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Streszczenie. System Informacji Geograficznej (GIS) to system informacji zdolny
do przechowywania, edytowania, analizowania, przetwarzania i udostępniania powią-
zanych geograficznie informacji. GIS jest narzędziem, które pozwala użytkownikom na
tworzenie interaktywnych zapytań, analizowanie informacji przestrzennej, edycję da-
nych, mapy i przedstawienie wyników wszystkich tych działań.

1. Wstęp

Kształt podziału terytorialnego kraju jest wynikiem splotów różnych czynników poli-
tycznych, ekonomicznych, tradycji, a także racjonalizacji działań postępu technicznego.
Głównym zamierzeniem tegoż podziału jest usprawnienie zarządzania krajem przez orga-
ny władzy centralnej i samorządowej. Niezależnie od położenia geograficznego wszystkie
państwa dążą do efektywnego zarządzania poprzez usprawnienie działań władz w tere-
nie. Właśnie w tym celu 1 stycznia 1999 roku weszła w życie reforma administracyjna
Polski, wprowadzająca trzystopniową strukturę podziału terytorialnego. Obecnie Polska
dzieli się na 16 województw, 379 powiatów i 2478 gmin.

Podział terytorium państwa na mniejsze obszary jest rodzajem podziału kraju na re-
giony administracyjne (tak zwanej regionalizacji) uwzględniającym pewne kryteria geo-
graficzne, historyczne, gospodarcze, społeczne oraz prawno-administracyjne. Podziały
administracyjne muszą odznaczać się ciągłością przestrzenną i kompletnością, co ozna-
cza, że całe terytorium kraju jest pokryte jednostkami tego samego poziomu, a żaden
obszar nie jest pominięty.

W celu ułatwienia i przyspieszenia prac działów administracyjnych wprowadza się
szereg usprawnień technicznych, głównie za przyczyną rozwoju komputeryzacji. Obec-
nie najbardziej popularnym sposobem opisu przestrzeni geograficznej stały się Systemy
Informacji Geograficznej (ang. Geographical Information System, GIS), nazywane rów-
nież Systemami Informacji Przestrzennej lub Systemami Informacji Terenowej.

Powstanie Systemów Informacji Geograficznej jest wynikiem dokonującej się w cią-
gu ostatnich kilkunastu lat rewolucji w geografii oraz gwałtownego rozwoju informatyki
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i metod zarządzania bazami danych. Rozwój GIS jest efektem prac prowadzonych w róż-
nych dziedzinach: geografii, kartografii, geodezji, informatyce oraz elektronice.

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie możliwości zastosowania Systemów Informa-
cji Geograficznej do tworzenia map administracyjnych Polski, a w szczególności mapy
województwa podlaskiego.

2. Systemy Informacji Geograficznej (GIS)

Systemy Informacji Geograficznej to dynamicznie rozwijające się systemy informa-
cyjne służące do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych
geograficznych. Mają one za zadanie wspomagać system decyzyjny [6].

Systemy GIS pozwalają gromadzić geoinformację (wiedzę dotyczącą obiektów topo-
graficznych, faktów, zdarzeń, przedmiotów oraz procesów), zawierającą koncepcję, po-
zwalającą na określenie położenia danego obiektu na powierzchni Ziemi względem po-
zostałych obiektów.

GIS są wykorzystywane w wielu dziedzinach. Szeroką grupę zastosowań systemów GIS
stanowi wszelkiego typu ewidencja zasobów. Wykorzystanie warstwowej organizacji map
umożliwia łatwą modyfikację jedynie wybranych obiektów, bez konieczności przerysowy-
wania całej mapy. Komputerowa ewidencja własności gruntów z powodzeniem zastępuje
tradycyjną, prowadzoną za pomocą rejestrów i map geodezyjnych (katastralnych).

Systemy Informacji Geograficznej mogą również być bardzo wygodnym narzędziem do
przetwarzania informacji o lokalizacji wszelkiego rodzaju zjawisk, zwłaszcza cechujących
się znaczną zmiennością w czasie oraz danych statystycznych (np. poziomu zanieczysz-
czeń, zagrożenia przestępczością, występowania chorób, struktury użytkowej gruntów).

