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1. Era informacyjna

Czas, w którym żyjemy, nazywany jest erą informacyjną, a społeczeństwo, które two-
rzymy, mianem społeczeństwa informacyjnego. O powszechności powyższego twier-
dzenia świadczyć może rezultat przeszło 20 milionów stron przedstawionych jako
wyniki wyszukiwania hasła „społeczeństwo informacyjne” w światowych zasobach
internetowych. Zjawisko informatyzacji społeczeństwa uwidacznia się we wszystkich
dziedzinach naszego życia, dotyczy wszystkich organizacji1. Popyt na informację jest
ogromny – poszukują jej zarówno organizacje, jak i osoby fizyczne. Informacja, która
w obecnym czasie jest tak bardzo pożądana, ma przede wszystkim ułatwić podejmo-
wanie trafnych decyzji. Często jednak informacje, niezbędne do podjęcia decyzji
w jednej komórce organizacji, powstają w innych obszarach organizacji lub są pozy-
skiwane przez odrębne jej wydziały, czy też zewnętrzne instytucje. Powodzenie decy-
zji zależy od dostarczenia osobie, która ją podejmuje, odpowiedniej informacji wspo-
magającej (...)2. Z uwagi na powyższe, instytucje zmuszone są do rozbudowy swoich
systemów informacyjnych w taki sposób, by wykorzystywana przy podejmowaniu
decyzji informacja była jasna i stosunkowo łatwo dostępna. Istnieje wiele definicji
określających zakres znaczeniowy wyrażenia „system informacyjny”. S. Chajtman
podaje, że istotą systemu informacyjnego są zachodzące w nim procesy informacyjne,
przetwarzające dane wprowadzane do systemu w pożądane informacje wychodzące

1 Szukana fraza w języku angielskim w internetowej wyszukiwarce „Google”: „information society”.
2 Por. J. Galbraiht, Organizational design: An Information processing view [w:] K.O. Magnusen (red.),

Organizational design, development and behavior, Scott–Foresman & Co, Glenview 1977 s. 87; B. Płonka,
Wpływ organizacji systemu informacyjnego na efektywność kontroli celnej, WZiKS UJ, Kraków 2002, s. 8
– materiały niepublikowane.
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z systemu3. Inne definicje mówią o tym, że „system informacyjny” to np. zestaw po-
wiązanych z sobą elementów, którego celem jest zbieranie, przetwarzanie, magazyno-
wanie, rozprzestrzenianie danych i informacji powiązanych mechanizmem sprzężenia
zwrotnego, lub że jest to rezultat rozwoju przedsiębiorstwa – tworzenia i doskonalenia
kanałów komunikacyjnych4. W niniejszym artykule określenie „system informacyjny”
odnosić się będzie do układu pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania, analizo-
wania i udostępniania informacji, opartego na technologii komputerowej.

2. Geograficzne Systemy Informacyjne

Definicja Geograficznych Systemów Informacyjnych – (GIS; ang.: Geographic Infor-
mation Systems) mówi, iż jest to skomputeryzowany system pozyskiwania, przecho-
wywania, przetwarzania, analizowania i udostępniania informacji posiadającej odnie-
sienie przestrzenne do powierzchni ziemi (czyli system informacji geograficznej)5.

Tak jak inne systemy informacyjne, GIS stanowi zorganizowany zbiór danych
i procedur, które pozwalają użytkownikom prowadzić proces decyzyjny. W GIS ist-
nieje jeden charakterystyczny aspekt stanowiący o wyjątkowości tych systemów –
lokalizacja przestrzenna danych, umożliwiająca odniesienie informacji do powierzchni
ziemi6.

Już w pierwszym w Polsce (rok 1990), kompletnym podręczniku na temat techno-
logii GIS, przeczytać możemy:

Powierzchnia naszej planety podlega nieustannym przeobrażeniom powodowanym przez siły
przyrody oraz działalność człowieka. Procesy cywilizacyjne w powiązaniu z szybko rosnącym
zaludnieniem powodują groźne zmiany środowiska naturalnego. Coraz dotkliwiej odczuwa się
ograniczoność zasobów ziemi, w tym zasobów powierzchniowych w skali globalnej, regionalnej
i lokalnej. Nowe zagrożenia, powiększające się trudności i rosnące potrzeby wymagają nieza-
wodnego monitorowania zachodzących zjawisk, kompleksowego planowania przestrzennego oraz
racjonalnego zarządzania i gospodarowania terenami. Do tych celów niezbędna jest aktualna, od-
powiadająca zadaniom informacja geograficzna (przestrzenna)7.

