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Lekcijas saturs 
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 ĢIS programmatūra 

 ĢIS izmantošana 

 ĢIS karšu formāti 
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Būtība 
 

 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas; 
 Ģeoinformācijas sistēmas; 
 GIS- geographic information science; 
 ĢIS ietver: 

 

 ģeogrāfisko datu glabāšanas, iegūšanas, 
attēlošanas, modificēšanas un apstrādes 
mehānismus; 

 lēmumu pieņemšanas, analīzes un zināšanu 
iegūšanas iespējas.  
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Būtība 
 

 Loģistikas kontekstā: ģeoinformācijas sistēma, kuras 
pamats ir digitālā karte, ļauj kartē attēlot konkrētus 
kravas pārvietošanās maršrutus, bet pēc tam izsekot 
pārvadājuma plāna izpildi, izmantojot no GPS 
saņemtās reālās koordinātes.  
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Būtība 
 
 Ģeoinformācijas sistēmas ir moderna tehnoloģija 

reālas pasaules objektu kartografēšanai un analīzei;  
 optimāli piemērota telpisko datu attēlošanai; 
 apvieno tradicionālas pieejas darbā ar datu bāzēm 
kopā ar pilnvērtīgu pieprasījuma rezultāta 
vizualizāciju uz kartes; 

 nosaka ĢIS unikālu iespēju tikt pielietotām plaša 
spektra uzdevumu risināšanā.  
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Būtība 
 

 Reālās pasaules ģeogrāfiskas informācijas 
īpatnības: 

 izvietošana; 
 atribūti, kas apraksta izvietošanu (piemēram, 

populāciju skaits pilsētā; 
 telpiskās attiecības starp objektiem (spatial 

relationship). 
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Priekšvēsture (izstrādes stadija) 
 

 1959 izveidots vienkāršais modelis MIMO (map in-map out), 
lai izmantotu datoru kartogrāfijai. MIMO lika pamatus 
ģeokodēšanai, datu izgūšanai, datu analīzei un attēlošanai.  

 1963 izveidota pirmā ĢIS priekš Kanādas valdībai, lai veikt 
nacionālo zemes resursu identificēšanu. Sistēma spēja 
aprēķināt kartē attēlotu zemes apgabalu laukumus un 
izvadīt šos rezultātus tabulās. Šis projekts radīja jēdzienu 
ĢIS un lika pamatus daudzām ĢIS tehnoloģijām. 

 Tiek dibināta URISA Asociācija (Urban and Regional 
Information Systems Association), kas izmanto 
informācijas tehnoloģijas, lai risinātu plānošanas, 
infrastruktūras, publisko darbu un ekoloģijas problēmas.  

LIS 6.lekcija   MIK 



 
 

8 

 1964 nodibināta Hārvardas datorgrafikas laboratorijakas 
izstrādāja daudzas no ĢIS tehnoloģijām.  

 1967 US skaitļošanas birojs izstrādā DIME-GBF (Dual 
Independent Map Encoding - Geographic Database Files) 
datu struktūru un ielu adrešu datu bāzi. 

 ASV Centrālā informācijas aģentūra izstrādā AUTOMAP, 
kas ir automātiska karšu kompilācijas programma no 
punktveida un līniju datiem. 

 1968 izstrādāts TIS (Transportation Information System), 
kas bāzējas uz GRID datu manipulācijām.  

 1969 nodibināts uzņēmums ESRI, lai pārņemtu GIS 
projektu izstrādi. 
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 publicēta grāmata "Design with Nature" (autors 
Ian L.McHarg), kas pirmoreiz apraksta daudzas no 
modernajām ĢIS koncepcijām.  

 1970 pirmais GIS simpozijs Kanādā. 
 1972 palaists pirmais zemes tālizpētes satelīts, ko sauca 
par Landsat-1.  

 IBM sāk savu ĢIS izstrādi. 
 1974 pirmā vispasaules ĢIS konference (AutoCarto). 
 1978 palaisti pirmie četri no GPS satelītiem. 
 1979 Hārvardas labaratorijā izveidots pasaulē pirmais 
vektoru GIS- ODYSSEY GIS. 
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Vēsture un attīstība (komercializacijas stadija) 
 

 1981 izlaists pirmais uz mikroprocesoriem izmantojamais 
ĢIS produkts - ESRI ArcInfo, kas balstīts uz relāciju datu 
modeli un vektordatiem (definē jaunus standartus). 

