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Struktura wykStruktura wyk łładu/spotkania adu/spotkania 
WydziaWydzia łł Turystyki i Rekreacji AWF KrakTurystyki i Rekreacji AWF Krak óów w –– 10.12.2009 r.:10.12.2009 r.:

�� CzCzęśćęść pierwsza : wnioski wyppierwsza : wnioski wypłływajywająące z badace z badańń nad aktualnym stanem nad aktualnym stanem 
regionalnych konsumentregionalnych konsumentóów usw usłług turystycznych w Polsce ug turystycznych w Polsce –– aspekty aspekty 
metodologiczne oraz kwestia tworzenia zintegrowanego systemu metodologiczne oraz kwestia tworzenia zintegrowanego systemu 
regionalnych badaregionalnych badańń ruchu turystycznego oraz konsumentruchu turystycznego oraz konsumentóów usw usłług ug 
turystycznych. Akcent poturystycznych. Akcent połłoożżony bony bęędzie na adzie na aspekty jakospekty jakośścioweciowe
(badania ankietowe); (badania ankietowe); 

�� CzCzęśćęść druga: druga: aspekty iloaspekty ilośściowe ciowe badania ruchu turystycznego w badania ruchu turystycznego w 
obszarach recepcyjnych, w tym zwobszarach recepcyjnych, w tym zwłłaszcza pomiar jego wielkoaszcza pomiar jego wielkośści, ci, 
sezonowosezonowośćść i struktura przestrzenna. Przedstawii struktura przestrzenna. Przedstawięę sposoby rejestracji sposoby rejestracji 
statystycznej ruchu turystycznego, niedoskonastatystycznej ruchu turystycznego, niedoskonałłoośści oficjalnej statystyki ci oficjalnej statystyki 
turystycznej oraz inne stosowane dotychczas sposoby badania ruchturystycznej oraz inne stosowane dotychczas sposoby badania ruchu u 
turystycznego;turystycznego;

�� CzCzęśćęść trzecia: przedstawienie trzecia: przedstawienie TelSKARTTelSKART©©, oryginalnej i zupe, oryginalnej i zupełłnie nowej nie nowej 
-- bbęęddąącej jeszcze w fazie dopracowywania cej jeszcze w fazie dopracowywania -- metodmetodęę badania ruchu badania ruchu 
turystycznego w obszarach recepcyjnych, ktturystycznego w obszarach recepcyjnych, któóra w zara w załłoożżeniu  ma eniu  ma 
pozwolipozwolićć na mierzenie cana mierzenie całłkowitej wielkokowitej wielkośści tego ruchu w ci tego ruchu w 
miejscowomiejscowośściach i regionach turystycznych, stwarzajciach i regionach turystycznych, stwarzająąc jednoczec jednocześśnie nie 
znakomite warunki do realizacjiznakomite warunki do realizacji badabadańń jakojakośściowych;ciowych;

�� CzCzęśćęść czwarta: dyskusja. czwarta: dyskusja. 







Wnioski dotyczWnioski dotycz ąące badace bada ńń ankietowych ankietowych 
prowadzonych w regionach turystycznychprowadzonych w regionach turystycznych

Badania realizowane sBadania realizowane sąą przez przez rróóżżne instytucjene instytucje, zar, zaróówno wno 
wyspecjalizowane w badaniach turystycznych, jak i dorawyspecjalizowane w badaniach turystycznych, jak i doraźźnie nie 
powopowołływane zespoywane zespołły badawcze, kty badawcze, któóre posre posłługujugująą sisięę bardzobardzo
zrzróóżżnicowannicowanąą metodologimetodologiąą. . Sytuacja taka bardzoSytuacja taka bardzo utrudniautrudnia (a (a 
czczęęsto wrsto wręęcz uniemocz uniemożżliwia) porliwia) poróównywanie uzyskiwanych w toku wnywanie uzyskiwanych w toku 
poszczegposzczegóólnych badalnych badańń wynikwynikóów. Nalew. Należży doy dożżyyćć do ich do ich ujednoliceniaujednolicenia, , 
ale nie moale nie możże sie sięę to odbywato odbywaćć w sposw sposóób arbitralny (aby b arbitralny (aby nie hamowanie hamowaćć
bardzo wskazanej bardzo wskazanej inicjatywy oinicjatywy ośśrodkrodkóów regionalnychw regionalnych w tym w tym 
zakresie), lecz w drodze zakresie), lecz w drodze wspwspóółłpracypracy i wzajemnego i wzajemnego wymieniania wymieniania 
sisięę dodośświadczeniamiwiadczeniami z wz włłasnych badaasnych badańń..

