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SYSTEMY INFORMACJI ZINTEGROWANEJ
Intensywny rozwój systemów informacyjnych stymulowany jest zasadniczo przez
dwa czynniki: przez gwa³towny rozwój i postêp technologii oraz przez szybki wzrost
zapotrzebowania gospodarki na dostêpnoæ us³ug tych systemów. Us³ugi te decyduj¹
dzi o konkurencyjnoci i efektywnoci gospodarki. Rozwój systemów informacyjnych powoduje potrzebê kszta³cenia wysoko wykwalifikowanej kadry projektantów,
wdro¿eniowców i u¿ytkowników tego typu systemów, st¹d te¿ podejmowanie wszelkich dzia³añ w kierunku realizacji wzrostu poziomu wiedzy w tym zakresie jest wysoce
po¿¹dane. System Informacji Przestrzennej to system pozyskiwania, przetwarzania i
udostêpniania danych, w których zawarte s¹ informacje przestrzenne oraz towarzysz¹ce
im informacje opisowe o obiektach wyró¿nionych w czêci objêtej dzia³aniem systemu [1]. W literaturze [2, 4] definiowany jest tak¿e jako podejcie systemowe, zintegrowane, s³u¿¹ce zaspokojeniu potrzeb informacyjnych dotycz¹cych danego obszaru.

Rys. 1. Systemy informacyjne
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Zale¿noci miêdzy systemami informacji przestrzennej nale¿y uwzglêdniaæ w szerokim kontekcie systemów informacyjnych (rys. 1) [1].
W pe³ni funkcjonalny System Informacji Zintegrowanej powinien zawieraæ modu³y:
l modu³ wizualizacji  modu³ wspieraj¹cy prezentacjê danych na mapach cyfrowych,
l modu³ analiz  modu³ odpowiedzialny za realizacjê analiz przestrzennych,
l modu³ przegl¹dania danych  modu³ wspieraj¹cy operacje na danych prezentowanych w postaci tabelarycznej,
l narzêdzia rejestracji danych  modu³ wspieraj¹cy rejestracjê danych biznesowych
w systemie,
l modu³ administracyjny  modu³ wspieraj¹cy zarz¹dzanie rodowiskiem systemu.
Przyk³adowo [9], System Informacji Zintegrowanej zrealizowany w oparciu o Geomarketing.CL w spójnym rodowisku Hurtowni Danych zawiera narzêdzia strategicznego raportowania:
l Analizy i raportowanie  skonsolidowane narzêdzia analiz i raportowania p³askiego i przestrzennego.
l rodowisko Danych  Spójna i uporz¹dkowana sk³adnica danych oparta na korporacyjnym modelu danych Operatora.
l Baza MAP  Zintegrowane z Hurtowni¹ Danych rodowisko informacji przestrzennych.
l Komunikacja  wydajne i efektywne narzêdzia zapewniaj¹ce aktualizacjê sk³adnicy danymi wymaganymi do raportowania strategicznego.
l Systemy dziedzinowe  Systemy transakcyjne wspieraj¹ce operacyjnie Organizacjê bêd¹ce ród³em danych do analiz i raportowania.
Proces wdra¿ania i kolejno eksploatacji systemu GIS zwi¹zany jest koniecznoci¹ wyasygnowania stosownych funduszy. Najczêciej uwzglêdniane kategorie kosztów [4, 8] wdro¿enia systemu GIS to:
l koszty sprzêtu komputerowego,
l koszty oprogramowania,
l koszty zbierania i administracji danych,
l koszty organizacji i kierowania procesem wdro¿enia.
GIS okrelony zosta³ jako system zarz¹dzania zasobami przestrzennymi przeznaczony do prowadzenia ca³ociowej ewidencji obiektów, wspomagania podejmowania strategicznych decyzji biznesowych, oraz wspomagania prowadzenia analiz jakociowych i ilociowych [4, 5, 6].
Realizacjê Systemu Informacji Zintegrowanej przeprowadzono w oparciu o oprogramowanie GE Network Solutions Smallworld. Przyjête rozwi¹zanie umo¿liwia zbieranie
danych opisowych ewidencjonowanych obiektów wraz z ich graficzn¹ interpretacj¹ przestrzenn¹. System posiada równie¿ szereg narzêdzi umo¿liwiaj¹cych przeszukiwanie bazy
danych, wyszukiwania obiektów o okrelonych parametrach, badanie rozp³ywów i ci¹g³oci sieci oraz wykonywanie analiz w oparciu o topologiczny model danych.
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Wdro¿ony System Informacji Przestrzennej GIS:
umo¿liwia wymianê informacji,
umo¿liwia tworzenie w³asnych struktur baz danych i klas obiektów,
zawiera modu³ graficzny umo¿liwiaj¹cy stworzenie za³o¿onej mapy rastrowo-wektorowej,
zapewnia pracê systemu w ro¿nych uk³adach wspó³rzêdnych geodezyjnych z mo¿liwoci¹ p³ynnego przechodzenia miêdzy uk³adami,
realizuje eksport danych, wyników zapytañ i obliczeñ do typowych arkuszy kalkulacyjnych,
umo¿liwia import i eksport danych przestrzennych w postaci wektorów,
wspó³pracuje z aktualnie eksploatowanymi bazami danych,
daje mo¿liwoæ formu³owania dowolnych zapytañ i analiz dotycz¹cych danych
zawartych we wszystkich pod³¹czonych bazach danych z wizualizacj¹ wyników,
oferuje mo¿liwoæ pracy wielostanowiskowej w sieci z konfiguracj¹ dostêpu dla
poszczególnych u¿ytkowników,
umo¿liwia formu³owanie zapytañ i wykonywanie analiz przy pomocy typowej przegl¹darki internetowej,
posiada polski interfejs u¿ytkownika.