Inną grupę zastosowań stanowi wykorzystanie GIS do przetwarzania danych o in-
frastrukturze technicznej terenu (np. o sieciach wodociągowych, gazowniczych, energe-
tycznych, liniach komunikacyjnych), które wymagają częstych modyfikacji, niezwykłej
dokładności i aktualności. GIS umożliwiają spełnienie tych wymagań.

We wszystkich Systemach Informacji Geograficznej punktem wyjścia są dane prze-
strzenne i opisowe, związane z lokalizacją obiektów geograficznych. Poza procedurami
wprowadzania i weryfikacji danych wejściowych GIS obejmują także procedury zarządza-
nia i przetwarzania w obrębie bazy danych, procedury przetwarzania i analizy danych
geograficznych, procedury wyjściowe: prezentację graficzną, kartograficzną i tekstową
danych oraz procedury komunikacji z użytkownikiem.

3. Tendencje w wykorzystywaniu map numerycznych i GIS w praktyce

Tak jak już wcześniej wspominano, do wizualizacji danych geograficznych zawartych
w bazie danych wykorzystuje się obecnie maszyny i reprezentacje środowiska geograficz-
nego w postaci map numerycznych (map w formie cyfrowej, której obiekty przedstawione
są w formie obrazów wektorowych lub rastrowych), będące częścią GIS.

System Informacji Geograficznej ułatwia oraz przyśpiesza pracę administracyjną po-
przez tworzenie specjalistycznych oprogramowań do przetwarzania danych przestrzen-
nych. Rozwój techniczny pozwolił w praktyce na większe możliwości pojemnościowe (co
do rozmiaru danych) oraz obliczeniowe.

W dziedzinach takich jak geografia oraz kartografia powstają nowoczesne, ciągle udo-
skonalane systemy GIS usprawniające pracę człowiekowi. Mapy numeryczne są powoli
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zastępowane odpowiednikami numerycznymi reprezentującymi dane geograficzne. Pro-
stota tworzenia map numerycznych spowodowała powstanie gałęzi zajmujących się two-
rzeniem map cyfrowych. Nowe dziedziny geoinformatyczne rozwijają się wyjątkowo szyb-
ko, a narzędzia, jakie wykorzystują stają się przyjazne dla szeregowego użytkownika.
Kreowanie reprezentacji środowiska geograficznego w technice cyfrowej staje się coraz
prostsze i nie wymaga już tak dużego nakładu pracy sprzętu i ludzi. Tworzenie podziału
obszarów geograficznych jest również coraz mniej skomplikowane, a powtarzanie pew-
nych czynności nie jest już koniecznością, co ułatwia pracę i pozwala zaoszczędzić czas,
jaki byłby potrzebny do wykonania nowych wersji podziału administracyjnego. Dlatego
też generowanie map numerycznych powiatów, które są później wykorzystywane przy
zarządzaniu terytorialnym staje się szybkie i nieskomplikowane. Wiąże się to z faktem,
iż obiekty dyskretne w modelu reprezentującym podział administracyjny pozwalają na
przechowywanie większej ilości atrybutów, które wizualnie nie są zamazane oraz na łatwe
zarządzanie dużą ilością prezentowanych danych.

Na rynku usług informatycznych powstaje coraz więcej firm dostarczających oprogra-
mowanie oraz sprzedających dane przestrzenne w zestandaryzowanych formatach. Także
w Polsce jest wiele firm przodujących w dostarczaniu takich danych. Oprócz komercyj-
nych rozwiązań na rynku światowym rozwijane są oprogramowania wolnego dostępu,
które umożliwiają stworzenie reprezentacji środowiska geograficznego dla potrzeb indy-
widualnych instytucji lub człowieka. W związku z szerokim zastosowaniem systemów
GIS pod koniec lat sześćdziesiątych powstał w Kanadzie duży system przetwarzania
informacji o leśnictwie, rolnictwie oraz terenie (ang. Canada Geographic Information
System). W Polsce systemy GIS stają się coraz bardziej modne, a firmy je dostarczające
nie funkcjonują już jako monopole.

