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S OWA KLUCZOWE: SIP, mapy rastrowe, dane opisowe, edytor graficzny, mapa turystyczna 
STRESZCZENIE: Do dzi  nierozwi zanym problemem jest takie zapisywanie danych opisowych 
na mapie rastrowej, aby uzyska  mo liwo  ich ponownego odczytania przez przegl dark . 
W wielu przypadkach, nowy produkt kartograficzny posiadaj cy tak  umiej tno , móg by 
stanowi  konkurencje dla tradycyjnych produktów kartograficznych SIP. Jednocze nie tego 
rodzaju program nie wymaga by od u ytkowników specjalistycznej wiedzy z dziedziny kartografii 
i SIP. Jego wykorzystanie przy tworzeniu i odczytywaniu map turystycznych b dzie mo liwe 
nawet przez osoby posiadaj ce wiedz  z dziedziny geografii na poziomie szko y redniej.  

Wieloletnie badania sposobów zapisywania danych opisowych na mapach rastrowych, 
oraz wykorzystania innych dokumentów graficznych w postaci rastrowej, doprowadzi y 
do opracowania metody wygenerowania e-symboli na podstawie alfabetu ród owego.  

Dla realizacji tej metody opracowano zestaw oprogramowania autorskiego, zawieraj cy 
analizator, generator, edytor oraz przegl dark  graficzn . W artykule przedstawiono sposób jego 
wykorzystania na przyk adzie mapy turystycznej. 

Jako obiekt bada  wybrano map  turystyczn , ze wzgl du na jej cz ste wykorzystanie 
w yciu codziennym i zawieraj c  przede wszystkim informacje o miejscach godnych zwiedzenia, 
szlakach turystycznych, rodkach komunikacji, a tak e infrastrukturze turystycznej i rozrywkowej. 
Dzi ki zastosowaniu przedstawionego w artykule oprogramowania zakres informacyjny mapy 
turystycznej mo na powi kszy  o dowolny zestaw informacji bez utraty jej przejrzysto ci 
i budowy dodatkowej bazy danych.  

Elastyczno  metody umo liwia wzbogacenie tre ci mapy o dowolny rodzaj informacji 
niezb dny z punktu widzenia u ytkownika. 

1. WPROWADZENIE 

Nowoczesny GIS wykorzystuje trójkomponentowy model przy realizacji 
technologii geoinformatycznej: dane opisowe obiektu, dane przestrzenne okre laj ce 
jego lokalizacj  oraz system kodowania obiektów do okre lenia relacji mi dzy 
obiektowo-graficznym dokumentem i danymi opisowymi (Longley i inni, 2005). 
Wszystkie te komponenty niezale ne od fizycznego modelu zapisywania 
i przechowywania danych s  dobrze znane i opisane w literaturze. Istniej  normy prawne 
i standardy narodowe, które reguluj  tre  i formaty komponentów GIS, technologie ich 
pozyskiwania i aktualizacji, sposoby dost pu do danych i zasady bezpiecze stwa. 
Zgodnie z Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council 



Oprogramowanie do zapisywania danych opisowych na mapie rastrowej 
(na przyk adzie map turystycznych) 

2 
 

of 14 March 2007, odbywaj  si  prace nad standardami danych przestrzennych 
(INSPIRE).  

Przy realizacji zapyta  u ytkownikowi przys uguje dost p do wszystkich danych 
o obiektach, które s  zapisane w bazach danych i plikach GIS. Wyniki zapytania 
w postaci hard copy mog  by  przekazane u ytkownikowi jako rastrowy obiektowo-
graficzny dokument (mapa, ortofotomapa i inne) i w postaci tekstowego dokumentu. 
Zauwa my, e wydrukowany obiektowo-graficzny dokument, podobnie jak i mapa 
w technologii WMS (Standard Europejski ISO 19128: Geographic information: Web 
map server interface), prezentuje tylko po o enie przestrzenne obiektów na rysunku, 
nie zawiera wszystkich danych opisowych i dlatego jego wykorzystanie jest bardzo 
ograniczone w porównaniu z mo liwo ciami GIS. Dla uzyskania informacji o obiektach 
potrzebna jest w technologii WMS dodatkowa instrukcja GetFeatureInfo 
lub stylizowany deskryptor warstwy (SLD).  

