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Kartograficzne programy komputerowe — konfrontacja teorii z praktyk¹

Wroc³aw, 16–18.05.2007

W dniach 16–18 maja 2007 r. odby³a siê we Wroc³awiu
XVI Szko³a Kartograficzna. Tematem przewodnim spotka-
nia by³y Kartograficzne programy komputerowe — kon-

frontacja teorii z praktyk¹.
Szko³a zosta³a zorganizowana przez Zak³ad Kartogra-

fii Uniwersytetu Wroc³awskiego, Urz¹d Marsza³kowski
Województwa Dolnoœl¹skiego oraz Oddzia³ Kartograficz-
ny Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Patronat objê-
li Marsza³ek Województwa Dolnoœl¹skiego — Andrzej
£oœ oraz G³ówny Geodeta Kraju — Wies³aw Potrapeluk.

W Szkole Kartograficznej wziêli udzia³ kartografowie
z wiod¹cych uczelni krajowych, pracownicy firm zaj-
muj¹cych siê kartografi¹ komputerow¹, a tak¿e goœcie z
zagranicy: Belgii, Szwajcarii, Wêgier, Holandii i Czech.

Tematyka przedstawionych referatów by³a ró¿norodna,
poczynaj¹c od ogólnej historii rozwoju kartografii kompu-
terowej w kraju i za granic¹ po szczegó³owe opisy wybra-
nych programów komputerowych u¿ywanych w szeroko
pojêtej kartografii. Prelegenci przedstawili swoje doœwiad-
czenia zwi¹zane z tworzeniem map o ró¿nej tematyce i ska-
li, w ró¿norodnych œrodowiskach.

W XVI Szkole Kartograficznej wziêli udzia³ pracowni-
cy Zak³adu Kartografii Geologicznej Pañstwowego Insty-
tutu Geologicznego: Gra¿yna BrzeŸkiewicz, Bo¿ena
Gasto³-Palechowska, El¿bieta Jeleñska, Jacek Kocy³a,
Joanna Przasnyska, Anna Œlesiñska oraz Anna Tekielska.

Doœwiadczenie zdobyte przez pracowników Zak³adu
Kartografii Geologicznej PIG przy opracowaniu Szcze-
gó³owej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000, Mapy
geologicznej Polski w skali 1:200 000, Mapy geologicznej
Polski w skali 1:500 000, Mapy zasobów mineralnych
republiki Angoli w skali 1:1 000 000 oraz Mapy litogene-
tycznej Polski w skali 1:50 000 pozwoli³o sformu³owaæ
wiele istotnych wniosków dotycz¹cych tworzenia
z³o¿onych kompozycji kartograficznych.

Pracownicy PIG przedstawili trzy postery obrazuj¹ce
problemy i doœwiadczenia zdobyte przy opracowaniu map
powstaj¹cych w Zak³adzie Kartografii Geologicznej:

� Przyk³ady problemów przy tworzeniu z³o¿onych zna-

ków punktowych powszechnie u¿ywanych w karto-

grafii geologicznej w module ArcMap systemu

ArcGis v. 9.1 — opracowanie i wykonanie: Bo¿ena
Gasto³-Palechowska we wspó³pracy z Gra¿yn¹
BrzeŸkiewicz, El¿biet¹ Jeleñsk¹ oraz Ann¹
Œlesiñsk¹;

� Przyk³ady problemów przy tworzeniu z³o¿onych zna-

ków liniowych powszechnie u¿ywanych w kartogra-

fii geologicznej w module ArcMap systemu ArcGis v. 9.1

— opracowanie i wykonanie: Bo¿ena Gasto³-Pale-
chowska we wspó³pracy z Gra¿yn¹ BrzeŸkiewicz,
El¿biet¹ Jeleñsk¹ oraz Ann¹ Œlesiñsk¹;

� Opracowanie autorskie mapy litogenetycznej Polski

w skali 1:50 000 z wykorzystaniem systemu ArcGis v. 9.1

— opracowanie i wykonanie: Barbara Jaranowska i
Anna Tekielska.

Jacek Kocy³a wyg³osi³ referat nawi¹zuj¹cy do prezen-
towanych posterów — Przyk³ady zastosowañ ArcGis 9.1 w

kartografii geologicznej w aspekcie technicznych

problemów przy tworzeniu kompozycji mapowych (opraco-
wanie: Jacek Kocy³a, Barbara Jaranowska). By³ to jeden z
nielicznych referatów przedstawiaj¹cy zagadnienia œciœle
zwi¹zane z tematem przewodnim spotkania.