NaleNależży taky takżże de dążążyyćć do do udoskonalenia metodologiiudoskonalenia metodologii takich badatakich badańń, , 
zarzaróówno w zakresie gromadzenia materiawno w zakresie gromadzenia materiałłu badawczego, jak i jego u badawczego, jak i jego 
analizowania (testowanie hipotez, stosowanie bardziej analizowania (testowanie hipotez, stosowanie bardziej 
zaawansowanych technik analizy statystycznej, nie ograniczanie szaawansowanych technik analizy statystycznej, nie ograniczanie siięę
tylko do przedstawiania wartotylko do przedstawiania wartośści procentowych, rozszerzanie zakresu ci procentowych, rozszerzanie zakresu 
typologicznego analiz poza tzw. zmienne typologicznego analiz poza tzw. zmienne metryczkowemetryczkowe itd.)itd.)



Czy tworzyCzy tworzy ćć system badasystem bada ńń
marketingowych ruchu marketingowych ruchu 

turystycznego i  konsumpcji turystycznego i  konsumpcji 
turystycznej w skali regionalnej i turystycznej w skali regionalnej i 

krajowej ?krajowej ?

TAKTAK



Przestrzenny rozkPrzestrzenny rozk łład wyjazdad wyjazd óów turystycznych w Szwecji w 2002 roku: w turystycznych w Szwecji w 2002 roku: 
wyniki mikrowyniki mikro --symulacyjnego modelowania dla turystyki krajowejsymulacyjnego modelowania dla turystyki krajowej

Lundgren A., Häggström L. E., Müller D., Modeling Domestic Tourism in Sweden, [w:] Tourism Analysis, Vol. 11, 
2004, s 349-366; oraz Lundgren A., Micro-Simulation Modeling of Domestic Tourism Travel Patterns in Sweden, 7th 
International Forum on Tourism Statistics, Stockholm, 9-11 June 2004: 
http://www.tourismforum.scb.se/papers/PapersSelected/NSM/Paper13SWEDEN/stockholm_tourism_msm.doc.



Wnioski dotyczWnioski dotycz ąące iloce ilo śściowych aspektciowych aspekt óów badania w badania 
ruchu turystycznego w regionach ruchu turystycznego w regionach 

(wielko(wielko śści, struktury przestrzennej i sezonowoci, struktury przestrzennej i sezonowo śści ruchu turystycznego)ci ruchu turystycznego)

Dotychczasowe regionalne badania ruchu turystycznego Dotychczasowe regionalne badania ruchu turystycznego 
nie pozwalajnie pozwalająą na okrena okreśślenie liczby turystlenie liczby turystóów w 
odwiedzajodwiedzająących poszczegcych poszczegóólne regiony i konkretne lne regiony i konkretne 
miejscowomiejscowośści turystyczne. Istniejeci turystyczne. Istnieje pilna potrzebapilna potrzeba
opracowania opracowania nowych metodnowych metod, kt, któóre pozwolre pozwoląą oszacowaoszacowaćć
wielkowielkośćść tego zjawiska oraz okretego zjawiska oraz okreśślilićć jego rozkjego rozkłład ad 
przestrzenny i czasowy w regionach.przestrzenny i czasowy w regionach.