3 S. Chajtman, Systemy i procesy informacyjne, PWE, Warszawa 1986, s. 33.
4 Por. R.M. Stair, Principlesof information systems; managerial approach, Boyd&Fraser, Boston 1992,

s. 14; W.A. Bocchino, Systemy informacyjne zarządzania. Narzędzia i metody, WNT, Warszawa 1975,
s. 14; B. Płonka, Wpływ organizacji systemu informacyjnego na efektywność kontroli celnej, WZiKS UJ,
Kraków 2002, s. 6 – materiały niepublikowane.

5 Por. J. Gaździcki, Systemy informacji przestrzennej, PPWK im. E. Romera, Warszawa–Wrocław
1990, s. 9; M. Kistowski, M. Iwańska, Systemy Informacji Geograficznej. Podstawy techniczne
i metodyczne. Przegląd pakietów oprogramowania i zastosowań w badaniach środowiska przyrodniczego,
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1997.

6 J.E. Harmon, J. Anderson, The Design and Implementation of Geographic Inofrmation Systems, John
Wiley&Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2003, s. 13–41.

7 J. Gaździcki, Systemy informacji przestrzennej, PPWK im. E. Romera, Warszawa–Wrocław 1990,
s. 7.
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Mimo upływu 15 lat i niezmiernie szybko zachodzących zmian w technologiach in-
formatycznych, powyższe stwierdzenia są wciąż aktualne. T. Parteka twierdzi, że:

Celem głównym systemu informacji przestrzennej jest zaspokojenie potrzeb publicznych
w zakresie informacji o przestrzeni geograficznej. Informacje te powinny być rzetelne, aktualne,
wyczerpujące potrzeby głównych odbiorców oraz łatwo dostępne8.

Następujące komponenty GIS: oprogramowanie, sprzęt, dane, osoby i procedury
(ang.: hardware, software, dataware, people and applications) pozwalają zbudować
użyteczny i funkcjonalny system, który usprawnia zarządzanie informacją o obiektach,
zjawiskach i procesach przestrzennych. Szczególną uwagę należy jednak zwrócić na
element ludzki w tych systemach, gdyż to właśnie operator systemu tworzy go
i wykorzystuje, aż do otrzymania rezultatów. Wykorzystywanie systemu informatycz-
nego nie zastępuje twórczego myślenia ludzi, może tylko uwolnić operatorów od dzia-
łań rutynowych, w wyniku czego użytkownik systemu może poświęcić czas kreatyw-
nej części rozwiązywania problemu9.

3. Dane i informacje w systemach GIS

Człowiek dysponuje przestrzenią, a równolegle posiada informację o tej przestrzeni.
Precyzyjne, aktualne, wiarygodne, kompletne dane stanowią o użyteczności systemu
informatycznego. Obszerne zasoby danych dostępne są między innymi w Internecie, na
przykład roczniki statystyczne udostępnione nieodpłatnie w edytowalnej postaci cy-
frowej bazy danych na stronach internetowych GUS10.

Do systemu wprowadzane są dane, natomiast wyprowadzane dane stanowią infor-
mację. Posiadanie odpowiednich danych i uzyskanie z nich informacji stwarza różnego
rodzaju szanse na czerpanie korzyści materialnych i niematerialnych. Jednak posiada-
nie nieuporządkowanych, fałszywych, nieaktualnych zbiorów tych informacji może
deformować obraz rzeczywistości, a w szczególnym przypadku brak wiedzy
o posiadaniu tych zbiorów stanowi o ich kompletnej bezużyteczności. O dane oraz
o informację należy więc dbać, odpowiednio je cenić i z nich korzystać. W obecnym
czasie, przy tak rozbudowanych zbiorach informacyjnych i tendencji do ciągłego wzro-
stu objętości tych zbiorów, nieuniknione jest stosowanie odpowiednich technik
i narzędzi informatycznych11.

8 T. Parteka, Monitoring przestrzenny jako systemowy instrument gospodarki przestrzennej [w:]
T. Markowski (red.), Instrumentalizacja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, biuletyn KPZK,
z. 195, Warszawa 2001, s. 105.

9 T. Parteka, Monitoring przestrzenny jako systemowy instrument gospodarki przestrzennej [w:]
T. Markowski (red.), Instrumentalizacja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, biuletyn KPZK,
z. 195, Warszawa 2001, s. 109.