Dla u ytkowników zaliczanych do grupy ekspertów (geodeci, projektanci i inni) 
opracowanie mapy i baz danych opisowych przez oprogramowanie GIS jest niezb dne. 
Dla u ytkownika masowego (ma e firmy, administratorzy ró nego szczebla, notariusze, 
rzeczoznawcy, w a ciciele nieruchomo ci i inni) w wielu przypadkach wykorzystanie 
GIS z punktu widzenia ekonomicznego i technicznego jest ma o op acalne, niemniej 
tego rodzaju u ytkownicy to potencjalnie du y rynek zbytu produktów GIS, którego 
nie mo na ignorowa .  

2. PROBLEM BADAWCZY 

Rozwi zanie problemu polega na opracowaniu, z wykorzystaniem GIS, rastrowej 
mapy z danymi przestrzennymi, na której b d  zapisane potrzebne u ytkownikowi dane 
opisowe o obiektach. Do zapisywania danych opisowych mo na wykorzysta  E-symbole 
( arnowski, 2003), w wyniku czego uzyskamy map  semantyczn . W tym przypadku 
do wykonania zapytania do danych opisowych wystarcz  zapisana w pliku mapa 
semantyczna oraz zwyk y PC z oprogramowaniem do odczytania danych opisowych. 
Takie podej cie b dzie ekonomiczne i technicznie dost pne dla wielu u ytkowników, 
co rozszerzy obszary zastosowania GIS i kr g jego u ytkowników.  

Do realizacji postawionych celów konieczne jest opracowanie oprogramowania, 
które realizuje opracowanie mapy rastrowej wzbogaconej danymi opisowymi. W zestaw 
tego oprogramowania wchodz  programy, które mog  by  wykorzystywane zarówno 
jako modu y samodzielne jak i kompleksowo: 
1. Analizator tekstów - GZA_Analizator,  
2. Generator e-symboli - GZA_Gen_Symboli,  
3. Edytor map rastrowych - EZA_Edytor_MR,  
4. Przegl darka graficzna - EAZ_Browser_Map_ZDO. 

3. MAPA RASTROWA DLA CELÓW TURYSTYCZNYCH 

Mapa rastrowa, b d ca cyfrow  reprezentacj  mapy wykonanej w konkretnej skali 
i odwzorowaniu kartograficznym, tworzona jest najcz ciej poprzez skanowanie map 
analogowych. Sta a rozdzielczo  takiej mapy powoduje, e nadaje si  ona najlepiej 
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do odwzorowania niewielkich obszarów, uniemo liwiaj cych powstawanie 
zniekszta ce  charakterystycznych dla wybranego odwzorowania kartograficznego. 
Mapa taka ze wzgl du na niewielki nak ad pracy potrzebny do jej stworzenia, 
w odró nieniu od map wektorowych (których wektoryzacja jest procesem 
pracoch onnym i d ugotrwa ym), mo e by  wykorzystywana z powodzeniem dla celów 
�amatorskich� np. turystycznych.  

Map  turystyczn  mo emy nazwa  ka d  map  przeznaczon  do u ytkowania 
przez turystów, zawieraj c  przede wszystkim informacje o miejscach godnych 
zwiedzenia (zabytkach architektury i przyrody, pami tkach historycznych 
i narodowych), szlakach turystycznych (pieszych, rowerowych, samochodowych), 
rodkach komunikacji (przystankach autobusowych, stacjach kolejowych, przystaniach 

promowych), a tak e infrastrukturze turystycznej i rozrywkowej (miejscach 
noclegowych, restauracjach, kinach, barach, dyskotekach). 