4. Projekt GEOPORTAL.GOV.PL

Należy nadmienić, że na czerwiec 2008 roku przewidziano w Polsce premierę interne-
towego GEOPORTALU.GOV.PL (http://www.geoportal.gov.pl) [5]. Założenia portalu
są rozległe i można wśród nich dostrzec tendencje podobne do amerykańskich. Geo-
portal powstaje w celu udostępnienia użytkownikom cyfrowej informacji katastralnej
i geoprzestrzennej.

Wiodącym założeniem projektu pod nazwą GEOPORTAL.GOV.PL jest budowa kra-
jowej infrastruktury informacji przestrzennej, w tym geoportalu klasy INSPIRE (portalu
internetowego typu one-stop). Przechowywane zbiory danych powinny być przekształ-
cone do tego stopnia, aby można było je w jednolity sposób oglądać z ”europejskiego
punktu widzenia” i dlatego portal będzie współpracować z innymi węzłami europejskiej
infrastruktury informacji przestrzennej. Wśród oferowanych usług znaleźć będzie moż-
na zamianę struktury danych, wyszukiwanie, podgląd, zamówienia, sprzedaż, integrację
danych z różnych źródeł, wyszukiwanie po nazwach geograficznych, numerach działek
oraz punktach adresowych.

Realizacja projektu GEOPORTAL.GOV.PL ma wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości
oraz wzrost innowacyjności i konkurencyjności firm dzięki dostępowi do danych prze-
strzennych i katastralnych. Procesy decyzyjne dotyczące inwestycji, podejmowane przez
przedsiębiorców, mają zostać dzięki temu usprawnione, a ich wiedza w zakresie znacze-
nia informacji przestrzennej i katastralnej powiększona. Oferta firm świadczących usługi
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oparte o publiczną informację przestrzenną ma być znacznie wzbogacona dzięki wyko-
rzystaniu danych z portalu. Ponadto oczekuje się wzrostu konkurencyjności Polski na
rynku europejskim i światowym poprzez oferowanie potencjalnym inwestorom zagra-
nicznym nowoczesnej informacji przestrzennej. Inną korzyścią z powstania geoportalu
ma być modernizacja pracy administracji publicznej na wszystkich poziomach poprzez
wykorzystanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Pozwoli to także przed-
siębiorcom korzystającym z usług katastralnych i geodezyjnych zaoszczędzić sporo czasu
i pieniędzy. Twórcy portalu liczą również na swój współudział w budowaniu społeczeń-
stwa informacyjnego.

Powstanie portalu dofinansowanego z finansów publicznych ma umożliwić małym
i średnim przedsiębiorstwom wykorzystywanie zaawansowanych rozwiązań opartych na
systemach GIS. Pozyskiwanie danych pozwoli zmniejszyć koszty tworzenia i dostępu do
informacji.

5. Wykorzystanie GIS przez szeregowych użytkowników na przykładzie

tworzenia mapy województwa podlaskiego

Systemy GIS umożliwiają pracę na danych lokalnych, a także na danych dystrybu-
owanych przez sieć. Ta druga opcja pozwala na pracę oraz pozyskiwanie danych ze
źródła przygotowanego np. przez odpowiedni organ administracji publicznej oraz ich
modyfikację do potrzeb lokalnej jednostki administracyjnej.

Jedną z dróg pozyskiwania danych przez początkującego użytkownika może być sko-
piowanie zdjęcia udostępnionego np. przez GEOPORTAL.GOV.PL. Następnie w prosty
sposób, przy użyciu narzędzi lub własnoręcznie, można stworzyć reprezentacje pozyska-
nych danych.

Podczas tworzenia map numerycznych musimy pamiętać, że dane przestrzenne są
głównymi składnikami opisującymi środowisko przyrodnicze, które cechuje się różno-
rodnością. Składniki (fakty) są złożone i zawierają wiele atrybutów. W związku z tym
zróżnicowanie danych elementarnych wchodzących w skład faktu jest ogromne. Atrybu-
ty mają charakter geograficzny, społeczny oraz gospodarczy, a w każdej z grup możemy
wydzielić podrzędne podziały. Jednakże przy tworzeniu zasobów danych GIS musimy
wybrać ograniczoną liczbę składników, które będą opisywały dane środowisko.