Bez tego kreowanie oraz Bez tego kreowanie oraz realizacja polityki realizacja polityki 
turystycznejturystycznej przez regionalne i lokalne wprzez regionalne i lokalne włładze jest adze jest 
bardzo bardzo utrudniona. utrudniona. Dotyczy to zwDotyczy to zwłłaszcza tworzeniaaszcza tworzenia
innowacyjnych produktinnowacyjnych produktóów w odpowiadajodpowiadająących coraz cych coraz 
wiwięększym wymaganiom wspkszym wymaganiom wspóółłczesnych turystczesnych turystóów oraz w oraz 
skutecznej promocji realizowanej przez skutecznej promocji realizowanej przez ROTROT--yy i i LOTLOT--yy. . 



IstniejIstniejąą trzy podstawowe miejsca trzy podstawowe miejsca 
statystycznego ujmowania oraz statystycznego ujmowania oraz 

empirycznego badania ruchu turystycznegoempirycznego badania ruchu turystycznego

�� „„w domuw domu”” turystturystóów, czyli w miejscu ich staw, czyli w miejscu ich stałłego ego 
zamieszkania;zamieszkania;

�� „„w czasie podrw czasie podróóżżyy””, czyli  w , czyli  w śśrodkach transportu i na rodkach transportu i na 
granicach;granicach;

�� „„w czasie pobytuw czasie pobytu””, czyli w obszarach recepcyjnych., czyli w obszarach recepcyjnych.



WedWedłług A. Matczaka, istnieje szeug A. Matczaka, istnieje sześćść podstawowych podstawowych 
sposobsposobóów rejestrowania i analizowania wielkow rejestrowania i analizowania wielkośści i struktury ci i struktury 
ruchu turystycznego w miejscoworuchu turystycznego w miejscowośściach recepcyjnych ciach recepcyjnych [1][1]::

�� biebieżążąca sprawozdawczoca sprawozdawczośćść statystyczna (KTstatystyczna (KT--1) i oparte na niej 1) i oparte na niej 
opracowania tabelaryczne wykonane przez paopracowania tabelaryczne wykonane przez pańństwowe instytucje stwowe instytucje 
statystyczne oraz sporzstatystyczne oraz sporząądzane na tej podstawie analizy naukowe;dzane na tej podstawie analizy naukowe;

�� okresowe rejestracje ruchu turystycznego w wybranych okresowe rejestracje ruchu turystycznego w wybranych 
miejscowomiejscowośściach;ciach;

�� lokalne pomiary ruchu turystycznego prowadzone okresowo przez lokalne pomiary ruchu turystycznego prowadzone okresowo przez 
oośśrodki naukowe;rodki naukowe;

�� kwerenda prowadzona w obiektach, ktkwerenda prowadzona w obiektach, któóre bezpore bezpośśrednio lub rednio lub 
popośśrednio rednio śświadczwiadcząą ususłługi turystyczne oraz instytucjach ugi turystyczne oraz instytucjach 
zarzzarząądzajdzająących atrakcjami  turystycznymi oraz nadzorujcych atrakcjami  turystycznymi oraz nadzorująącymi ich cymi ich 
dziadziałłalnoalnośćść;;

�� badania ankietowe prowadzone w miejscowobadania ankietowe prowadzone w miejscowośściach lub regionach ciach lub regionach 
turystycznych;turystycznych;

�� oszacowania ruchu turystycznego za pomocoszacowania ruchu turystycznego za pomocąą metod pometod pośśrednich.rednich.

[1][1] Matczak A., Matczak A., Model Model badabadańń ruchuruchu turystycznegoturystycznego. . StudiumStudium metodologicznemetodologiczne, , ActaActa UniversitatisUniversitatis LodziensisLodziensis, , 
WydawnictwoWydawnictwo UniwersytetuUniwersytetu ŁŁóódzkiegodzkiego, , ŁŁóóddźź 19921992,  s. ,  s. 172.172.