Jedn  z najcz ciej u ywanych map turystycznych jest mapa drogowa (atlas 
samochodowy), realizowana w skalach zale nych g ównie od obejmowanego obszaru, 
g sto ci dróg, szczegó owo ci opracowania oraz dodatkowo zawartych elementów.  
W ród map drogowych mo emy wyró ni : 

- przegl dowe mapy drogowe (obejmuj ce ca y np. kontynent w skali rz du 
1:3000 000) zawieraj ce tylko najwa niejsze drogi i najwi ksze miasta, 

- mapy obejmuj ce pojedyncze kraje (kraj wielko ci Polski odwzorowywany jest 
w skali rz du od 1:750 000 do 1:1 000 000, 

- szczegó owe mapy drogowe (obejmuj ce poszczególne regiony w skali rz du 
od 1:200 000 do 1:400 000). 

Na mapach drogowych najcz ciej przedstawione zostaj  w sposób schematyczny 
szczegó y topograficzne, w szczególno ci rzeki i strumienie, zbiorniki wodne, linie 
kolejowe czy sie  dróg, wzbogacone o informacje przydatne osobom podró uj cym 
samochodem, w tym turystom, dotycz ce m.in. lokalizacji parkingów, stacji 
benzynowych, hoteli i moteli, drogowych przej  granicznych, lasów, rezerwatów 
przyrody, zabytków itp. 

Uzupe nieniem map drogowych i atlasów samochodowych s  cz sto schematyczne 
plany miast, zazwyczaj w stosunkowo du ej skali rz du 1:100 000. 

Skala planu miasta w formie tradycyjnej (papierowej) stanowi kompromis 
pomi dzy jego dok adno ci , rozmiarami arkusza papieru, na którym plan jest 
wydrukowany i rozleg o ci  miasta. Na ogó  zawiera si  w przedziale od 1:20 000 
do 1:30 000.  

Plany miast z regu y przedstawiaj  � oprócz siatki ulic wraz z ich nazwami � 
po o enie wa niejszych obiektów w mie cie: zabytków, ko cio ów, muzeów, szpitali, 
aptek, posterunków policji, parków, stacji benzynowych itp., a tak e linii autobusowych, 
tramwajowych, trolejbusowych, metra i kolei oraz ich przystanków i stacji. Do planu 
zazwyczaj do czony jest spis ulic i wa niejszych obiektów. 

Tego rodzaju mapy obecnie mog  by  wykorzystywane zarówno w postaci 
tradycyjnego wydruku, jak i w postaci cyfrowej z zastosowaniem urz dzeniach GPS 
i telefonów komórkowych.  

Obecny poziom technologiczny i ogólna dost pno  do nowoczesnych urz dze  
cyfrowych otwiera przed nami nowe mo liwo ci wzbogacenia tre ci map tematycznych, 



Oprogramowanie do zapisywania danych opisowych na mapie rastrowej 
(na przyk adzie map turystycznych) 

4 
 

w tym map drogowych i turystycznych, o szereg informacji istotnych z punktu widzenia 
ko cowego odbiorcy, a zastosowanie GIS alfabetu dodatkowo obni a koszty i upraszcza 
proces wzbogacania map o nowe informacje, a przede wszystkim u atwia ich 
dystrybucj  i odbiór niezaawansowanym u ytkownikom.  

Zakres informacyjny mapy turystycznej mo na powi kszy  o dowolny zestaw 
informacji np. w odniesieniu do miejsca noclegowego mo na udost pni  informacje 
dotycz ce m.in.: nazwy, standardu, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, adresu 
strony internetowej, wspó rz dnych geograficznych, rodzaju i wyposa enia pokoi, us ug 
dodatkowych czy cen. W przypadku kina poza w/w zestawem mo na opatrzy  
dodatkow  informacj  o godzinach otwarcia, liczbie sal, liczbie miejsc, cenie biletów 
czy repertuarze. Tak dobrany zestaw informacji nale y uwa a  za przyk adowy 
i otwarty, elastyczno  GIS alfabetu umo liwia wzbogacenie tre ci mapy o dowolny 
rodzaj informacji. 