Wykorzystując narzędzia systemów GIS każdy użytkownik może samodzielnie stwo-
rzyć własną reprezentację środowiska geograficznego Polski. Przy użyciu wolnego opro-
gramowania można stworzyć zaawansowane, szczegółowe mapy numeryczne. Korzysta-
jąc z np. MapWindow w szybki i łatwy sposób stworzymy bazę powiatów w wybranym
województwie. Przy wykorzystaniu prostego systemu zaopatrzonego w narzędzie zapro-
gramowane do przetwarzania danych możemy zarządzać administracją województwa lub
kraju.

Dla przykładu utworzymy reprezentację cyfrową składającego się z 17 powiatów wo-
jewództwa podlaskiego.

Do stworzenia mapy potrzebna jest nam fotografia reprezentująca układ powiatów
w województwie podlaskim. Zdjęcie uzyskujmy z GEOPORTAL.GOV.PL (zachowu-
jąc regulamin portalu). Następnie, wykorzystując MapWindow, umieszczamy pozyskane
zdjęcie w programie i przystępujemy do digitalizacji ręcznej mapy.
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Pozyskiwanie mapy z danych rastrowych posiada wiele zalet. Niemniej jednak wekto-
ryzacja [2] danych geograficznych na wektorowy model jest niejednokrotnie czasochłon-
na, ciężko jest również uniknąć błędów.

Wektorowe dane mogą być zapisywane w różnych formatach, czasami spotykamy zapis
reprezentacji środowiska geograficznego do plików tekstowych, w których przechowujemy
między innymi współrzędne obiektów oraz ich inne atrybuty.

W ostatnich latach postęp techniki i rozwiązań elektronicznych spowodował powstanie
narzędzi automatyzujących pozyskiwanie danych ze źródeł rastrowych. Jedną z technik
jest digitalizacja półautomatyczna lub automatyczna. Jednakże, aby skorzystać z tej
metody zdobywania danych wektorowych należy uprzednio przygotować dane rastrowe.

Etap czyszczenia rastra jest żmudny i musi być przeprowadzony przez osobę posia-
dającą niezbędną w tej dziedzinie wiedzę. Dokładniejsze oczyszczenie rastra skutkuje
uzyskaniem lepszych danych wyjściowych. Najczęściej przygotowanie rastra polega na
wyeliminowaniu niepotrzebnych linii (np. włosów, jakie mogły zostać zapisane podczas
skanowania), dziur lub skupisk zbędnych pikseli. Na rynku dostępnych jest kilka cie-
kawych programów do konwersji danych rastrowych w dane wektorowe, między inny-
mi Raster2Vector i MapScan. Większość programów wykonujących przejście od obrazu
rastrowego do wektorowego wymaga ustawiania parametrów, między innymi stopnia
precyzji interpretowanego źródła rastrowego.

Innym sposobem pozyskiwania danych jest wektoryzacja ekranowa, polegająca na
wykorzystaniu oprogramowania, przy użyciu którego rysujemy po zdjęciu zaimporto-
wanym na komputer. Dokładność tej metody zależy od precyzji osoby ją wykonującej.
W naszym przykładzie pozyskaliśmy dane za pomocą takiego właśnie podejścia.

Inną techniką pozyskiwania danych jest digitalizacja ręczna polegająca na umieszcze-
niu mapy na pulpicie digitizera. Metoda ta pozwala uniknąć skanowania map i zajmo-
wania przestrzeni dyskowych. Dane można tu pozyskiwać strumieniowo lub punktowo.
Przed rozpoczęciem pracy należy jednak ustalić zasady potrzebne do generalizacji oraz
zweryfikować dane źródłowe. Choć jest to najstarsza metoda, wyróżnia się ona nadzwy-
czajną dokładnością, ale jest też dość czasochłonna i wymaga wielu umiejętności.