ZaZałąłącznik nr 11. cznik nr 11. 
Aktualna wersja formularza KTAktualna wersja formularza KT--1, 1, 

stanowistanowiąącego podstawowy cego podstawowy 
instrument statystycznego instrument statystycznego 

ujmowania ruchu turystycznego w ujmowania ruchu turystycznego w 
obiektach noclegowychobiektach noclegowych.. ŹŹrróóddłło: o: 

http://http://form.stat.gov.plform.stat.gov.pl/formularze/2/formularze/2
004/kt1.pdf004/kt1.pdf))



Zastosowanie fotografii w badaniach ruchu turystycznegoZastosowanie fotografii w badaniach ruchu turystycznego



Statystyki pomocnicze w badaniach Statystyki pomocnicze w badaniach 
ruchu turystycznego: ruchu turystycznego: 

�� przewozprzewozóów pasaw pasażżerskich dotyczerskich dotycząące praktycznie wszystkich form i ce praktycznie wszystkich form i 
śśrodkrodkóów publicznego transportu, zww publicznego transportu, zwłłaszcza pociaszcza pociąąggóów w 
(uwzgl(uwzglęędniajdniająąc takc takżże tzw. pocie tzw. pociąągi kolonijne), autobusgi kolonijne), autobusóów, statkw, statkóów w 
żżeglugi morskiej, przybrzeeglugi morskiej, przybrzeżżnej i nej i śśrróódldląądowej, kolejek linowych, dowej, kolejek linowych, 
wyciwyciąąggóów narciarskich) itd.;w narciarskich) itd.;

�� samochodsamochodóów prywatnych (w tym tzw. w prywatnych (w tym tzw. kamperkamperóóww, przyczep , przyczep 
kampingowych itp.);kampingowych itp.);

�� bonbonóów benzynowych (wystw benzynowych (wystęępowapowałły nie tylko w Polsce);y nie tylko w Polsce);
�� tzw. taks  klimatycznych i optzw. taks  klimatycznych i opłłat kuracyjnych;at kuracyjnych;
�� biletbiletóów wstw wstęępu do atrakcji turystycznych (muzea, galerie i inne pu do atrakcji turystycznych (muzea, galerie i inne 

ppłłatne obiekty zwiedzane  przez turystatne obiekty zwiedzane  przez turystóów);w);
�� biletbiletóów wstw wstęępu do parkpu do parkóów narodowych;w narodowych;
�� obrotobrotóów w handlu detalicznym i gastronomii;w w handlu detalicznym i gastronomii;
�� kart wstkart wstęępu na plapu na plażże, molo;e, molo;
�� rocznego obiegu pienirocznego obiegu pieniąądza w regionie;dza w regionie;
�� wydatkwydatkóów ludnow ludnośści.ci.



Maty naciskowe stosowane w parkach Maty naciskowe stosowane w parkach 
narodowychnarodowych



Pomiar wielkoPomiar wielkośści ruchu turystycznego w ci ruchu turystycznego w 
obszarach recepcji turystycznejobszarach recepcji turystycznej

To najwiTo najwięększy kszy -- i jak doti jak dotąąd nierozwid nierozwiąązany zany 
problem problem -- badabadańń nad ruchem turystycznym. nad ruchem turystycznym. 
Stosowane dotychczas metody nie pozwalajStosowane dotychczas metody nie pozwalająą na na 
okreokreśślenie ilu turystlenie ilu turystóów przebywa na danym w przebywa na danym 
terenie w danym czasie. Szacunki wielkoterenie w danym czasie. Szacunki wielkośści ci 
ruchu turystycznego wykonywane rruchu turystycznego wykonywane róóżżnymi nymi 
metodami metodami rróóżżniniąą sisięę mimięędzy sobdzy sobąą czasami czasami 
nawet o 300%*).nawet o 300%*).

*) Por. m.in.: Matczak A. Model badań ruchu turystycznego. Studium metodologiczne. Acta 

Univeristatis Lodziensis, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1992, s. 58. 



„Dziś już praktycznie każdy statystyczny Polak 
posiada telefon komórkowy”. 