4. OPROGRAMOWANIE DO OPRACOWANIA MAP SEMANTYCZNYCH 

4.1. Analizator tekstów 

G ównym zadaniem programu GZA_Analizator.exe jest przeprowadzanie analizy 
wprowadzonego teksu pod k tem wykorzystanego w nim alfabetu oraz jego 
optymalizacji. W wyniku jego dzia ania, wygenerowany zostaje plik zawieraj cy 
indywidualnie dopasowany alfabet, sk adaj cy si  tylko ze znaków zawartych 
we wprowadzonym tek cie, w kolejno ci, zoptymalizowanej z punktu widzenia 
cz stotliwo ci wyst pienia liter i liczb w tek cie.  Utworzony plik niezb dny jest 
do poprawnego zakodowania, a potem odkodowania tekstu do i z postaci e-symbolu. 

Po uruchomieniu programu GZA_Analizator, w oknie pojawi si  menu g ówne, 
w którym znajduj  si  dwie zak adki: Teksty, Alfabet i przycisk Zako cz. 

Po rozwini ciu zak adki Teksty otrzymujemy dost p do opcji Czytaj i statystyka 
(rys. 1). 

Opcja Czytaj s u y do wczytania danego tekstu w formie specjalnie 
spreparowanego pliku. W tek cie wykorzystuje si  symbole specjalne: 

# - znacznik zako czenia s owa, 
$ -  znacznik zako czenia zdania. 

 
Rys. 1. Okno programu GZA_Analizator. ród o: opracowanie w asne. 

     Przyk adowy fragment tekstu pokazano na rysunku 2. Po wczytaniu pliku 
z tekstem b dzie udost pniona opcja Statystyka, która wykonuje analiz  
wprowadzonego tekstu pod k tem wykorzystanego w nim alfabetu i znaków w nim 
wyst puj cych. 
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Rys. 2. Format spreparowanego tekstu na potrzeby generowania e-symboli 

( ród o: opracowanie w asne) 

Wczytanie i przeanalizowanie tekstu skutkuje uaktywnieniem zak adki Alfabet, 
w której wyst puj  dwie opcje: Generuj i Zapisz (rys. 3). 

 

 
Rys. 3. Okno programu GZA_Analizator z rozwini t  zak adk  Alfabet 

( ród o: opracowanie w asne) 

Opcja Generuj tworzy plik zawieraj cy zoptymalizowany alfabet wygenerowany 
na podstawie przeprowadzonej wcze niej analizy: 

.#opks12inwzdel0art9 8gy-7hmu()35*/4@  

Opcja Zapisz s u y do zapisywania wygenerowanego pliku w pami ci sta ej. 

Przycisk Zako cz w menu g ównym zamyka program. 

4.2. Generator e-symboli 

G ównym zadaniem programu GZA_Gen_Symboli jest wygenerowanie e-symbolu 
w postaci znaku kartograficznego lub obrazu cyfrowego, na podstawie alfabetu 
utworzonego w programie GZA_Analizator oraz wprowadzonego tekstu. 
Wygenerowany e-symbol mo e zosta  wpasowany na map  rastrow . 

G ówne okno programu zawiera menu, w którym znajduj  si  cztery zak adki: 
Alfabet, Zdanie, Tekst, e-Symbol oraz przyciski Zako cz i Help. 

Po rozwini ciu zak adki Alfabet otrzymujemy dost p do opcji Czytaj (rys. 4). 

 

 
Rys. 4. Okno programu GZA_Gen-Symboli z rozwini t  zak adk  Alfabet 

( ród o: opracowanie w asne) 
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Opcja Czytaj s u y do wczytania pliku tekstowego z wybran  wersj  alfabetu 
utworzon  i zoptymalizowan  w programie GZA_Analizator. 

Zak adka Zdanie udost pnia opcje: Czytaj, Napisz i Zapisz (rys. 5). 

 
Rys. 5. Okno programu GZA_Gen-Symboli z rozwini t  zak adk  Zdanie 

( ród o: opracowanie w asne) 

Opcja Czytaj umo liwia wczytanie do programu pliku z wcze niej przygotowanym 
zdaniem, a opcja Napisz s u y do wprowadzania zdania bezpo rednio z klawiatury. 
Opcja Zapisz pozwala zapisa  wpisane zdanie do pliku.  