Przygotowane dane wektorowe mogą służyć ich twórcom przez długi okres. Kolejne
lekkie modyfikacje lub aktualizacje nie będą pochłaniały zbyt wiele czasu, jeżeli źródło
podstawowe było dokładne. Dlatego też podczas tworzenia lub pozyskiwania danych
przestrzennych ze źródeł sprzedających cyfrową reprezentację środowiska nie należy za-
pominać o uprzedniej weryfikacji zbioru. Przydatne mogą się tu okazać narzędzia wbu-
dowane w preferowany system GIS. Pomogą one zlikwidować błędy powstające w trakcie
pozyskiwania danych z rastrów, polegające na zapętleniu linii lub poligonów, niedocią-
gnięciu linii, wystawaniu linii poza obszary, przesunięciu granic poligonów.

W naszym przykładzie przygotowaliśmy zbiór danych wektorowych powiatów w wo-
jewództwach. Model reprezentujący podział administracyjny w województwach Polski
pozwoli nam ukazać zastosowanie systemów GIS w dziedzinach administracji publicznej.

Rysunek 1 przedstawia granice powiatów w województwie podlaskim. Dane rastrowe
prezentujące kształt oraz rozmieszczenie podziału administracyjnego zostały pozyskane
z portalu GEOPORTAL.GOV.PL.

Na rysunku 2 natomiast widać reprezentacje danych stworzonych w procesie wek-
toryzacji przy użyciu narzędzi systemu GIS w oparciu o mapę rastrową prezentującą
dane geograficzne. Wzór pozyskany w formie rastrowej posłużył do wykonania danych
wektorowych odzwierciedlających mapę powiatów w województwie podlaskim.
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Rysunek 1. Obraz rastrowy województwa podlaskiego; Źródło: Opraco-
wanie własne na podstawie danych z www.geoportal.gov.pl

Rysunek 2. Obraz wektorowy województwa podlaskiego; Źródło: Opra-
cowanie własne na podstawie danych z www.geoportal.gov.pl
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Każdy obiekt mapy numerycznej posiada dyskretną liczbę atrybutów go określają-
cych. W naszym modelu jedną z właściwości powiatu jest przynależność do wojewódz-
twa, którą dla potrzeb naszego przykładu nazwaliśmy ”parent−name”. Oprócz stan-
dardowych narzędzi systemy GIS pozwalają często na skonfigurowanie w prosty sposób
nowych procedur przetwarzających dane. MapWindow pozwala na pisanie plug-in’ów
przy użyciu wysoko poziomowych języków takich jak Visual Basic lub C#.

Na rysunku 3 przedstawiono proste narzędzie umożliwiające tworzenie zapytań do
danych przestrzennych i ich atrybutów. Jesteśmy w stanie tworzyć query - pytania we-
dług różnorakich atrybutów oraz wyszukiwać obiekty spełniające nasze kryteria. W po-
niższym przypadku w prosty sposób możemy zaznaczyć obiekty spełniające kryterium
przynależności obiektu przestrzennego (powiatu) do województwa.

Rysunek 3. Narzędzie umożliwiające tworzenie zapytań do wybierania
obiektów przestrzennych według atrybutów; Źródło: Opracowanie własne

Zaznaczenie wybranych powiatów skutkuje uzyskaniem odpowiedzi do naszych zapy-
tań. Wyselekcjonowane obiekty są gotowe do dalszych czynności, co prezentuje rysu-
nek 4. Zaznaczenie powiatów jest także widoczne w prezentacji danych wektorowych.

Rysunek 4. Efekt wyboru zapytania; Źródło: Opracowanie własne
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Dzięki MapWindow [7] możemy stworzyć strukturę województw z powiatów poprzez
skorzystanie z opcji GISTOOLS dostępnej w programie. Często zdarza się, że programy
klasy GIS posiadają wbudowane narzędzie pozwalające wykonywać zapytania na zbio-
rach danych przestrzennych. Przy użyciu narzędzia ”Query” w MapWindow możemy
w prosty sposób zaznaczyć wszystkie obiekty poligony - powiaty, które mają odpowied-
nią nazwę rodzica - województwa.

Po wybraniu wszystkich powiatów z województwa podlaskiego dokonujemy połącze-
nia obszarów w całość i wklejenia nowego obiektu do nowego źródła danych (pliku -
”shapefile”).