Źródło: Piotr Szkudlarek – „Stan telefonii komórkowej w Polsce” (rozdział 30), s. 324. 
Praca dostępna na stronie: http://mikro.univ.szczecin.pl/bp/pdf/72/29.pdf (1.09.2009)

„Można przyjąć, że telekomunikacja komórkowa -
przynajmniej w podstawowej swojej wersji GSM -
znajduje się u szczytu powodzenia, osiąga wskaźnik 
penetracji ponad 100% i sukces ekonomiczny, stając się
główną częścią rynku telekomunikacyjnego. Ten wskaźnik 
penetracji został przekroczony już pod koniec 2007 roku”

Źródło: Zieliński A., O niektórych problemach rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce 
w 2008 roku, [w:] Telefonia i techniki Informacyjne 1-2/2009. Praca dostępna na stronie: 

http://www.il.gda.pl/czasopisma/TiTI/2009/1-2/3.pdf (5.09.2009)



Liczba uLiczba u żżytkownikytkownik óów telefonii w telefonii 

komkom óórkowej w Polscerkowej w Polsce

Zieliński A., O niektórych problemach rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2008 roku, [w:] Telefonia i techniki 
Informacyjne 1-2/2009, s. 6. Praca dostępna na stronie: http://www.il.gda.pl/czasopisma/TiTI/2009/1-2/3.pdf

Liczba uLiczba u żżytkownikytkownik óów telefonii w telefonii 
komkom óórkowej w Polsce na 100  rkowej w Polsce na 100  

mieszkamieszka ńńccóów w 
(tzw. wska(tzw. wska źźnik penetracji)nik penetracji)



MoMożżliwoliwośści wykorzystania telefonii ci wykorzystania telefonii 
komkomóórkowej GSMrkowej GSM

Źródło: Opracowanie własne pa podst.: Nawrocki P., Systemy mobilne. Telefonia komórkowa. 
http://home.icslab.agh.edu.pl/~grex/wyklady/mobilne/SM04-Technologie_sieci_komorkowych_NoRestriction.pdf (9.11.2009)

- pomiar ruchu 
turystycznego ?



Techniczne moTechniczne mo żżliwoliwo śści zastosowania metody ci zastosowania metody 
wstwst ęępnie konsultowano z:pnie konsultowano z:

Wstępne konsultacje wykazały, że ze 
strony technicznej (technologicznej) 

metoda metoda TelSKARTTelSKART©©
jest możliwa do realizacji.

AGH  w Krakowie
Katedra Informatyki

Zakład Systemów Rozproszonych



Metoda Metoda TelSKARTTelSKART ©©

Telefoniczny System Telefoniczny System 
KomKomóórkowej Analizy Ruchu rkowej Analizy Ruchu 

TurystycznegoTurystycznego

Copyright© Wiesław Alejziak



TelSKARTTelSKART ©©
Telefoniczny System KomTelefoniczny System Komóórkowej Analizy Ruchu rkowej Analizy Ruchu 

TurystycznegoTurystycznego

KomKomóórki (rki (cellscells)) –– to podstawowy element to podstawowy element 
systemu sieci GMS, a taksystemu sieci GMS, a takżże  podstawowa e  podstawowa 
jednostka analiz ruchu turystycznegojednostka analiz ruchu turystycznego w metodzie 
TelSKART.

Określenie „komórka” w terminologii fachowej 
z zakresu telekomunikacji - w przeciwieństwie do 
mowy potocznej - to nie jest aparat z którego 
dzwonimy (nosi on bowiem nazwę stacji 
mobilnej) - ale obszar pokrywany przez 
pojedynczą stację bazową. 

Źródło: Nawrocki P., Systemy mobilne. Telefonia komórkowa, s. 19. 
http://home.icslab.agh.edu.pl/~grex/wyklady/mobilne/SM04-
Technologie_sieci_komorkowych_NoRestriction.pdf (9.11.2009)



ŹŹrróóddłło: o: PaczuskiPaczuski T., Jak dziaT., Jak działłajająą sieci komsieci komóórkowe?, [w:] Komputer rkowe?, [w:] Komputer ŚŚwiat z 30 wrzewiat z 30 wrześśnia 2009 nia 2009 
-- http://www.komputerswiat.pl/jakhttp://www.komputerswiat.pl/jak--toto--dziala/2008/02/siecidziala/2008/02/sieci--komorkowe.aspxkomorkowe.aspx (data dost(data dostęępu: 7.11.2009)pu: 7.11.2009)

Jak nawiązywane jest połączenie pomiędzy dwoma 
telefonami komórkowymi?