 1982 SPOT uzņēmuma dibināšana, pirmā komerciālā 
kompānija Zemes satelītuzņēmumu izplatīšanai.  

 1983 ETAK dibināšana (pirmā nopietnā digitālo karšu 
izplatīšanas firma).  

 1986 nodibināts MapInfo uzņēmums, kas uzstāda jaunas 
prasības Desktop GIS.  

 1987 izdots pirmais regulārais GIS izdevums - The 
International Journal of Geographical Information Systems. 
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 1988 ASV tiek nodibināts The National Centre for 
Geographic Information and Analysis NCGIA. 

 1991 izdota grāmata "Geographical Information Systems: 
Principles and Applications" (Maguire, Goodchild un Rhind).  

 1992 izdota pirmā vispasaules digitālā karte;   
 1993 palaista pasaulē pirmā interaktīvā ĢIS karte internetā. 
 1995 nodibināts OpenGIS konsorcijs, kura mērķis ir 
izstrādāt un definēt ĢIS standartus. 

 1996 Autodesk, ESRI, Mapinfo un Intergraf aptuveni 
vienlaikus izlaiž Interneta ĢIS produktus, kas noved pie 
strauja GIS izmantošanas pieauguma. 
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Definīcijas  
(www.gis.lv) 

Nr  Definīcija  Autors  

1 

Speciāls Informācijas Sistēmu gadījums, kurā datu 
bāze sastāv no telpisku datu objektiem, aktivitātēm un 
notikumiem, kas ir attēlojami telpā kā punkti, līnijas vai 
laukumi. GIS manipulē ar šo punktu datiem, līnijām un 
laukumiem, lai iegūtu datus sarežģītai datu atlasei un 
analīzei  

Dueker K J 
1979 

2 
Datu bāzes sistēma, kurā lielākā daļa datu ir telpiski 
indeksēti, un kurā procedūru kopa darbojas, lai 
apstrādātu telpiskas dabas vaicājumus. 

Ozemony, 
Smith un 
Sicherman 1981 

3 
Spēcīga rīku kopa reālās pasaules telpisko datu 
glabāšanai, savākšanai, iegūšanai un, pēc vajadzības, 
transformēšanai un attēlošanai. 

Burrough J 
1986 

4 Lēmumu pieņemšanas sistēma, kas sevī ietver telpiskos 
datu problēmu risināšanas mehānismus. Cowen 1986 
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5 Sistēma datu, kuri ir telpiski saistīti ar Zemes virsmu, 
vākšanai, glabāšanai, pārbaudei, apstrādei un analīzei. 

Department of 
Enviroment 
1987 

6 Informācijas Tehnoloģija, kura glabā, analizē un attēlo 
gan telpisko, gan netelpisko informāciju. 

Parker H D 
1988 

7 
Jebkura veida manuāla vai uz datortehnikas bāzētu 
procedūru kopa ģeogrāfisko datu glabāšanai un 
manipulācijai. 

Aronoff S 1989 
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Definīcijas  
Ģeoinformācijas sistēmas

Datu glabāšanaDatu vākšana Manipulācijas un analīze

Rezultāts Lietotāja 
darbība

Lietotāja 
vajadzībasPlānošana 

 
 ESRI: datoru tehniskā nodrošinājuma, 

programmnodrošinājuma, ģeogrāfisko datu un personāla 
sakārtots kopums, kas ir izveidots lai iegūt, glabāt, atjaunot, 
manipulēt, analizēt un attēlot visa veida ģeogrāfiskā rakstura 
informāciju.  
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ĢIS saistība ar citām nozarēm  
 

ĢIS

CAD 

datorizētā projektēšana
 un datorgrafika 

Kartogrāfija
Telpiskā 
analīze

Fotogrammetrija 

Datu bāzu 
vadības 
sistēmas

Attālinātas 
informācijas 

iegūšanas sistēmas 

Interpolācijas 
tehnikas
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ĢIS saistība ar citām nozarēm  
 
 Ģeoinformācijas sistēmas var apskatīt no dažādiem 

aspektiem:  
 ĢIS kā karte; 
 ĢIS kā datu bāze; 
 ĢIS kā telpiskās analīzes līdzeklis.  