Kolejno nale¿y uruchomiæ mechanizmy ³¹czenia, integracji wybranych zasobów
systemów informacyjnych eksploatowanych w danym rodowisku (rys. 2). Zrealizowanie dostêpu do zgromadzonych danych sieciowo-przestrzennych za pomoc¹ serwera intranetowego Internet Application Server umo¿liwia dostarczenie informacji
zintegrowanej szerokiemu krêgowi u¿ytkowników GIS. Stanowiska systemu do6<67(0
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Rys. 2. Integracja w rodowisku systemowym GIS
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prowadzone s¹ do wszystkich dzia³ów umo¿liwiaj¹c uzyskanie wszelkich informacji w
sposób pe³ny, szybki i precyzyjny. Mo¿liwe jest dodatkowo formu³owanie zapytañ i
wykonywanie mniej z³o¿onych analiz przy pomocy typowej przegl¹darki internetowej.
Wdro¿ony w pe³ni funkcjonalny System Informacji Zintegrowanej GIS umo¿liwia:
l realizacjê platformy wymiany informacji w organizacji,
l zarz¹dzanie zasobami,
l wsparcie strategicznych decyzji biznesowych,
l wspomaganie generowania kampanii marketingowych w aspekcie przestrzennym,
l skrócenie czasu dostarczania us³ug,
l segmentacjê klientów,
l optymalizacjê sprzeda¿y,
l zwiêkszenie efektywnoci inwestycji,
l wsparcie dla planowania rozwoju infrastruktury sieci.
Wdro¿ony System Informacji Zintegrowanej GIS podnosi efektywnoæ zarz¹dzania
maj¹tkiem sieciowym przedsiêbiorstwa, umo¿liwia uzyskanie wszelkich informacji
w sposób pe³ny, szybki i precyzyjny. System Informacji Zintegrowanej GIS umo¿liwia zebranie rozproszonych w firmie informacji nie tylko technicznych, ale tak¿e
eksploatacyjnych, marketingowych, finansowych oraz wykowanie kompleksowych

Rys. 3. Integracja informacji wektorowej w systemie GIS
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Rys. 4. Analiza obiektów w Systemie Informacji Zintegrowanej GIS

Rys. 5. Przyk³adowa analiza sprzeda¿y wykonana z zastosowaniem GIS Spatial Intelligence
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Rys. 6. Przyk³adowa analiza zasiêgu bufora wykonana z zastosowaniem GIS Spatial Intelligence

analiz zebranych danych z pe³n¹ wizualizacj¹, graficzn¹ interpretacj¹ wyników przeprowadzonych analiz (rys. 36). St¹d te¿ szerokie dzia³ania zmierzaj¹ce do pog³êbienia
wiedzy w obszarze planowania, wdra¿ania i eksploatacji tego typu systemów nale¿y
przyj¹æ jako priorytetowe.
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Streszczenie
Przedstawiono informacje dotycz¹ce eksploatacji systemu typu GIS. Omówiono kluczowe kryteria procesu integracji eksploatowanych systemów informacyjnych wp³ywaj¹ce na
efektywnoæ realizowanego procesu.
SYSTEMS OF INTEGRATED INFORMATION
Summary
The article concentrates on the most significant information concerning exploitation process and data integration of GIS system. The author describes main criterions that determine
efficiency of realized process.
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