Architektura systemu GMSArchitektura systemu GMS

Źródło: Kozłowska A. Systemy komunikacyjne, s. 1. (http://www.stud.pwr.wroc.pl/Stare/Systemy_tel/wyklad_2_1.pdf).



Architektura logiczna sieci GSM obsArchitektura logiczna sieci GSM obs łługujuguj ąącej cej 
LCS (LCS (LocationLocation ServicesServices –– usus łługi lokalizacyjne)ugi lokalizacyjne)

Orłowski A., Charakterystyka metod służących do określania lokalizacji abonentów w sieciach 
GSM i UMTS, Warszawa, czerwiec 2007, s. s. 9. Praca opublikowana na stronie: 
http://www.mi.gov.pl/files/0/1786946/SP_II_3__etap_1.pdf



Centrum eksploatacji i utrzymania sieci Centrum eksploatacji i utrzymania sieci 
((OperationOperation and and MaintenanceMaintenance Center Center -- OMC)OMC)

Do centrali sterowania siecią danego operatora telefonii 
komórkowej docierają wszelkie informacje niezbędne 
do zarządzania siecią. Tam znajdziemy informacje o 
stacjach ruchomych przebywających czasowo na 
danym terenie, czyli o telefonach komórkowych 

posiadanych przez  turystów   ☺☺☺☺

Stacje Stacje 
bazowebazowe



Architektura systemu GSM Architektura systemu GSM –– funkcje czfunkcje cz ęśęści ci 
komutacyjnokomutacyjno --sieciowejsieciowej

Źródło: Kołakowski J. Cichocki J. UMTS system telefonii komórkowej trzeciej generacji WKŁ, Warszawa 2003, s. 64



Dwie podstawowe bazy danych Dwie podstawowe bazy danych ––
HLR i VLRHLR i VLR

• HLR (Home Location Register) – baza danych tzw. rejestr stacji 
własnych zawierający listę stacji ruchomych na stale zarejestrowanych 
w systemie zarządzanym przez danego operatora. 

• VLR (Visitor’s Location Register) – baza danych tzw. rejestr 
stacji obcych zawierający listę stacji ruchomych chwilowo 
przebywających w obszarze obsługiwanym przez daną centralę
radiokomunikacyjną. Rejestr VLR wymienia informacje z HLR 
dotyczące aktualnie znajdujących się na danym obszarze abonentów.

W systemie może istnieć więcej niż jeden HLR, jednak dane konkretnego abonenta są
zapisane tylko w jednym z nich. Informacje (m.in. status abonenta, czasowe numery 
wywoławcze itd.) zawarte w tym rejestrze pozwalają na zestawienie połączenia z 
określonym abonentem, nawet kiedy znajduje się na obszarze zarządzanym 
przez inną sieć GSM



Jakie sJakie s ąą podstawowe zapodstawowe za łłoożżenia i zaletyenia i zalety
metody metody TelSKARTTelSKART ©©??

�� ZakZakłłada, ada, żże moe możżna dosyna dosyćć dokdokłładnie okreadnie okreśślilićć
wielkowielkośćść ruchu turystycznegoruchu turystycznego (liczby (liczby 
turystturystóów) w dowolnie okrew) w dowolnie okreśślonych obszarach lonych obszarach 
recepcji turystycznej (krajrecepcji turystycznej (krajóów, wojeww, wojewóództw, dztw, 
powiatpowiatóów, gmin i konkretnych miejscowow, gmin i konkretnych miejscowośści).ci).