Rozwini cie zak adki Tekst powoduje udost pnienie opcji: Czytaj i Utwórz katalog 
biblioteki (rys. 6). 

Opcja Czytaj umo liwia wczytanie do programu pliku z wcze niej przygotowanym 
tekstem sk adaj cym si  z co najmniej dwóch pojedynczych zda , a opcja Utwórz 
katalog biblioteki pozwala za o y  indywidualny katalog w którym umieszczone zostan  
wygenerowane symbole.  

 
Rys. 6. Okno programu GZA_Gen-Symboli z rozwini t  zak adk  Tekst 

( ród o: opracowanie w asne) 

Zak adka e-Symbol zawiera opcje: Generuj znak kartograficzny, Generuj obraz 
cyfrowy, Generuj bibliotek  znaków kartograficznych, Generuj bibliotek  obrazów 
cyfrowych i Zapisz (rys. 7). 

 
Rys. 7. Okno programu GZA_Gen-Symboli z rozwini t  zak adk  e-Symbol 

( ród o: opracowanie w asne) 

Opcje Generuj znak kartograficzny (rys. 8A) oraz Generuj obraz cyfrowy (rys. 8B) 
s u  odpowiednio do wygenerowania znaków kartograficznych i obrazów cyfrowych 
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zadanych wcze niej zda  a opcje Generuj bibliotek  znaków kartograficznych i Generuj 
bibliotek  obrazów cyfrowych generuj  odpowiednio zbiory znaków kartograficznych 
i obrazów cyfrowych dla wprowadzonych tekstów. Opcja Zapisz s u y do zapisywania 
wygenerowanych znaków i obrazów. 

A  B 
Rys. 8. E-Symbol wygenerowany w postaci: A- znaku kartograficznego, 

B- obrazu cyfrowego ( ród o: opracowanie w asne) 

Przycisk Zako cz zamyka dzia anie programu a przycisk Help wy wietla 
informacje o programie. 

4.3. Edytor map rastrowych 

Program EZA_Edytor_MR s u y do manualnego wpasowywania wygenerowanych 
e-symboli na map  rastrow . 

Menu programu zawiera nast puj ce zak adki: Mapa i Fragment oraz przyciski 
Biblioteka, Zako cz i Help. 

W zak adce Mapa wyst puj  opcje Czytaj, Zapisz map  i Hider (rys. 9). 

 
Rys. 9. Okno programu EZA_Edytor_MR z rozwini t  zak adk  Mapa 

( ród o: opracowanie w asne) 

Opcja Czytaj umo liwia wczytanie do programu pliku z map  rastrow , która ma 
zosta  wzbogacana o warstw  informacyjn .  

Po wykonaniu funkcji Czytaj w oknie pojawi si  kartogram z obrazem mapy, który 
daje mo liwo  u ytkownikowi wyboru odpowiedniego fragmentu mapy do edycji. 

Opcja Zapisz map  s u y zapisywaniu wzbogaconej danymi opisowymi mapy 
semantycznej, a opcja Hider wy wietla szczegó owe informacje o formacie pliku mapy 
rastrowej. 

Przyciski Biblioteka pozwala dokona  wyboru biblioteki symboli, które maj  
zosta  wprowadzone na map . 

Po wykonaniu funkcji Biblioteka otrzymujemy dost p do okna z wy wietlon  
bibliotek  znaków kartograficznych lub obrazów rastrowych w formacie pozwalaj cym 
umie ci  je w obrazie rastrowym (rys.10). 
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Rys. 10. Lista znaków kartograficznych (obrazów cyfrowych) 
( ród o: opracowanie w asne) 

Zak adka Fragment zawiera opcj  Wybierz fragment mapy, która umo liwia wybór 
fragmentu mapy przeznaczonego do edycji. 