 
 
 
 

LIS 6.lekcija   MIK 



 
 

17 

ĢIS kā karte 
 

 ĢIS kā karšu izveidošanas, noformēšanas un 
publicēšanas rīks; 
 Pamatā ir kartogrāfiskie ĢIS aspekti; 
 Funkcijas:  
 jebkuras sarežģītības ģeogrāfiskās kartes (arī 

topogrāfiskās kartes) izstrāde; 
 karšu rediģēšana; 
 kartes izdruka/publicēšana; 
 ģeogrāfisko datu attēlošana; 
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ĢIS kā karte 
 

 2D kartes;  
 3D kartes; 
 Dažādi karšu formāti. 
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ĢIS kā datubāze 
 
 (Uzņēmuma) ģeogrāfiskas informācijas datu bāze; 
 karte kā veids attēlot (ģeogrāfiskus) datus;  
 telpiskā informācija var būt saistīta ar cita veida 

informāciju, tādā veidā uz kartes var attēlot ne tikai 
topografisku/ģeografisku informāciju. 
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ĢIS kā telpiskās analīzes līdzeklis 
 

 automatizēts rīks sarežģītu analīzes un 
modelēšanas funkciju nodrošināšanai;  
 telpiskā analīze ir virkne analītisku procedūru, lai 

aprakstītu, paredzētu vai novērtētu dabas vai sociālas 
problēmas;  
 telpiskā analīze iekļauj metodes, lai pārskatītu kartes 

elementus, noteiktu objektu attālumu un platību, risināt 
interpolācijas uzdevumus, novērtētu pārklāšanos starp 
divām kartes tēmām.  
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ĢIS kā telpiskās analīzes līdzeklis 
 

 Telpiskās analīzes griezums: 
 Punkts (point pattern);  
 Līnija (line pattern); 
 Laukums (area pattern). 
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ĢIS sastāvdaļas 
 

 ĢIS veido vairāki komponenti: 
 datorsistēma (datortehnika, operētājsistēma, tīkli); 
 programmnodrošinājums;  
 dati  / informācija;  
 datu vadības metodi un algoritmi; 
 cilvēkresursi. 
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ĢIS sastāvdaļas 
 

 Datortehnika  
 realizē datu glabāšanu, datu ievadi un datu 

attēlošana uz ekrāna.  
 ārējas iekārtas: 

 skeneris, 
 printeris,  
 ploteris, 
 GPS uztvērējs, 
 citi. 
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ĢIS sastāvdaļas 
 

 ĢIS programmnodrošinājums 
 nodrošina ģeogrāfiskās informācijas uzglabāšanas, 
analīzes un attēlošanas funkcijas.  
 atšķiras pēc savām funkcionālām iespējām un 
pielietošanas; 

 Komerciālas ĢIS - ir universāla programmatūra ar 
plašām funkcijām, kura var būt piedāvāta 
dažādiem lietotajiem; 
 Lietišķas (specializētas) ĢIS - noteiktu mērķu 
realizācijai.  
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ĢIS sastāvdaļas 
 

 Dati 
 Informācijas izvēle un avoti ir atkarīgi no lietotāja 
prasībām un finansu stāvokļa;  
 uzņēmuma iekšēja informācija (dati no datu bāzēm) 
 Internet; 
 speciālie pasūtītie dati (kā, piemēram, Rīgas 
profesionāla un detalizēta karte); 
 programmnodrošinājums. 
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ĢIS sastāvdaļas 
 

 Lietotāji 
 Plānot, operēt un analizēt 
 var nosacīti iedalīt vairākās grupās: 

 ĢIS operatori, kuru funkcijas ir saistītas ar 
dažādu informāciju ievadi un objektu attēlošanu 
uz kartes; 

 lēmumu pieņemšanas speciālisti - lēmumu 
pieņemšana balstoties uz ĢIS datiem; 

 ĢIS inženieri  - analizē ĢIS datus un veido 
dažādas atskaites; 
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 Tiešsaistes lietotāji - var izmantot ĢIS iespējas 
pieslēdzoties sistēmai, izmantojot Internet.  

 dienesta 1188 (http://www.1188.lv ) pakalpojums – 
atrašanās vietas noteikšana Rīgas pilsētā; 

 Rīgas satiksmes organizācijas portālā 
http://www.rigassatiksme.lv/ ievadot gala punktu, lietotājam 
ir iespēja iepazīties ar sabiedriskā transporta maršrutiem, 
kuri brauc norādītajā virzienā, kā arī redzēt  objektu uz 
kartes. 

