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GRAFICZNA PREZENTACJA DANYCH NA MAPACH 
W PROGRAMIE MAPY STATISTICA 

Krzysztof Suwada, StatSoft Polska Sp. z o.o. 

Mapy STATISTICA są dodatkiem, który uzupełnia i rozszerza bogate możliwości wizuali-

zacji danych dostępne w programie STATISTICA o tworzenie map i prezentowanie na nich 

wybranych wielkości, w postaci np. wykresów kołowych lub słupkowych. Tego typu ana-

liza bywa bardzo pomocna, ponieważ pozwala w łatwy sposób zauważyć zależności, 

których nie sposób odkryć, patrząc tylko na dane tabelaryczne. 

Nowości w Mapach STATISTICA 

W najnowszej wersji programu Mapy STATISTICA funkcjonalność i zestaw map zostały 

znacząco rozbudowane. Nowe mapy obejmują: 

 mapę Polski w podziale na gminy, 

 mapy wszystkich województw w podziale na gminy, 

 mapę Polski w podziale na jednostki NUTS1
3
, 

 mapę Polski w podziale na okręgi wyborcze, 

 wybrane miasta Polski w podziale na dzielnice. 

Poprawiono interfejs użytkownika w zakresie zarządzania pozycją elementów na mapie: 

wykresów, etykiet tekstowych czy wykresów kołowych. 

Kolejną nowością jest edytor map pozwalający na modyfikowanie istniejących map – 

usuwanie elementów oraz ich scalanie, który w połączeniu z istniejącymi mapami pozwala 

stworzyć własne regiony, które nie muszą pokrywać się z granicami powiatów czy 

województw. 

Ulepszony algorytm importu własnych map w formacie Shapefile pozwala wykonać wizu-

alizację na zupełnie dowolnym obrysie, np. podziale miasta na dzielnice, czy nawet dziel-

nic na jednostki pomocnicze. 

                                                      

3 Nomenclature of Units for Territorial Statistics – standard rozwinięty w Unii Europejskiej na potrzeby 

identyfikowania statystycznych jednostek terytorialnych, dla Polski jest to 6 regionów składających się 

z województw. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
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Wizualizacja na mapach 

Narzędzia graficzne stanowią bardzo potężne narzędzie, które znacznie ułatwia analizę, 

odnajdywanie ukrytych w danych zależności, czy po prostu przyspiesza wymianę infor-

macji. Zwłaszcza w przypadku większych ilości danych – rozbudowanych tabel z wieloma 

wskaźnikami, które zwykle nie są zbyt czytelne. 

Mapy STATISTICA pozwalają bardzo szybko stworzyć czytelny obraz z jasnym przekazem 

na podstawie danych zebranych w prawie dowolnym formacie – od pliku tekstowego czy 

arkusza Excela, po bazy danych, takie jak MS SQL Server czy Oracle. 

Wszelkiego rodzaju dane zbierane przez instytucje rządowe i pozarządowe coraz częściej 

są upubliczniane w Internecie. Przykładem mogą być dane dostępne na stronach Głównego 

Urzędu Statystycznego: http://www.stat.gov.pl/gus. Firmy także coraz częściej zbierają 

i przechowują własne dane dotyczące ich działalności. Połączenie obu tych obszarów, np. 

danych o potencjalnych klientach z danymi sprzedażowymi, może wskazać interesujące 

kierunki ekspansji, czy miejsca, gdzie w prosty sposób można poprawić wyniki firmy. 

Mapa w podziale na gminy pokazująca nasycenie rynku czy działania handlowe pozwoli 

szybko zidentyfikować słabe punkty sieci sprzedaży, dystrybucji czy logistyki. 

Prosta mapa także w sposób czytelny przedstawi regiony sprzedaży czy dystrybucji, ułat-

wiając klientom szybki kontakt z odpowiednim oddziałem firmy. 
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Do wykonania przykładowych map wybrane zostały informacje o liczbie kobiet i męż-

czyzn w poszczególnych gminach Polski. Według najnowszych danych (na 2013 r.) liczba 

gmin wynosi 2479, co sprawia, że przeglądanie danych tabelarycznych jest mocno uciąż-

liwe. W tej sytuacji wizualizacja jest idealnym rozwiązaniem nie tylko ze względu na 

wielkość tabeli ale także na fakt, że mało osób zna geografię Polski do poziomu gmin.  

 

Na mapach, w przeciwieństwie do tabeli, od razu widać pewne ogniska, gdzie liczba kobiet 

przypadających na 100 mężczyzn jest większa niż w pozostałych. Pomaga w tym odpo-

wiednio dobrana legenda, w której obszary, gdzie kobiet jest najmniej, zaznaczono odcie-

niami czerwonego, a najwięcej  zielonego koloru. Dosyć dobrze widać przewagę kobiet 

w dużych miastach na drugiej z prezentowanych map. Widać także, że rozkład nie jest 

jednorodny. W południowej części Polski w większości gmin na 100 mężczyzn przypada 

ponad 100 kobiet. Odwrotna sytuacja jest w gminach na północy.  

Wykonanie podobnej analizy na zbiorze danych w postaci tabeli byłoby bardzo trudne  

nawet z wykorzystaniem dostępnych w programie STATISTICA zaawansowanych metod 

statystycznych, ale bez dodatkowych informacji o położeniu geograficznym danego 

wiersza i jego sąsiadach (macierz sąsiedztwa), których bardzo często nie mamy. 
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Kolejne mapy przedstawiają ten sam wskaźnik, ale po agregacji do poziomu powiatu 

i województwa. 