10 Por. http://www.stat.gov.pl/bdr/bdrap.dane_podgrup.katgrupg
11 P. Hudzik, Wykorzystanie GIS w serwisie internetowym samorządu Województwa Małopolskiego –

Wrota Małopolski, XII edycja konferencji GIS w praktyce – GIS w serwisach informacyjnych administracji
publicznej, Warszawa 2005, s. 109.
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4. Zastosowanie GIS w zarządzaniu przestrzenią

System GIS z powodzeniem może być wykorzystany w badaniu sytuacji społeczno-
-ekonomicznej ludności, szczególnie w procesie planowania rozwoju określonego
regionu. Monitorowanie i kontrolowanie zmian w przestrzeni, planowanie jej przezna-
czenia i dalszego wykorzystania należy do zadań administracji. Według J. Czochań-
skiego12, większość zadań samorządów może i powinna być wsparta technologią in-
formatyczną – na czele z wykorzystaniem informacji przestrzennej i obiektowej. Sto-
pień oraz zakres wykorzystania systemu informatycznego i zawartych w nim danych
musi być zróżnicowany – od prostego gromadzenia danych i ich analizy, przez monito-
ring zjawisk społecznych, przestrzennych i gospodarczych, zarządzanie infrastrukturą
komunalną oraz komunikacyjną, gospodarkę nieruchomościami, aż po ochronę środo-
wiska, planowanie przestrzenne, symulacje przestrzenne i inwestycyjne oraz progra-
mowanie rozwoju. Stopniowo także inne branże i instytucje stają się użytkownikami
systemów narzędzi GIS, odnajdując w nich przede wszystkim źródła i sprawne narzę-
dzia udostępniania informacji. Informacja taka stanowi cenny przedmiot działalności
komercyjnej, a w odniesieniu do przestrzeni jest niezbędna dla funkcjonowania więk-
szości instytucji i dziedzin gospodarki.

Jednym z elementów systemu informacyjnego jest monitoring zjawisk przestrzen-
nych, społecznych i gospodarczych zachodzących w określonej przestrzeni13. Potrzeba
stworzenia podstaw informacyjnych stałej obserwacji zmian przestrzeni (monitoringu)
przez gromadzenie i przetwarzanie informacji wynika z obiektywnych przesłanek roz-
woju, w tym między innymi ze wzrastającego wciąż popytu na komponenty środowi-
ska naturalnego14. Jednym z nich jest ziemia w sensie przestrzeni, którą można
w różnoraki sposób zagospodarować. Ogromny popyt i brak przemyślanych wytycz-
nych w formie planów zagospodarowania przestrzennego sprawiają, iż przestrzeń wo-
kół miast – szczególnie dużych, jest wykorzystywana w sposób niezgodny z zasadami
dobra publicznego. Masowo i często chaotycznie powstają obszary zabudowy miesz-
kaniowej, na stałe zmieniając charakter owej przestrzeni. T. Parteka uważa za nie-
zmiernie istotne stworzenie stałych i permanentnych podstaw informacyjnych takich
działań przestrzennych, jak: planowanie przestrzenne, proces lokalizacyjny, kontrola
realizacji planu, przeciwdziałania naruszeniom równowagi (ekologicznej, społecz-
nej)15. Geograficzne Systemy Informacyjne, poprzez możliwość analizy i symulacji,

12 J.T. Czochański, System informacji przestrzennej jako narzędzie wspomagania samorządu w rozwoju
regionalnym [w:] T. Parteka, J.T. Czochański (red.), Systemy informacji przestrzennej w planowaniu
i rozwoju regionalnym, biuletyn KPZK, z. 206, Warszawa 2003, s. 34–35.

13 J.T. Czochański, System informacji przestrzennej jako narzędzie wspomagania samorządu w rozwoju
regionalnym [w:] T. Parteka, J.T. Czochański (red.), Systemy informacji przestrzennej w planowaniu
i rozwoju regionalnym, biuletyn KPZK, z. 206, Warszawa 2003, s. 36–37.

14 T. Parteka, Monitoring przestrzenny jako systemowy instrument gospodarki przestrzennej [w:]
T. Markowski (red.), Instrumentalizacja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, biuletyn KPZK,
z. 195, Warszawa 2001, s. 106–107.

15 T. Parteka T., Monitoring przestrzenny jako systemowy instrument gospodarki przestrzennej [w:]
T. Markowski (red.), Instrumentalizacja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, biuletyn KPZK,
z. 195, s. 108–109.