 Google map  
 Google Earth  
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ĢIS sastāvdaļas 
 

 Datu vadības metodes un algoritmi 
 apvieno vairākas ĢIS karšu izstrādes pieejas un arī 

šo karšu tālākas izmantošanas metodikas.  
 Datu bāzes vadības sistēmas izmantošana datu 

vaicājumu izpildei. 
 procedūras: 

 datu glabāšana; 
 vaicājumi; 
 prognozēšana vai modelēšana. 
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ĢIS programmatūra 
 

 

  var nosacīti sadalīt dažādās apakšklasēs. 
 instrumentālie ĢIS; 
 vienkārši instrumentālie ĢIS; 
 ĢIS skatītājs (viewer); 
 ĢIS kartogrāfiskās vai uzziņas sistēmas; 
 telpiskās modelēšanas līdzekļi; 
 profesionālie ĢIS līdzekļi. 
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ĢIS programmatūra 
 

 Instrumentālie ĢIS, kuri var kalpot dažādu 
uzdevumu risināšanai : 

  kartogrāfiskas informācijas ievade, uzglabāšana;  
 sarežģītu informācijas pieprasījumu apstrāde; 
 telpisko analītisko uzdevumu risināšana;  
 atvasināto karšu un shēmu izstrāde;  
 informācijas sagatavošana izdrukāšanai.  
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ĢIS programmatūra 
 

 Vienkāršie instrumentālie ĢIS 
 atbalsta gan rastra, gan vektoru formāta attēlus; 
 iegulta datu bāze atributīvas informācijas 

uzglabāšanai, vai arī tie atbalsta darbu ar kādu no 
pazīstamām datu bāzēm (Access, Oracle, Paradox);   
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ĢIS programmatūra 
 

 ĢIS skatītājs (viewer)  
 programmatūra ar ierobežotām iespējām;  
 lietotājs var tikai izmantot piedāvāto informāciju, 

veicot pieprasījumu datu bāzei, tomēr tam  ir 
ierobežotas iespējas datu bāzes papildināšanai ar 
jauniem datiem;  

 nodrošina lietotāja pieprasījuma izpildi un tā 
rezultāta attēlošanu grafiskā veidā; 

 nodrošina mērogošanas un objekta attēlošanas 
funkcijas.  
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ĢIS programmatūra 
 

 ĢIS kartogrāfiskās vai uzziņas sistēmas 
 apvieno telpiskas informācijas glabāšanu un 

attēlošanu;  
 datu bāzes papildināšanu vai atjaunošanu parasti 

veic sistēmas izstrādātājs.  
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ĢIS programmatūra 
 

 Telpiskās modelēšanas līdzekļi 
  dažādu parametru telpiskā sadalījuma modelēšana 

(reljefa, ekoloģiskā piesārņojuma zonu u.c.); 
  pamatojas uz matricas datu apstrādes līdzekļiem 

un tiek nodrošināti ar attīstītiem vizualizācijas 
līdzekļiem; 

  rīki, kas ļauj veikt dažādus telpisko datu aprēķinus. 
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ĢIS programmatūra 
 

 profesionālie ĢIS līdzekļi 
 ļauj apstrādāt un atšifrēt Zemes virmas zondēšanas 

datus; 
 sistēmu sastāvā ir attēlu apstrādes paketes, kas ir 

nodrošinātas ar matemātiskajām metodēm 
informācijas apstrādei, kas ir Zemeslodes digitālie 
attēli.  
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Ģeoinformācijas sistēmu piemēri 
 

 ArcGIS  
 Microstation 
 OziExplorer 
 MapPoint 
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ArcGIS  
 

 ESRI datorprogrammu saime, kuras kopā veido 
pilnīgu ģeogrāfiskās informācijas sistēmu:  

  ArcGIS Desktop – risinājumi ArcReader, ArcView, 
ArcEditor, ArcInfo;  

  ArcObjects - programmas komponentes, kas nodrošina 
atsevišķu produktu izveidošanu;  

  ArcSDE – datu bāzu risinājums ģeogrāfiskās informācijas 
glabāšanai;  

  ArcIMS – risinājums informācijas publicēšanai, 
pārlūkošanai un apmaiņai Interneta tīklā;  

  ArcPad – risinājums portatīviem un plaukstas datoriem 
darbam lauka apstākļos;  
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  ArcGIS Server –  nodrošina kopīgu ĢIS objektu serveri;  
  ArcGIS Engine – ietver atvērtu API bibliotēku - atsevišķas 

ĢIS programmas komponentes.  
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Izmantošana 
 
 Mūsdienās ĢIS ir tieši vai netieši iesaistīts gandrīz 

visās dzīves svērās.  
 ĢIS izmantošana ir stipri pieaugusi pēdējo 5 – 10 

gadu laikā: 
 jaunu tehnoloģiju strauja attīstība; 
 ĢIS produktu cenas pazemināšanas.  

