Ŝe w przyszłości powstanie moduł pozwalający na import 
oraz eksport danych w tym formacie. 

3.2.2. Analiza map wektorowych 

Gdy nie dysponujemy odpowiednimi danymi wektorowymi dla badanego obszaru, 
moŜna z uŜyciem jednego z modułów systemu GRASS stworzyć mapę wektorową. Moduł 
v.digit pozwala na zaawansowane tworzenie danych wektorowych z zastosowaniem inter-
fejsu uŜytkownika. MoŜna dzięki temu stworzyć mapę wektorową, opierając się na mapach 
rastrowych, których nie da się przetworzyć na mapy wektorowe automatycznie. Mapę 
rastrową moŜna wykorzystać jako podkład do stworzenia nowej mapy. Jest to zajęcie 
czasochłonne, gdyŜ wymaga od uŜytkownika wskazania kaŜdego punktu samodzielnie. 

                                                           
4 Computer Aided Design – komputerowe wspomaganie projektowania. 
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Ułatwieniem jest natomiast spójność układów odniesienia – gdy wskaŜe się punkt, od razu 
jest mu nadawana odpowiednia współrzędna geograficzna. 

3.2.3. Analiza map wektorowych 

Podstawową funkcją analizy map wektorowych jest poszukiwanie najkorzystniej- 
szej drogi pomiędzy dwoma punktami wzdłuŜ istniejącej sieci wektorowej (np. sieć dróg  
w mieście). System GRASS umoŜliwia wykonanie takiej operacji dzięki modułowi 
v.net.path. 
 

 
Rys. 7. Wyznaczona najkorzystniejsza droga za względu na czas potrzebny  

na jej przejechanie 
Fig. 7. Shortest path on the network according to the time and distance 

 
Na przykładzie przedstawionym na rys. 7 wyznaczono w sposób automatyczny naj-

korzystniejszą drogę łączącą dwa szpitale (Rex Hospital oraz Dorothea Dix Hospital). Aby 
wyznaczyć taką drogę, naleŜy w pierwszej kolejności określić na podstawie istniejącej sieci 
dróg (miasto Raleigh w Północnej Karolinie, dane ze strony internetowej [10]) koszt prze-
jechania kaŜdego odcinka drogi. W przykładzie kosztem tym jest wskaźnik dopuszczalnej 
prędkości maksymalnej na danym odcinku. Najkorzystniej jest wtedy, gdy moŜna poruszać 
się po drogach z największą moŜliwą dopuszczalną prędkością (drogi główne). Zatem 
zaproponowany wskaźnik kosztów to odwrotność dopuszczalnej prędkości. Dzięki temu 
algorytm modułu v.net.path szuka najkrótszej drogi, minimalizując wskaźnik kosztów, 
czyli szuka optymalnej drogi ze względu na dopuszczalną prędkość oraz na dystans po-
między dwoma wskazanymi szpitalami. 

Inną nie mniej waŜną funkcją analizy wektorowej jest tworzenie map stałych odległości 
(iso-distances). Podstawowym zastosowaniem tej funkcji jest tworzenie zasięgu oddziały-
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wania danego zjawiska. W analizie wektorowej zasięg oddziaływania jest mierzony wzdłuŜ 
sieci połączeń, w przeciwieństwie do promienia oddziaływania stosowanego np. w analizie 
rastrowej, gdzie zwykle zasięg określany jest jako stała odległość od miejsca wystąpienia 
zjawiska. 
 

 
Rys. 8. Mapa stałych odległości od punktu wskazanego krzyŜykiem do najbliŜszego parku 

Fig. 8. Iso-distances map from hotel (crosshair) to nearest park (circle) 
 

W przykładzie analizy stałych odległości na mapach wektorowych (rys. 8.) wykorzysta-
no mapę wektorową z poprzedniego przykładu (sieć dróg miasta Raleigh). Wyznaczono 
stałe odległości (wzdłuŜ linii sieci), po których poruszać się będzie pieszy. Podczas przy-
gotowania danych najpierw naleŜało włączyć do sieci pozycję początkową pieszego wy-
ruszającego spod hotelu (punkt oznaczony krzyŜykiem na rys. 8). UŜyto do tego celu 
funkcji v.net (rys. 8 po prawej stronie – punkt początkowy włączony do sieci). Następnie 
wykluczono drogi główne ze względu na komfort spacerowania. Dodatkowo zaznaczono na 
mapie najbliŜsze parki, do których moŜe udać się pieszy wyruszający spod hotelu. Efektem 
analizy jest mapa dróg (rys. 8.) obrazująca „zasięg” pieszego. Kolorem czarnym oznaczono 
najbliŜszy element sieci, natomiast szarym coraz dalsze elementy. 

Takie rodzaje analizy sieciowej są obecnie stosowane w komercyjnych nawigacjach 
samochodowych. Tego typu urządzenia nawigacyjne bazują jednak na algorytmach zorien-
towanych tylko na analizę sieci dróg, natomiast rozwiązanie systemu GRASS pozwala na 
analizę kaŜdego typu wektorowej sieci połączeń. 

4. Podsumowanie 

System GRASS jako darmowe i jednocześnie najbardziej rozbudowane narzędzie wspo-
magania analizy geograficznej stwarza duŜe moŜliwości w badaniu zjawisk przestrzennych. 
Mimo tak bardzo zaawansowanego sytemu GRASS ma wszakŜe jeszcze pewne luki. Jedną 
z nich jest brak pełnej stabilności systemu ma platformie Microsoft Windows. Inną wadą 
jest brak interaktywnego systemu wyświetlania map. Te niedogodności rekompensuje 
zewnętrzna aplikacja QGIS, pozwalająca na bardziej przejrzystą prezentację danych. Mimo 
tych niedociągnięć GRASS pozostaje wartościowym narzędziem pomocnym przy realizacji 
badań naukowych, dla których analiza przestrzenna jest podstawą wszelkich działań. 
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W drugiej części artykułu zostaną przedstawione zastosowania pakietu GRASS  
w hydrologii. 
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