�� Pozwala ustaliPozwala ustalićć nie tylko wielkonie tylko wielkośćść, ale tak, ale takżże e 
dowolnie okredowolnie okreśślonlonąą strukturstrukturęę przestrzennprzestrzennąą
oraz sezonowooraz sezonowośćść ruchu turystycznego, z ruchu turystycznego, z 
dowolnie wybranymi okresami czasu analiz dowolnie wybranymi okresami czasu analiz 
(nawet w uk(nawet w ukłładzie godzinnym).adzie godzinnym).



Jakie sJakie s ąą podstawowe zapodstawowe za łłoożżenia i zaletyenia i zalety
metody metody TelSKARTTelSKART ©© -- cdcd..??

�� 3. Mo3. Możże miee miećć znakomite znakomite znaczenie dla znaczenie dla 
rozwoju jakorozwoju jakośściowych badaciowych badańń ruchu ruchu 
turystycznegoturystycznego, pozwalaj, pozwalająąc na optymalny c na optymalny 
spossposóób doboru prb doboru próóby badawczej do badaby badawczej do badańń
jakojakośściowych (ciowych (npnp. ankietowych).. ankietowych).

�� 4. Istniej4. Istniejąą zapewne jeszcze zapewne jeszcze inne moinne możżliwoliwośści ci 
wykorzystaniawykorzystania -- npnp. badanie tras . badanie tras 
marszrutowych turystmarszrutowych turystóów (strumieniu ruchu w (strumieniu ruchu 
turystycznego), w oparciu o zmieniajturystycznego), w oparciu o zmieniająąccąą sisięę
lokalizacjlokalizacjęę telefonu identyfikowantelefonu identyfikowanąą w kolejnych w kolejnych 
stacjach bazowych.stacjach bazowych.



OryginalnoOryginalnośćść metody metody 
TelSKARTTelSKART ©©

WstWstęępna analiza literatury fachowej (uwzglpna analiza literatury fachowej (uwzglęędniajdniająąca ca 
zarzaróówno prace drukowane, jak i zasoby internetowe) wno prace drukowane, jak i zasoby internetowe) 
wykazawykazałła, a, żże dotychczas (23.11.2009 r.) w badaniach e dotychczas (23.11.2009 r.) w badaniach 
wielkowielkośści i struktury ruchu turystycznego ci i struktury ruchu turystycznego 
prawdopodobnie jeszcze nigdzie na prawdopodobnie jeszcze nigdzie na śświecie wiecie 

nie wykorzystywano monie wykorzystywano możżliwoliwośści, jakie stwarza ci, jakie stwarza 
technologia telefonii komtechnologia telefonii komóórkowej GSMrkowej GSM..

((ssąą tylko nieliczne prace pokazujtylko nieliczne prace pokazująące moce możżliwoliwośści wykorzystania systemu ci wykorzystania systemu 
GPS, w ktGPS, w któóre wyposare wyposażżone sone sąą telefony najnowszej generacji, kttelefony najnowszej generacji, któóry ry 
wykorzystuje siwykorzystuje sięę jednak do pozycjonowania (czyli ustalenia miejsca pobytu jednak do pozycjonowania (czyli ustalenia miejsca pobytu 
konkretnych turystkonkretnych turystóów).w).



Liczba lokalizacji stacji bazowych (BTS) Liczba lokalizacji stacji bazowych (BTS) 
w Maw Małłopolsce:opolsce:

56266264164102Play

121413163111302Plus

142439156148291Era

80446207160286Orange

PlanyRazemUMTSKrakówMałopolska

Źródło: http://malopolska.btsearch.pl/p4_mapki.php (9.12.2009)



Źródło: http://malopolska.btsearch.pl/p4_mapki.php (9.12.2009)

Play

OrangeEra

Rozmieszczenie stacji bazowych GSM/3G telefonii komórkowej
w Małopolsce

Plus





Ideogram systemu UMTSIdeogram systemu UMTS

Źródło: Nawrocki P., Systemy mobilne. Telefonia komórkowa. Praca opublikowana  
na stronie: http://home.icslab.agh.edu.pl/~grex/wyklady/mobilne/SM04-

Technologie_sieci_komorkowych_NoRestriction.pdf (9.11.2009)
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