Geograficzne systemy informacyjne jako narzędzie wizualizacji... 87

ułatwiają podejmowanie decyzji i kontrolowanie zmian zachodzących w przestrzeni.
Systemy te są zarówno narzędziem gromadzenia i przetwarzania informacji służącej
wewnętrznym jednostkom organizacyjnym administracji, jak i źródłem tej informacji
dla odbiorców zewnętrznych16.

5. Przykład wykorzystania GIS do wizualizacji rozwoju strefy
rezydencjalnej na obszarze gmin podkrakowskich

Przykładem wykorzystania GIS do analizy sytuacji mieszkaniowej w odniesieniu do
przestrzeni jest niżej przedstawiona procedura pobierania, przetwarzania
i wizualizowania pozyskanych z Internetu danych statystycznych. Bogate zasoby da-
nych zgromadzone są w Banku Danych Regionalnych i udostępniane przez serwis
internetowy Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem
http://www.stat.gov.pl/bdr/bdrap.dane_podgrup.katgrupg. Do analizy należy wybrać
odpowiednią kategorię, grupę i podgrupę oraz przedział czasowy i zakres przestrzenny
(dane charakteryzujące różne grupy tematyczne udostępniane są w serwisie z różną
szczegółowością od NTS 1 do NTS 5) (ryc. 1). Dodatkowo możliwy jest wygląd wybo-
ru zestawienia w postaci tabeli wielowymiarowej lub tabeli relacyjnej. Jedna z opcji
powoduje, iż zaznaczone dane automatycznie wyeksportowane zostają do formatu .xls
(MS Excel) (ryc. 2).

W arkuszu kalkulacyjnym konieczna jest obróbka otrzymanych danych. Dotyczy to
przede wszystkim wyselekcjonowania zasobów istotnych z punktu widzenia analizy
i wizualizacji. Na tym etapie niezbędne jest również zunifikowanie identyfikatorów dla
poszczególnych obiektów (które w opisywanym przypadku stanowią obszary gmin
wiejskich i miejsko-wiejskich gmin podkrakowskich) (ryc. 3). Identyfikatory pobrane
z Internetu, choć unikatowe dla każdego rekordu, nie odpowiadają identyfikatorom
zgromadzonym w bazie danych przestrzennych, zapisanej w postaci .asc (MS Access).
Proces ten można wykonać automatycznie, używając funkcji Znajdź/Zamień lub po-
przez przygotowanie odpowiedniego makra.

Odpowiednio zreorganizowaną tabelę arkusza kalkulacyjnego eksportujemy do
aplikacji baz danych (w opisywanym przykładzie jest to MS Access). Istnieje również
możliwość działania odwrotnego, czyli importu odpowiedniej tabeli z poziomu aplika-
cji baz danych. Prostym, a skutecznym rozwiązaniem jest skopiowanie i wklejenie
nowo pozyskanych pól, jako odpowiednio usytuowanych nowych kolumn z danymi
atrybutowymi. Ważne jest, by łączenie tabel zostało zweryfikowane, czyli by operator
sprawdził losowo rezultat łączenia (np. w wielu przypadkach wartość danych dla Kra-
kowa stanowić będzie wielokrotność wartości sąsiadujących z nim małych gmin). Czę-
sto, celem usprawnienia pracy, jako narzędzie rafinacji, konwersji czy selekcji danych

16 J.T. Czochański, System informacji przestrzennej jako narzędzie wspomagania samorządu w rozwoju
regionalnym [w:] T. Parteka, J.T. Czochański (red.), Systemy informacji przestrzennej w planowaniu
i rozwoju regionalnym, biuletyn KPZK, z. 206, s. 40–41.



Iwona Hudzik, Paweł Hudzik88

stosuje się zwykły notatnik (NotePad Windows) (ryc. 4). Umożliwia on, poza cennym
usunięciem formatowania przypisanego do skopiowanego tekstu, sprawną zmianę
nazw, form zapisu itp. Zaznaczenie odpowiedniego tekstu i zastosowanie funkcji Za-
mień pozwala na przygotowanie zawartości pytania atrybutowego, które przeniesione
do aplikacji GIS umożliwi wyświetlenie wszystkich gmin z obszaru zainteresowania
badacza. Operacja ta w ogromnym stopniu automatyzuje pracę operatora GIS.