 



 
 

Copyright © StatSoft Polska 2013  www.statsoft.pl/czytelnia.html 

 

69 

StatSoft Polska, tel. 12 428 43 00, 601 41 41 51, info@statsoft.pl, www.StatSoft.pl 

Stworzona mapa jest wektorowym wykresem STATISTICA, który można łatwo wyekspor-

tować do innego formatu, ale co ważniejsze, można go dowolnie przybliżać i skalować, co 

pozwoli nam zobaczyć, jak wygląda np. fragment województwa mazowieckiego z Warsza-

wą i sąsiednimi gminami. Mapa lub jej fragment może zostać łatwo zapisana, np. do pliku 

.png czy .jpg z zadaną rozdzielczością (jakością), dzięki czemu nawet na dużym wydruku 

będzie wyglądała profesjonalnie i estetycznie. 

Korzystając z opcji Układ wielu wykresów, pojedyncze mapy można zestawić obok siebie, 

aby ułatwić prównywanie i interpretację prezentowanych wskaźników. Poniżej wykresy 

prezentujące podział na powiaty i województwa. 
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Mapy użytkownika 

Czasami może się zdarzyć, że interesować nas będzie podział jeszcze dokładniejszy niż na 

gminy lub taki, który w ogóle nie odpowiada jednostkom administracyjnym. W poprzed-

nim przykładzie udało nam się zidentyfikować Warszawę jako miejsce, gdzie statystycznie 

łatwiej znaleźć żonę niż w innych regionach ze względu na przewagę liczby kobiet. 

Kolejnym krokiem jest zatem analiza na poziomie dzielnicy i identyfikacja tej, gdzie ta 

przewaga jest największa. GUS dysponuje odpowiednimi danymi, ale co zrobić w sytuacji, 

gdy program do wizualizacji nie oferuje potrzebnej nam mapy?  

Odpowiedź brzmi – trzeba taką mapę zrobić samodzielnie. W Internecie dosyć łatwo 

można znaleźć zarówno komercyjne, jak i bezpłatne oprogramowanie do tworzenia i edycji 

map w formacie Shapefile, które później można zaimportować do programu Mapy 

STATISTICA. 

Korzystając z jednego z takich programów, możemy przygotować mapę Warszawy w po-

dziale na dzielnice, a następnie w łatwy sposób zaimportować ją do programu.  

  

Wystarczy otworzyć odpowiedni plik, a nastepnie wybrać pole, które posłuży jako klucz 

identyfikujący elementy mapy. W tym przypadku będą to nazwy dzielnic Warszawy. 

Odpowiedni kreator poprowadzi użytkownika krok po kroku przez proces upraszczania 

i importu mapy. 

Na mapie widać, że najwięcej kobiet skupiło się w ścisłym centrum Warszawy. Im dalej od 

śródmieścia, tym liczba kobiet przypadających na 100 mężczyzn maleje, chociaż dalej 

wskaźnik utrzymuje się powyżej wartości 100. 
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Edytor map 

Kolejną funkcjonalnością dodaną w najnowszej wersji programu jest możliwość edycji 

map, które już są dostępne w programie Mapy STATISTICA. Może pojawić się potrzeba 

wizualizacji danych tylko na niektórych elementach mapy  w naszym przypadku wystar-

czą północne województwa Polski. W takiej sytuacji pozostałe województwa zabierają 

tylko niepotrzebnie miejsce i najlepiej byłoby je usunąć. 

Po otwarciu dodatku wystarczy wybrać Edytor map, a następnie z listy wskazać mapę 

Polski w podziale na nowe województwa. Po kliknięciu Edytuj w łatwy sposób  klikając 

myszką na mapie albo korzystając z listy po prawej stronie  możemy łączyć lub usuwać 

poszczególne elementy mapy.  
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W tym przypadku chcemy usunąć wszystkie województwa poza zachodniopomorskim, 

pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim.  
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Po zaznaczeniu wszystkich elementów i kliknięciu Usuń ustawiamy nazwę mapy, np. na 

Polska Północna, i klikamy Zapisz. Mapa zostanie zapisana i dodana do listy. Od tej chwili 

można z niej korzystać tak, jak z każdej innej dotychczas dostepnej mapy. 

 

Przykładowy wykres stworzony tylko dla 4 wybranych województw: dane o temperaturze 

wody w Bałtyku  po lewej stronie  oraz (podobnie jak poprzednio) dla gmin o liczbie ko-

biet i mężczyzn  po prawej stronie. 

  

W najnowszej wersji programu użytkownik ma możliwość nadania własnych długości 

promieni dla każdego z wykresów kołowych z osobna – niezależnie od zmiennych wybra-

nych jako składowe tych wykresów czy kolor tła. 



 
 

www.statsoft.pl/czytelnia.html Copyright © StatSoft Polska 2013 

 

74 

StatSoft Polska, tel. 12 428 43 00, 601 41 41 51, info@statsoft.pl, www.StatSoft.pl 

Podsumowanie 

Wizualizacja danych z wykorzystaniem map jest bardzo potężnym narzędziem. Czytelne, 

kolorowe mapy, wykresy kołowe, słupkowe prezentują dane w atrakcyjnej formie graficz-

nej, nie tracąc przy okazji czytelności przekazu.  

Program wykorzystany podczas analiz – Mapy STATISTICA – to dodatek, który można 

łatwo pobrać z Internetu ze strony StatSoft Polska (http://www.statsoft.pl), oferujący 

szerokie możliwości wizualizacji na mapach nie tylko Polski. Dodatek ten dostępny jest dla 

wszystkich użytkowników najnowszej wersji programu STATISTICA. 

 