 Uzkrājoties pieredzei darbā ar ĢIS un tā potenciālo 
iespēju izprašanā, ir radusies lielāka nepieciešamība 
pēc sarežģītas ģeogrāfiskās informācijas analīzes.  
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ĢIS tehnoloģijas ļauj 
 

 apstrādāt un attēlot ģeogrāfisko informāciju jaunos 
un neredzētos veidos; 
 savienot dažādus ģeogrāfiskas izcelsmes procesus 

vienā sistēmā  
 piemēram, ĢIS sniedz iespēju vienlaicīgi izmantot: 

  administratīvo informāciju (administratīvās robežas),  
 kadastra informāciju (īpašuma robežas),  
 nodokļu informāciju (zemes nodoklis),  
 zemes lietojumu un inženierkomunikāciju objektus, 
vienlaicīgi par pamatu izmantojot objektu ģeogrāfisko 
informāciju. 
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 savienot telpisko un jebkura cita veida informāciju 
vienā sistēmā (datubāzes, attēlus, filmas, skaņas u.c.); 
 apvienot dažādus rīkus telpisko datu integrācijai un 

analīzei:  
  teritoriju aplūkot no attāluma, lai redzētu teritorijā 
notiekošo vispārēji;  
  aplūkot teritorijas atsevišķus objektus tuvplānā;  

  veikt telpisko analīzi, kāda ir objektu savstarpējā 
attiecība; 
  veikt teritorijas kartes pavairošanu dažādos 

mērogos, skatos un neierobežotā kopiju skaitā. 
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ĢIS izmantošana transporta sistēmās 
nodrošina 
 

 informāciju par ceļu atrašanās vietām, to 
noslogojumiem, segumiem un ceļa zīmēm; 
 iespēju veikt ceļu tīklu un to noslogojumu analīzi un 

plānošanu; 
 īsāko un efektīvāko ceļu meklēšanu; 
 krīzes situāciju analīzes veikšanu. 
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Biznesa un apkalpošanas sfērās  
 

 ĢIS sistēmas fokusējas uz ģeogrāfisko datu analīzi, 
lai iegūtu operacionālu, taktisku un stratēģisku 
informāciju. 

 Šos datus izmanto, lai noteiktu potenciālos klientu 
koncentrācijas apgabalus un klientu tipus konkrētajos 
ģeogrāfiskajos rajonos.  

 Arvien vairāk ĢIS tiek integrēts militāro lēmumu 
pieņemšanā, stratēģiju plānošanā, navigācijas sistēmās 
u.c. 
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Militārās ĢIS sistēmas 
 

 

 Saistītas ne tikai ar datortehnikas, bet arī ar mobilās 
informācijas iegūšanas ierīču attīstību.  
 ĢIS un GPS kombinācijas tiek izmantotas 

navigācijas sistēmās.  
 Satelītu tehnoloģijas tiek izmantotas rastra datu 

iegūšanā, kas pēc tam tiek analizētas, izmantojot ĢIS 
iespējas.  
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 Iedalās: stratēģiskās ĢIS un izpētes ĢIS 
 Stratēģiskās ĢIS pamatojas uz taktisku un 
stratēģisku lēmumu pieņemšanu, izmantojot ģeogrāfisko 
informāciju. Izmantojot ĢIS, iespējams apvienot 
informāciju no satelītiem, esošajām digitālajām kartēm 
un GPS datus no karaspēka vienību rīcībā esošiem GPS 
uztvērējiem. Šāda informācija ir kritiski svarīga, lai spētu 
pietiekami ātri un kvalitatīvi reaģēt uz taktiskajām 
izmaiņām.  
 Izpētes ĢIS ir sevišķi spēcīgas sistēmas, kas apkopo 
lielu datu daudzumu un, pamatojoties uz 
visdažādākajām ĢIS analīzes metodēm, veic šo datu 
apkopošanu un informācijas iegūšanu.  
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ĢIS komunikācijas sistēmās 
 

 ūdensvadu komunikācijas, elektrības vadu komunikācijas, 
gāzes vadu komunikācijas un telekomunikācijas.  