Zaawansowane technologie informatyczne w kartogra-
fii geologicznej s¹ stosowane w Pañstwowym Instytucie
Geologicznym od 1994 r. W po³owie lat dziewiêædzie-
si¹tych, przy projektowaniu i tworzeniu bazy danych
Szczegó³owej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000
(SMGP), zosta³ zastosowany System Informacji Geogra-
ficznej ArcInfo, dzia³aj¹cy wówczas na platformie syste-
mu operacyjnego UNIX (obecnie WINDOWS). Przy jego
pomocy by³y i s¹ wykonywane wszelkie cyfrowe prace
zwi¹zane z wprowadzaniem danych, ich edycj¹ i weryfika-
cj¹ oraz z tworzeniem kompozycji mapowych dla poszcze-
gólnych arkuszy SMGP. Oprócz tworzenia bazy SMGP,
system ArcInfo by³ stosowany w wielu innych projektach
kartograficznych z dziedziny geologii i nauk pokrewnych.

W latach 2004–2006 w Zak³adzie Kartografii Geolo-
gicznej PIG zosta³y wykonane trzy du¿e opracowania kar-
tograficzne wykorzystuj¹ce i testuj¹ce zarazem now¹
wersjê systemu ArcInfo — ArcGis 9.1 (modu³ ArcMap) i
jego przydatnoœæ w koñcowym etapie opracowania karto-
graficznego — w tworzeniu kompozycji mapowej do
wydruku. Nale¿¹ do nich:

� Mapa zasobów mineralnych Republiki Angoli w
skali 1:1 000 0000;

� Mapa geologiczna Polski w skali 1:200 000 (testowy
arkusz Zielona Góra);

� Mapa geologiczna Polski w skali 1:500 000.
Obecnie w trakcie realizacji jest Mapa litogenetyczna

Polski w skali 1:50 000 (MLP), której edycja zosta³a rozpo-
czêta pod koniec 2006 r. Cech¹ wspóln¹ wszystkich pro-
jektów jest sposób wykonania kompozycji koñcowej — w
ca³oœci utworzonej w module ArcMap systemu ArcGis 9.1.

Mapy dwóch pierwszych projektów zosta³y przygoto-
wane do wydruku ploterowego, natomiast Mapa geolo-
giczna Polski w skali 1:500 000 zosta³a wydrukowana
offsetowo, co umo¿liwi³o dodatkowo szczegó³owe przete-
stowanie aplikacji ArcMap pod k¹tem jakoœci procedur
exportowych do formatów akceptowanych przez naœwie-
tlarniê (eps i pdf).

Mapy geologiczne nadaj¹ siê doskonale do przeprowa-
dzania testów technicznych ze wzglêdu na:

� du¿¹ liczbê barw i ich odcieni u¿ywanych dla ozna-
czenia wydzieleñ geologicznych;

� koniecznoœæ stosowania szrafur;
� skomplikowane, wielopiêtrowe symbole liczbowe i

literowe, sk³adaj¹ce siê z ró¿norodnych fontów;
� zró¿nicowane symbole kartograficzne;
� rozbudowane systemy objaœnieñ (legendy);
� du¿¹ liczbê elementów dodatkowych na makiecie

mapy (skorowidze, afiliacje, grafika i inne);
� podzia³ arkuszowy map przy du¿ych formatach.
W trakcie opracowywania map o ró¿nym stopniu

skomplikowania, znaleziono kilkanaœcie przyk³adów wad

832

Przegl¹d Geologiczny, vol. 55, nr 10, 2007



w procedurach modu³u ArcMap, do których w szczególno-
œci nale¿¹:

� brak mo¿liwoœci prawid³owego konstruowania
nawet prostych symboli kartograficznych
powszechnie u¿ywanych w geologii — symbole z
gotowych styli s¹ niekompletne b¹dŸ trac¹ ca³kowi-
cie spójnoœæ po wczytaniu ich do kompozycji;

� problemy z tworzeniem legendy zbiorczej dla kilku
oddzielnych kompozycji (przy podziale du¿ych for-
matów na arkusze);

� brak poprawnej mo¿liwoœci exportu do formatu eps
czêœci elementów kompozycji (fontów, wie-

locz³onowych symboli, czy elementów graficznych
wykonanych poza systemem ArcGis).

Na podstawie wykonanych opracowañ stwierdzono, ¿e
wersja 9.1 oprogramowania ArcGis (modu³ ArcMap) nie
jest najlepszym narzêdziem do prostego i wygodnego two-
rzenia kompozycji mapowych o z³o¿onej symbolice, w
szczególnoœci przeznaczonych do druku offsetowego.
Sprawdza siê natomiast doskonale przy tworzeniu niezbyt
skomplikowanych kompozycji do wydruków ploterowych
i prezentacji ekranowych.

Bo¿ena Gasto³-Palechowska, Barbara Jaranowska
& Jacek Kocy³a
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