
G R A S S

nejznám
�
jší voln

�
 dostupný GIS software vyvíjený p� vodn

�
 armádou USA -

vhodný p� edevším pro sofistikované analýzy rastrových dat

1) Co je to GIS?

Duecker: GIS je speciálním p� ípadem IS, kde databáze sestává z popisování prostorov�  rozložených
                charakteristik, aktivit a jev� , které jsou v prostoru definovatelné jako body, linie � i plochy.
                GIS zpracovává data o t � chto bodech, liniích a plochách a to tak, aby je bylo možné využít k
                odpov� dím na dotazy a k analýzám jednotlivých úloh.

�
 speciální forma informa� ního systému aplikovaná na geografická data�
 systém je skupina propojených entit a aktivit, které spolupracují za spole� ným ú� elem (auto ke systém, jehož

komponenty operují spole� n�  tak, aby zabezpe� ily p� epravu)�
 informa� ní systém je množina proces� , kterými jsou zpracovávána surová data tak, aby vytvo� ily informaci,

která bude užite� ná pro rozhodování�
 � et � z krok�  vedoucích od pozorování a shromaž� ování dat k jejich analýzám�
 informa� ní systém musí mít úplnou škálu funkcí podporující dosažení cíl �  informa� ního systému (funkce

podporující pozorování, m�	� ení, popis, vysv � tlení, p� edpovídání a rozhodování)�
 geografický informa� ní systém (GIS) zpracovává geograficky vztažená data stejn�  jako neprostorová data a

zahrnuje operace, které podporují prostorové analýzy�
 spole� ným cílem v GIS bývá podpora rozhodovacích proces�  p� i správ�  území, zdroj � , dopravy, odpad�  a

dalších prostorov �  rozmíst � ných entit�
 spojení mezi prvky systému vytvá� í geografie - tj. umíst � ní, blízkost, prostorové rozd� lení�
 v tomto kontextu m� že být GIS považován za systém hardware, software a procedur navržený tak, aby

podporoval získávání, správu, manipulaci, analýzy, modelování a zobrazování prostorov �  vztažených dat pro
� ešení komplexních plánovacích a správních problém� , od jiných systém� , které pracují také s prostorovými
daty, GIS zahrnuje další funkce podporující prostorové operace

2) Co je to Grass?

GRASS je zkratkou anglického názvu Geographical Resources Analysis Support System (podp� rný systém pro
analýzu geografických zdroj � ). Je to tzv. "public domain" software, což znamená voln�  dostupný vektorov� -rastrový
geografický informa� ní systém (GIS) vhodný i na digitální zpracování obraz�  (image processing).

Grass se vyvíjí od roku 1982 a je používán velkým množstvím US národních agentur, universit a soukromých
spole� ností. Jádra komponent Grassu a � ízení integra� ních
snah o uvoln� ní Grassu bylo dosaženo US armádou - CERL v Champaign, Illinois.



USA-CERL odblokovali Grass 4.1 roku 1992,  a poskytli 5 aktualizací a oprav k této odblokované verzi b� hem roku
1995. GRASS 4.2, byl uvoln� n Vývojovým týmem Grassu na Baylor University. Koordinací s USA-CERL a
ostatními vývojovými místy Grassu
GRASS Development Team bude pokra� ovat v aktualizaci Grassu.

Jeho domovským serverem je max.cecer.army.mil. V sou� asnosti je dostupná verze GRASS 5.0, a na uvoln� ní � eká
GRASS 5.1.
GRASS se používá na p� ípravu, zpracování a analýzu geografických dat, výstupy vizualizace výsledk� . To znamená,
že data mohou být do systému importovaná, digitalizovaná, konvertovaná, editovaná a
zpracovaná množstvím analytických nástroj � . Obsahuje více než 200 program�  (p� íkaz� ) podporujících jeho
funk � nost p� i � ešení mnohých problém� . Všeobecn�  vsak p� evažují p� íkazy pracující s rastrovými daty.

Grass obsahuje p� es 85 modul �  pro manipulaci s rastrovými daty, více než 40 pro manipulaci s vektorovými daty,
p� es 50 modul �  k p� evedení obraz�  na monitor � i papír, tém� �  30 modul �  pro zpracování multispektrálních obraz� , 6
program�  pro správu bodových dat a 16 pro správu všeobecných dat. Grass má také nástroje pro paralelní aplikace
s digitizéry, skenery a RIM, Informix, Postgres, a Oracle databázemi.

Síla Grass leží v n� kolika oblastech:

1) Jednoduché uživatelské rozhraní d� lá ho ideální platformou pro ty, kte� í se setkávají
      s Gisem poprvé, ale zárove

�
 je dost silný pro uživatele experty.