Dane statystyczne w prosty sposób wyświetlane są jako wykresy. Jest to jedna
z podstawowych opcji MS Excel. Wykres jest ciekawą formą prezentacji informacji,
jednak nie spełnia potrzeb wizualizacji przestrzennej. W charakteryzowanym przypad-
ku z wykresu można odczytać nasilenie zjawiska rozwoju funkcji rezydencjalnej, nie
jest jednak widoczny trend przestrzenny, mówiący o rozkładzie tego zjawiska (ryc. 5).
Dzięki wykorzystaniu aplikacji GIS (w przedstawionej pracy jest to ArcView ESRI)
dane wyświetlane są w postaci kartogramów z możliwością edycji legendy, etykiet,
tytułu, skali. Możliwe jest również zrelatywizowanie wybranych danych do innych
zasobów bazy. W pierwszym przypadku wyświetlona jest bezwzględna wartość okre-
ślająca przyrost domów w badanym okresie (ryc. 6), natomiast drugi kartogram przed-
stawia specjalnie opracowany relatywny wskaźnik rozwoju funkcji rezydencjalnej,
gdzie wartość przyrostu liczby domów jednorodzinnych odniesiona zostaje do stałej
liczby mieszkańców z pierwszego roku pobieranych danych mieszkaniowych (ryc. 7).
Uzyskany w ten sposób obraz stanowi ciekawe tło do dalszych poszerzonych badań na
temat rozwoju strefy rezydencjalnej gmin podkrakowskich.

6. Podsumowanie

Rezultat przedstawionej wizualizacji ukazuje znaczny rozwój strefy rezydencjalnej
w pierwszym pierścieniu gmin podkrakowskich. Ewenement stanowi gmina Mucharz,
która pomimo swojego wiejskiego charakteru, posiada wysoki wskaźnik przyrostu
nowych domów, znajdując się na drugim miejscu wśród wszystkich badanych gmin.
Fakt ten jest wynikiem działań związanych z realizacją budowy zapory
w miejscowości Świnna Poręba na rzece Skawie i „przeniesieniem” większości zabu-
dowy poza strefę ochronną zalewu.

Z łatwością możemy się zorientować, iż największe zainteresowanie pod względem
budowy nowych domów wzbudzają gminy znajdujące się na północ i na południe od
Krakowa w przeciwieństwie do terenów położonych po wschodniej stronie miasta.

Powyższe analizy stanowią punkt wyjścia do dalszych, znacznie szerszych badań,
jakie można przeprowadzić za pomocą GIS. Wykorzystując dostępne bazy danych,
możemy – w zależności od potrzeb – „nakładać” na siebie różne warstwy tematyczne
i kompilować informacje, aby uzyskać zintegrowane wyniki prowadzonej analizy
w odniesieniu do przestrzeni. W krajach stosujących na szeroką skalę technologie in-
formatyczne GIS jest podstawowym narzędziem ułatwiającym podejmowanie decyzji
przestrzennych, dotyczących zjawisk społecznych i gospodarczych. W Polsce proces
informatyzacji przebiega niezmiernie dynamicznie, a obserwowane tendencje wskazują
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na wzrost zainteresowania różnorodnymi narzędziami wspomagającymi zarządzanie,
ze szczególnym naciskiem na technologie informatyczne, do których należą Geogra-
ficzne Systemy Informacyjne.
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Ź r ó d ł o: zrzut ekranowy http://www.stat.gov.pl/bdr/bdrap.dane_podgrup.katgrupg

Ryc. 1. Internetowa strona Głównego Urzędu Statystycznego „Bank Danych Regionalnych”
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Ź r o d ł o: opracowanie własne

Ryc. 2. Dane pozyskane z internetowych stron GUS zaimportowane
do arkusza kalkulacyjnego

Ź r o d ł o: opracowanie własne

Ryc. 3. Integracja danych statystycznych (atrybutowych) z bazą danych informacji
geograficznej
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Ź r o d ł o: opracowanie własne

Ryc. 4. Konwersja danych tekstowych do postaci treści pytania przestrzennego w aplikacji GIS

Ryc. 5. Wykres relatywnego wskaźnika rozwoju strefy rezydencjalnej wybranych gmin Małopolski
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Źródło: opracowanie własne

Ryc. 6. Wizualizacja przestrzennego rozkładu ilości nowych domów w wybranych gminach
Małopolski

Ź r ó d ł o: opracowanie własne

Ryc. 7. Wizualizacja przestrzennego rozkładu relatywnego wskaźnika rozwoju strefy
rezydencjalnej wybranych gmin Małopolski
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