Wykonanie operacji dla wszystkich województw naszego kraju oraz połączenie nowych
plików zawierających województwa pozwoliłoby pokazać podział administracyjny Polski
na 16 województw utworzonych z powiatów.

Inną metodą uzyskania województw ze źródła wektorowych reprezentacji powiatów
jest stworzenie plug-in’u wykonującego wcześniejsze operacje na danych przestrzennych.
Dla przykładu MapWindow posiada otwarte źródła, więc użytkownik może w sposób au-
tomatyczny stworzyć własne narzędzia przy wykorzystaniu gotowych procedur. Zdarza
się, że gotowe skompilowane plug-in’y są opublikowane na stronie internetowej poświę-
conej aplikacji.

Dzięki użyciu MapWindow możemy szybko i w tani sposób osiągnąć rezultaty, jakie
założyliśmy na początku naszej pracy. Wykonując opisane czynności możemy przy uży-
ciu narzędzi, w jakie zaopatrzony jest GIS, otrzymać dane reprezentujące wektorowy
model podziału Polski na województwa.

Stan wyjściowy naszej pracy oraz efekt końcowy podziału województwa podlaskiego
na powiaty, uzyskany poprzez przetworzenie danych w GIS, prezentujemy na rysunku 5.

Rysunek 5. Rezultat podziału województwa podlaskiego na powiaty
z wykorzystaniem GIS; Źródło: Opracowanie własne
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6. Zakończenie

Reasumując przebieg i efekty naszej pracy przy tworzeniu mapy województwa podla-
skiego z wykorzystaniem Systemów Informacji Geograficznej doszliśmy do wniosku, że
przeprowadzenie podziału administracyjnego w Polsce z pomocą systemów GIS byłoby
szybkie oraz tanie. Przygotowane na początku dane mogłyby służyć jako atrybuty pod-
stawowe i być wykorzystywane w przyszłości do kolejnych analiz, ułatwiając zarządzanie
w organach administracji publicznej oraz w przemyśle. Pozyskane dane można byłoby
dystrybuować jako mapy tematyczne, prezentujące odpowiednie analizy wybranych da-
nych.

W związku z rozwojem nowoczesnych technologii coraz częściej pozyskiwać będziemy
dane automatycznie za pomocą urządzeń. Narzędzia dostarczane do pakietów GIS będą
coraz bardziej zaawansowane oraz zoptymalizowane pod względem wydajności. Co za
tym idzie, występować będzie dzięki temu mniej błędów, a dane będą dokładniejsze.

Dynamiczny rozwój ”web maping”[1] (internetowy GIS) idzie w parze z rozwojem In-
ternetu. Pozyskane oraz przetworzone przez pakiety GIS dane reprezentujące środowisko
geograficzne są prezentowane w sieci. Wprowadzenie technologii takich jak ActiveX oraz
Java pozwoliło pisać zaawansowane aplikacje w językach wysokiego poziomu takich jak
Java, Visual Basic.NET lub C#.NET, co jest przełomem po aplikacjach prezentują-
cych dane mapowe przy pomocy stron skryptowych. Coraz częściej będziemy spotykali
aplikacje internetowe ze specjalistycznymi narzędziami, umożliwiające przetwarzanie i
analizę danych geograficznych.

Dzięki rozwojowi oprogramowania wzrośnie jakość prezentowanych danych przy jed-
noczesnym obniżeniu kosztów. Pospolici użytkownicy swobodnie korzystający z GIS
muszą jednak pamiętać o zachowaniu reguł związanych z interoperacyjnością i architek-
turą sieciową. Prowadzone nad Systemami Informacji Geograficznej prace będą miały na
celu dostarczenie zaawansowanych aplikacji internetowych wyposażonych w przyjazne
interfejsy, które będą prezentowały aktualne dane w niezawodny sposób.
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Abstract. Geographic Information System (GIS) is the information system capable of storing, editing,
analyzing, transferring and sharing geographically referenced information. GIS is a tool that allows users
to create interactive queries, analyze the spatial information, edit data, maps and presents the results
of all these operations.