W górnej cz ci obszaru roboczego rozmieszczone zosta o dodatkowe menu 
udost pniaj ce przyciski: 

 zwi kszenia skali obrazu, 
 zmieszenia skali obrazu, 
 centrowania obrazu, 
 wyboru i wstawiania e-symbolu, 
 cofania operacji wstawiania, 
 zapisania fragmentu edytowanej mapy. 

Wygl d fragmentu mapy semantycznej po wyborze i wstawianiu e-symbolu 
w zak adce Fragment przedstawiono na rysunku 12. 

 
Rys. 12. Obszar roboczy po wpasowaniu danych opisowych 

( ród o: opracowanie w asne) 

Przycisk Zako cz zamyka dzia anie programu a przycisk Help wy wietla 
informacji o programie. 

5. WNIOSKI 

 Wykorzystanie e-symboli daje mo liwo  wygenerowania w postaci rastrowej danych 
opisowych obiektów turystycznych i rekreacyjnych (informacje o zabytkach, hotelach, 
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restauracjach), które mog  by  wklejane w map  rastrow  przed jej wydrukiem. 
U ytkownik wykorzystuj c dedykowane oprogramowanie (EAZ_Browser_ 

Map_ZDO) oraz odpowiedni odbiornik (komputer stacjonarny, laptop, palmtop, telefon 
komórkowy) mo e odczyta  E-symbole, które mog  zosta  przedstawione w postaci 
tekstu w j zyku naturalnym. 

Ka dy u ytkownik mo e u ywa  w asnego alfabetu podstawowego do genero-
wania e-symboli i w ten sposób zabezpieczy  poufno  informacji (np. w asnych notatek 
odnosz cych si  do obiektów turystycznych). Dzi ki temu z jednego urz dzenia i mapy 
rastrowej mo e niezale nie korzysta  kilku u ytkowników i ka dy z nich b dzie wstanie 
odczyta  tylko informacje zapisane przy wykorzystaniu e-symboli kodowanych 
alfabetem uniwersalnym lub jego w asnym.. 

Badania wykonano w ramach projektu badawczego N520 022 31/2971 
pt. �Opracowanie symboli SIP-alfabetu i ich zastosowanie w mapach rastrowych 
i  ortofotomapach cyfrowych" (Decyzja Nr 2971/T02/2006/31  Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wy szego z dn. 02.08.2006r). 
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PROGRAMS FOR RECORDING SEMANTIC DATA ON A RASTER MAP  

(AS EXEMPLIFIED BY TOURIST MAPS)  

KEY WORDS: GIS, Raster Map, Semantic Data, Graphic Editor, Maps for Tourists 

Summary  
 Recording semantic data on a raster map and thus making it amenable to reading through 

a browser has so far posed an unsolved problem. In numerous cases, such a new cartographic 
product would be an advantage over traditional cartographic GIS products. The advantage would 
be augmented by no need for a user to have specialized knowledge and command of GIS. The 
knowledge of geography at the secondary-school level would be sufficient to create and use such 
maps.  

Long-term research on methods for recording semantic information on raster maps and 
on the use of other graphic documents in a raster form have resulted in developing methods 
for generating e-symbols based on the source alphabet. 

To implement the method, the authors have developed a software package containing 
an analyzer, an e-symbol library generator, an editor for placing e-symbols on a raster map, and 
a graphic browser for reading the semantic information written on a raster map. The paper 
describes application of the software on a tourist map as an example.  

The study is based on a map type that is commonly used by tourists, which contains mostly 
information on places worth visiting (historical and national monuments of architecture and 
nature), tourist trails (for pedestrians, bikers, cars), transportation system (bus stops, railway 
stations, ferry terminals), as well as on tourist infrastructure and entertainment (accommodation, 
restaurants, cinemas, bars, discos). The software described in the paper makes it possible to extend 
the information content of such a tourist map by any additional items (e.g., standard, address, 
phone number, and e-mail address of accommodation, geographical coordinates, etc.) without loss 
of clarity and without any need to build an extra database.  

Flexibility of the method presented makes it possible to supplement the contents of such map 
by including any type of information important for the user.  
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