ĢIS dabas un ekoloģijas vajadzībām 
 

  Jūras ģeoinformācijas sistēmas ir paredzētas jūru un 
okeānu stāvokļu analīzei, straumju kustībai, dzīvnieku 
populācijām un krīzes situāciju analīzei (piemēram naftas 
noplūdē).  

 Ekoloģijā ĢIS pārsvarā tiek aktīvi izmantotas lielpilsētās 
gaisa piesārņojuma kontrolēšanai, kā arī ozona slāņa kontrolei. 
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ĢIS kāršu formāti 
 

 Standarta topogrāfiskajā kartē tiek attēloti ceļi, upes, 
horizontāles, zemes lietojuma veids, apdzīvoto vietu un 
atsevišķu viensētu izvietojums un citi kartes slāņi 
vienas kartes lapas ietvaros.  

 Izmatojot ĢIS tehnoloģijas atsevišķi kartes slāņi var tikt 
glabāti kā atsevišķas kartes, karšu tēmas vai teritorijas 
pārklājumi (piemēram, autoceļi var tikt glabāti 
atsevišķā slānī, ūdens teces vai ūdenstilpes var tikt 
glabātas katra savā slānī), kas nodrošina karšu 
vairākkārtēju izmantošanu.  
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ĢIS kāršu formāti 
 

 

 Navigācijas sistēmās tiek izmantoti divi karšu veidi:  
 rastra formāta kartes; 
 vektoru formāta kartes.  
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ĢIS kāršu formāti 
 

 Vektoru formāts 
 vektoru datu modelis nosaka, ka katrs reprezentējamais 

reālās dabas objekts ir jāklasificē vienam no vektoru datu 
tipiem: 

 punktam; 
 līnijai; 
 poligonam. 

 vektoru attēli ir objekti, kurus apraksta ar matemātiskiem 
vienādojumiem vai vektoriem, tie satur informāciju par izmēru, 
formu, krāsu, robežām un izvietošanu; 
 pēc savas būtības nav attēls, bet gan datu bāze ar 
informāciju par kartes objektiem; 
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 pēc vektoru kartes inicializēšanas un palaišanas, tā tiek 
veidota, izmantojot informāciju, kas glabājas datu bāzē; 
 katrs tādas datu bāzes objekts papildus satur atribūtu, kas 
apraksta tā nosaukumu, īpatnības, krāsu, virsrakstu;  
 Piemēram, objekts ar nosaukumu „pļava” ir laukums, kas ir 

aizkrāsots zaļā krāsā. Šim objektam ir nosaukums, tips, 
apakštips un citi papildus dati, kas ļauj ne tikai attēlot to uz 
kartes, bet arī to izmantot dažādos šķirošanas, skaitļošanas 
un meklēšanas algoritmos.  

 Attēlu var palielināt vai samazināt, nepasliktinot kvalitāti.  
 Vektoru kartes var lejupielādēt GPS uztvērēja atmiņā vai arī 

izmantot shēmā „dators-uztvērējs”.  
 Karšu ielāde no datora notiek, izmantojot USB vai COM 
portus un speciālu programmatūru (piemēram, Garmin 
uztvērējiem jāizmanto programma Map Source).  
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ĢIS kāršu formāti 
 

 Rastra kartes attēls  
 daudzkrāsu punktu kopa, no kuriem tiek veidots attēls; 
 attēls ir monolīts, atšķirībā no vektoru kartēm, kurās tas 

ir veidots no dažādiem atsevišķiem elementiem;  
 ar rastra kartēm var strādāt, tikai ar datora starpniecību, 

tās nevar ielādēt GPS uztvērējā; 
 lai strādātu ar rastra karti, vispirms ir nepieciešams 

noskanēt kartes grafisku attēlu, bet pēc tam to piesaistīt 
koordināšu tīklam, norādot konkrētu bāzes punktu 
ģeogrāfisko garumu un platumu (kalibrēšana); 

 karšu piesaistei var izmantot dažādas programmatūras, 
piemēram, Fugawi. 
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ĢIS kāršu formāti 
 Vairumā ģeogrāfiskās informācijas sistēmās tiek 

izmantoti gan vektoru, gan rastra formāti; 
  vektoru kartēm ir vairākas priekšrocības navigācijā, jo 

tās atļauj: 
 automātiski izstrādāt maršrutu; 
 meklēt objektus pēc dažādām pazīmēm (adreses un 
attāluma līdz noteiktai vietai); 

 noteikt attālumu; 
 mērogot.  
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