          Na X/Motif založený program nazvaný XGRASS prop� j � uje Grassu bod – a – ukaž
          rozhraní, kde jsou interaktivní okna namísto n� kterých p� íkaz�  z p� íkazové � ádky.

2) Uživatelé, kte� í si p� ejí napsat jejich vlastní kód tak mohou u� init vyzkoušením
existujícího zdrojového kódu spolu s GRASS Programmer´s Manual a

          GIS knihovnami. Toto dovoluje osobní p� izp� sobení programu a více
          sofistikovanou funkcionalitu .

Protože Grass je otev� ený systém, je ideální pro vývoj nového softwaru. Uživatelé mohou
modifikovat existující moduly, tvo� it nové moduly a p� ipojovat k ostatním
software packages v Grassu. Kompilování nových nástroj �  v Grassu je ud� láno jednoduše
pomocí jeho vlastních knihoven a gmake p� íkazu. Jediný externí software pot� ebný je standardní ANSI C compiler a
Fortran 77 p� eklada�  pro n� kolik modul � . Pro pomoc p� i vyvíjení nových modul � , je k dispozici programový
pr � vodce, který popisuje všechny nezbytné funkce a nástroje pot � ebné pro softwarový vývoj.

Grass m� že být dodáván v binární verzi nebo jako zdrojový kód ke kompilování.
Protože zdrojový kód je v programovacím jazyce C, prop� j � uje si p� enosnost
do r � zných druh�  UNIXovských a opera� ních systém�  obsahujících
DEC Alpha OSF/1, HP UX, Linux, SCO UNIX, SGI Irix, a SUN Solaris. Ve spojení
s tradi � ními UNIXovskými verzemi, Grass m� že být také umíst � n do Windows 95 a
Windows NT opera� ních systém�  vkládajíc sílu GRASS GIS do rukou tradi � ním uživatel � m
PC.

Jedna ze základních funkcí jakéhokoli GISu je integrování a formátování vn� jších dat. Do Grassu m� že být
importována � ada formát � , � i mohou být konvertovány
ostatními programy jako xv nebo netpbm-tools p� ed vlastním importováním. Grass m� že také
Exportovat data do � ady z t � chto formát�  pro použití v jiných programech.

Formáty rozpoznatelné Grassem:
         Nap� .:  TIFF, ARCTIFF, GIF, GTOPO30 (DEM), ASCII, TGA, ASCII,ATLAS
                     DLG, DXF, ESRI/E00 (experimental), IDRISI, MOSS

GRASS 4.2 umož
�
uje r � zné volby sou� adnicových systém�  a projekcí. Grass nabízí

p� eddefinované projekce a rovn� ž možnost definování nových geodetických projekcí.
Podporované elipsoidy v Grassu jsou: airy, australský, bessel � v,clark66, clark80,



everest, grs67, grs80, hayford� v, hough, iau76, mezinárodní, krasovského,
merit, mercury, modifikovaný airy, modifikovaný everest, modifikovaný merc, nový
mezinárodní, SEasia, sphere, walbeck, wgs66, wgs72, a wgs84.
Projekce mohou být definovány v následujících sou� adnicových systémech:
Latitude-Longitude, UTM, State Plane, Albers equal area, Lambert conformal conic, Mercator, a transverse Mercator
(pro Gauss-Krueger,
Gauss-Boaga,...).

GRASS pracuje pod opera� ním systémem UNIX a grafickým rozhraním X-Windows. Lze � íci, že pracuje na všech
hardwarových platformách, kde je UNIX a X-Windows. B� žné je jeho použití
na pracovních stanicích (workstations), ale také PC platformách hlavn�  v kombinaci s Linuxem (PC verze UNIX-u)
a SCO UNIX-em.

Kompletní dokumentace Grassu je k dispozici zdarma na internetových stránkách
GRASS Development Teamu. Text obsahuje vícesvazkový uživatelský
Manuál obsahující popis všech p� íkaz�  Grassu v dané verzi, Programátorského
pr � vodce pro uživatele, kte� í se p� ejí vyvinout jejich vlastní aplikace,
a Instala� ního pr � vodce na pomoc novým uživatel � m instalací a nastavením proces� . Veškerá
dokumentace je dostupná  v Adobe Portable Document Formátu (PDF),
který umožní uživatel � m snadno si prohlédnout manuály on-line nebo si vytisknout kopii.
Kompletní uživatelský manuál je také k dispozici on-line v HTML jazyce.

Zdroje: http://www3.baylor.edu/grass
             http://docs.zf.jcu.cz/howto/mini/GIS-GRASS.html
             http://www3.baylor.edu/grass/links.html … p� íklady výstup�


