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Wstêp
W latach 1992 1998 G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii opracowa³ koncepcjê Mapy
Topograficznej Polski w skali 1:50 000, zawart¹ w Zasadach redakcji mapy topograficznej
w skali 1:50 000 (GUGiK, 1998), która, wraz z jej realizacj¹ w postaci arkuszy pokrywaj¹cych wiêkszoæ obszaru kraju by³a znacz¹cym osi¹gniêciem, prowadz¹cym do uspójnienia
zakresu treci i formy graficznej map topograficznych w skalach 1:10 000 i 1:50 000. Zgodnie z ówczesn¹ technologi¹ opracowania map, koncepcja ta zak³ada³a analogowy warsztat i
technologiê mechaniczno-fotograficzn¹. Bezporednia adaptacja wspomnianego opracowania do wspó³czesnych warunków technologicznych nie jest konieczna. Mapa Topograficzna
Polski w skali 1:50 000 pozostaje jednak znakomitym wzorcem dla nowego opracowania,
zw³aszcza w zakresie formy graficznej.
Wspó³czesne rodki techniczne i potrzeby u¿ytkowników sprawiaj¹, i¿ podstawowym
ród³em danych przestrzennych nie mog¹ byæ wy³¹cznie arkusze map topograficznych.
Obecnie staj¹ siê nim bazy danych referencyjnych, coraz czêciej w postaci wielorozdzielczych i wieloreprezentacyjnych systemów informacyjnych. Tego typu system zosta³ zaprojektowany w ramach projektu celowego nr 6 T 12 2005C/06552 pt. Metodyka i procedury
integracji, wizualizacji, generalizacji i standaryzacji baz danych referencyjnych dostêpnych
w zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich wykorzystania do budowy baz danych
tematycznych. Wielorozdzielcza Baza Danych Topograficznych (WTBD) jest zharmonizowan¹, wieloreprezentacyjn¹ baz¹ danych referencyjnych, której podstawê stanowi Baza Danych
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Topograficznych (TBD), implementuj¹ca najlepszy jak dot¹d i najbardziej szczegó³owy model pojêciowy bazy danych topograficznych w kraju.
W niniejszym opracowaniu omówiono problematykê wizualizacji WTBD, prowadzonej
zgodnie z przyjêtymi w kartografii topograficznej zasadami roz³¹cznoci znaków, ich jednoznacznoci i logiki przekazu. Wymaga³o to opracowania algorytmów selekcji, generalizacji i
symbolizacji, które umo¿liwi³yby wykorzystywanie zasobu danych WTBD na ró¿nym poziomie szczegó³owoci treci. Jako podstawow¹ przyjêto skalê 1:50 000.

Za³o¿enia metodyczne i proces technologiczny wizualizacji
Zasadniczymi za³o¿eniami przyjêtymi w opracowaniu nowej koncepcji wizualizacji danych referencyjnych w tej skali by³a maksymalna automatyzacja procesu opracowania mapy
osi¹gana w rodowisku narzêdziowym GIS oraz wykorzystanie materia³ów ród³owych znajduj¹cych siê w pañstwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Koncepcja wizualizacji kartograficznej obejmuje tak¿e mapê topograficzn¹ w wersji WTBD w kroju arkuszowym
i standardzie technicznym wzorowanym na opracowaniu GUGiK w uk³adzie 1992. Wizualizacja taka bêdzie z pewnoci¹ najwygodniejszym sposobem obrazowania danych referencyjnych na poziomie skalowym zbli¿onym do 1:50 000 i mo¿e stanowiæ wzorzec mapowania treci topograficznej np. za pomoc¹ internetowych serwisów geoinformacyjnych (Kowalski, Olszewski, 2008).
Komponentami WTBD, które wykorzystano przy opracowaniu mapy topograficznej w
skali 1:50 000 wg nowej koncepcji, s¹: Baza Danych Topograficznych (TBD), jej alternatywna wersja TBD2, wektorowa mapa VMap Level 2 wraz z jej wersj¹ u¿ytkow¹ VMapL2u
(Bac-Bronowicz i in., 2007a) oraz zaktualizowana baza danych VMapL2+. Materia³ami ród³owymi dla nowej wersji mapy s¹ tak¿e: Pañstwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG),
Pañstwowy Rejestr Granic (PRG), Bank Osnów Geodezyjnych (BOG) oraz inne urzêdowe
rejestry zawieraj¹ce dane przestrzenne.
Materia³ami podstawowymi opracowania by³y: komponent TOPO Bazy Danych Topograficznych oraz baza Vmap L2, natomiast rolê materia³ów pomocniczych pe³ni³y: Pañstwowy Rejestr Granic oraz Pañstwowy Rejestr Nazw Geograficznych.
Opracowanie wizualizacji danych referencyjnych w skali 1:50 000 obejmuje kilka etapów: selekcjê danych WTBD, ich reklasyfikacjê oraz generalizacjê. Ostateczn¹ kompozycjê
graficzn¹ otrzymuje siê w wyniku redakcji kartograficznej, obejmuj¹cej m.in. symbolizacjê,
wniesienie nazw i opisów oraz manualne korekty redakcyjne.
Aby mo¿na by³o mówiæ o standaryzacji rozwi¹zañ, nastêpnie o opracowaniu zasad redakcji
mapy, a w perspektywie  tak¿e o wytycznych technicznych, przyjêto poni¿sze za³o¿enia:
m Mapa przedstawia uogólniony do poziomu skalowego 1:50 000 obraz terenu z jego
najbardziej charakterystycznymi cechami, reprezentowanymi przez obiekty topograficzne i podstawowe relacje miêdzy nimi. Prezentacja tego obrazu odbywa siê poprzez
wyró¿nienie nadrzêdnych kategorii obiektów topograficznych, zgodnie ze standardami TBD (Baza Danych Topograficznych TBD. Wytyczne techniczne. GUGiK, 2007)
i ukazanie ich na mapie jako pewnych ca³oci zwi¹zanych z poszczególnymi komponentami rodowiska.
m Wydzielono dwa poziomy przetworzenia danych: poziom wizualizacji ekranowej i
poziom prezentacji ostatecznej w postaci wydrukowanego arkusza mapy. Proces opra-
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cowania mapy przebiega wiêc dwuetapowo, daj¹c w pierwszym etapie wizualizacjê
(elektroniczn¹), która mo¿e s³u¿yæ jako obraz chwilowy (ekranowy), ³atwy do modyfikacji, zarówno co do treci, jak i formy graficznej. Wizualizacja ta jest wynikiem
zastosowania regu³ automatycznej generalizacji danych oraz symbolizacji danych bez
stosowania redakcji manualnej. Jej wykorzystanie ogranicza siê do elektronicznego
wizualizowania treci WTBD na poziomie skalowym 1:50 000 (lub zbli¿onym) z zastosowaniem klasyfikacji obiektów i formy graficznej znaków obowi¹zuj¹cych na
mapie. Drugi etap opracowania polega na przeprowadzeniu manualnej redakcji graficznej treci mapy i doprowadzeniu wizualizacji do poziomu pe³nej prezentacji kartograficznej w postaci arkusza mapy, zawieraj¹cego opisy, nazwy obiektów oraz wymagane instrukcj¹ techniczn¹ ramki, siatki i opisy pozaramkowe.
m Przyjêto i zastosowano algorytmy uogólnienia kszta³tów wybranych klas obiektów
(elementów treci mapy) oraz elementy generalizacji ilociowej w postaci progów
wielkoci obiektów, a tak¿e dobór i uogólnienia pojêciowe. Pojawiaj¹ siê wiêc nowe,
bardziej ogólne w stosunku do treci bazy ród³owej kategorie obiektów topograficznych, powstaj¹ce równie¿ na drodze ukierunkowanej agregacji danych.
m Wykorzystuje siê oprogramowanie typu desktop GIS, które, wraz z dodatkowym
aparatem aplikacji wspomagaj¹cych, umo¿liwia realizacjê etapów: generalizacji danych, symbolizacji i redakcji treci. W zastosowanej technologii wykorzystano dwie
aplikacje wspomagaj¹ce proces opracowania mapy, s³u¿¹ce do: generalizacji danych
uwzglêdniaj¹cej topologiczne zale¿noci pomiêdzy obiektami oraz generowania ramki
arkusza mapy wraz z elementami opisu pozaramkowego, ramk¹ minutow¹ i siatk¹
kartograficzn¹.
Proces opracowania wizualizacji w skali 1:50 000 na podstawie WTBD sprowadza siê do
wykonania ni¿ej wymienionych zadañ:
m selekcji zbiorów danych WTBD, wraz z ograniczeniem ich zasiêgu przestrzennego do
granic opracowania (np. arkusza mapy topograficznej) obiektów,
m generalizacji drog¹ automatycznej selekcji obiektów,
m generalizacji kszta³tów obiektów prowadz¹cej do uogólnienia zarysów wybranych elementów powierzchniowych oraz przebiegu elementów liniowych (z zachowaniem
wzajemnych relacji topologicznych),
m nadania obiektom tzw. kodu kartograficznego KOD_KARTO_50 (przy u¿yciu zapytañ SQL  przestrzennych i atrybutowych) i utworzenia zbioru danych KARTO50,
zawieraj¹cego zgeneralizowan¹ geometriê obiektów, odniesionych do skali prezentacji
1:50 000,
m nadania obiektom, stanowi¹cym treæ mapy, symboliki zgodnej ze wzorami znaków,
stylami graficznymi i palet¹ barw,
m przeprowadzenia etapu redakcji manualnej, polegaj¹cej na dokonaniu niezbêdnych korekt geometrii elementów treci mapy,
m wygenerowania niezbêdnych opisów na podstawie danych zawartych w treci atrybutów obiektów, wraz z ewentualnym uzupe³nieniem brakuj¹cych opisów,
m opracowania elementów konstrukcji matematycznej arkusza oraz elementów pozaramkowych (w tym objanieñ znaków) i przygotowania arkusza do wydruku na ploterze.
Powy¿sze etapy opracowania poprzedzi³y prace przygotowawcze. Praca te objê³y sformu³owanie ostatecznych zasad redakcji mapy oraz: przygotowanie biblioteki znaków kartograficznych i stylów graficznych, przygotowanie zestawu czcionek i palety barw, zgodnych
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z zasadami redakcji mapy, przygotowanie i import zbiorów danych ród³owej bazy danych
do rodowiska aplikacji GIS.

Selekcja treci WTBD
do prezentacji kartograficznej
Wizualizacji podlegaj¹ dane zbiorów bazy danych KARTO50, powsta³ej na podstawie
wybranych i zgeneralizowanych elementów treci ród³owej bazy danych (WTBD). Zbiory
te, zapisane w formacie geobazy, zawieraj¹ zgeneralizowan¹ geometriê obiektów, odniesion¹
do skali prezentacji 1:50 000. Pierwszym etapem opracowania jest wiêc selekcja treci z
WTBD na podstawie szczegó³owych kryteriów atrybutowych i topologicznych do nowotworzonej bazy KARTO50. Selekcja ta odnosi siê w pierwszym rzêdzie do ca³ych klas obiektów, które mog¹ nastêpnie podlegaæ agregacji i innym zabiegom generalizacyjnym. Ale dotyczy ona tak¿e poszczególnych obiektów wchodz¹cych w sk³ad zbiorów danych wektorowych komponentu TOPO TBD. Zasadniczo prezentacji podlegaj¹ wy³¹cznie te obiekty, dla
których atrybut specjalny X_KAT_ISTN = 1 (eksploatowany), (z wyj¹tkiem obiektów zniszczonych, nieu¿ywanych b¹d w budowie) oraz obiekty klasy HIPSO_RZEZBA_TERENU_L
wchodz¹ce w zakres treci bazy wektorowej VMap L2u (Bac-Bronowicz i in., 2007b).
Zakres treci wizualizacji obejmuje 148 elementów bazy KARTO50 maj¹cych swoje ród³o
w WTBD oraz 38 rodzajów opisów nazw, nie licz¹c skrótów objaniaj¹cych. W tak bogatym
zestawie danych podstawowe znaczenie ma dobór zmiennych graficznych jako cech komponentów znaków, zestawionych w jednolity system (bibliotekê znaków) oraz opracowanie
w³aciwych zasad selekcji, reklasyfikacji, w tym agregacji danych oraz ich uogólniania czyli
generalizacji kartograficznej, prowadzonej przede wszystkim w odniesieniu do danych, a
dopiero na koñcowym etapie  redakcyjnym  tak¿e w odniesieniu do obrazu graficznego.
Ka¿dy element treci mapy (obiekt zbioru KARTO50, w tabeli 1 i 2 oznaczony jako obiekt
MTP50TBD) powstaje jako podklasa na drodze selekcji atrybutowej obiektów ród³owej
WTBD, otrzymuje swój identyfikator i jest niezale¿n¹ od geometrii ród³owej reprezentacj¹
graficzn¹ tej podklasy. W ten sposób czêæ obiektów ród³owej bazy danych nie podlega
prezentacji w ogóle, czêæ jest bezporednio wizualizowana, a zasadnicza grupa podlega
zarówno reklasyfikacji  ponownemu grupowaniu czy ³¹czeniu klas, jak i agregacji. Obok
zapytañ opartych na zestawie cech atrybutowych stosuje siê te¿ operacje selekcji topologicznej, np. wy³¹czenie z prezentacji obiektów po³o¿onych na obszarach zabudowanych.

Generalizacja danych
W technologii opracowania mapy szczególnie istotny jest proces generalizacji kartograficznej, który mo¿na podzieliæ na etap generalizacji w³aciwej (zwanej czasem generalizacj¹
danych) i etap generalizacji graficznej (redakcyjnej).
Generalizacja w³aciwa w procesie wizualizacji treci WTBD w skali 1:50 000 rozpoczyna siê ju¿ w momencie dokonywania selekcji danych ze zbiorów bazy danych, poniewa¿
równoczenie przeprowadza siê agregacjê klas obiektów oraz zmniejszenie liczby obiektów
(m.in. eliminacja obiektów o zbyt ma³ych rozmiarach). W zastosowanej technologii wyko-
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rzystano zarówno agregacjê obiektów w obrêbie jednej klasy (tab. 2), jak i ³¹czenie klas
obiektów, a przez to tworzenie pojêæ (a wiêc i klas obiektów) wy¿szego rzêdu.
W pe³ni zautomatyzowano etap wyboru obiektów wg kryteriów minimalnych rozmiarów.
Dotyczy to zarówno d³ugoci obiektów liniowych, jak i pola powierzchni elementów powierzchniowych. I tak np. na mapie pokazuje siê lasy o powierzchni powy¿ej 2500 m2 (rys. 1), a
podczas prezentacji pomija siê enklawy w lesie o powierzchni do 1 ha (10 000 m2). W przypadku zagajników i terenów zadrzewionych prezentacji podlegaj¹ wy³¹cznie obiekty o powierzchni powy¿ej 5000 m2, a w przypadku gêstych krzaków, kosodrzewiny, plantacji,
sadów i ogródków dzia³kowych, ³¹k i pastwisk  obiekty o powierzchni powy¿ej 10 000 m2.
Wybór obiektów wg kryteriów s¹siedztwa (lokalnego zagêszczenia), funkcji i znaczenia
orientacyjnego przeprowadzono na drodze operacji manualnych, poniewa¿ wiedza redaktora
i znajomoæ charakterystyki prezentowanych na mapie klas obiektów podlegaj¹cych tym
zabiegom s¹ tu niezbêdne. Zabiegom tym podlega³y m.in. najni¿sze kategorie dróg (rys. 2),
obiekty punktowe (posesje, kominy i inne obiekty gospodarcze), odcinki rowów i kana³ów.
Pozosta³e procesy generalizacyjne, dotycz¹ce redukcji elementów do znaków punktowych, przewiêkszeñ znaków oraz generalizacji konturów powierzchniowych elementów
treci mapy, stanowi¹ elementy generalizacji redakcyjnej.

Redakcja kartograficzna
Redakcja (graficzna) mapy bêdzie tu rozumiana mo¿liwie w¹sko, tak, aby wy³¹czyæ opisany wy¿ej etap selekcji i generalizacji danych, chocia¿ wiadomo, ¿e pod tym pojêciem
nale¿a³oby rozumieæ ca³oæ procesu graficznego opracowania mapy, rozpoczynaj¹cego siê
od modelowania elementów jej treci, a wiêc m.in. od organizowania bazy danych ród³owych.
W procesie redakcji kartograficznej wiele problemów nale¿y rozwi¹zaæ uprzednio, przed
przyst¹pieniem do opracowania mapy, tym bardziej, ¿e czêæ z nich stanowi zagadnienia
szersze, jak choæby przygotowanie bibliotek znaków kartograficznych, czy te¿ dobór i skompletowanie krojów pisma (czcionek).
Koncepcja graficzna mapy, jak wspomniano, nawi¹zuje w du¿ej mierze do opracowania
GUGiK pt. Mapa Topograficzna Polski 1:50 000, co wynika z wysokiej oceny tej mapy. Np.
br¹zowa barwa sytuacji jest dobrze czytelna i poprawnie wywietlane s¹ elementy w barwie
czarnej (zw³aszcza opisy, czy znaki punktowe obiektów gospodarczych). Koncepcja ta zawiera tak¿e wiele nowych i zmodyfikowanych elementów. Zmieniono m.in. klasyfikacjê (i
formê graficzn¹ znaków) dróg, opieraj¹c siê na atrybucie bran¿owym klasa drogi, zmodyfikowano klasyfikacjê i prezentacjê budynków, zastosowano now¹, fioletow¹ barwê dla znaków osnowy geodezyjnej i granic administracyjnych. Wiele zmian graficznych zastosowano
tak¿e w kategorii pokrycia terenu (wody, uprawy i grunty).
Wyselekcjonowane dane podlegaj¹ regu³om symbolizacji, czyli przyporz¹dkowaniu im
formy graficznej, zgodnie z treci¹ biblioteki znaków kartograficznych w odpowiednim uporz¹dkowaniu, z poszanowaniem zasad prezentacji kartograficznej i z zastosowaniem odpowiednich zmiennych graficznych w odniesieniu do poszczególnych komponentów znaków
kartograficznych, a nastêpnie stanowi¹ materia³ do przeprowadzenia procesu generalizacji
graficznej (redakcyjnej). Wa¿nym etapem jest wniesienie nazw i opisów na mapê, przy czym
kierowano siê g³ównie wytycznymi technicznymi GUGiK opracowania Mapy Topograficz-
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nej Polski w skali 1:50 000. Elementami treci mapy staj¹ siê wartoci meta-atrybutów (jak
np. X_ID_SKR_K  skrót kartograficzny), które umieszczone na mapie daj¹ dodatkow¹
informacjê tekstow¹: nazwê obiektu, jego cechê (np. wysokoæ, numer drogi) lub charakterystykê obiektu, np. rodzaj budynku u¿ytecznoci publicznej (tzw. skrót objaniaj¹cy).
Najbardziej czasoch³onna czêæ opracowania redakcyjnego to manualne korekty redakcyjne, które obejmuj¹ zarówno dyslokacje, jak i kasowanie znaków w celu unikania wzajemnych kolizji oraz edycjê nazw i opisów. Obraz graficzny uzyskuje dziêki tym operacjom
walor czytelnoci i jednoznacznoci przekazu. Koñcowa faza opracowania redakcyjnego
obejmuje proces generowania ramek arkusza, siatki i objanieñ znaków, a tak¿e wniesienie
opisów wewn¹trz- i pozaramkowych. Ostatnim etapem jest rasteryzacja i przygotowanie
arkusza mapy do druku ploterowego.
Mo¿na wyró¿niæ trzy zasadnicze rodzaje generalizacji redakcyjnej: 1) redukcjê wymiaru
znaku do punktu (dotyczy to zarówno obiektów liniowych, jak i powierzchniowych), 2)
przewiêkszenia znaków, ³¹cznie z wykorzystaniem ekwidystant wygenerowanych wokó³
obiektów jako podstawy wizualizacji, 3) generalizacjê konturów znaków powierzchniowych.
Kontury obiektów powierzchniowych zosta³y uogólnione przy wykorzystaniu narzêdzi
aplikacji GENERALIZACJA ARKUSZA TBD, opracowanej tak¿e w ramach wspomnianego
projektu celowego. Zastosowano algorytm wyg³adzania linii konturu polegaj¹cy na rozpoznaniu liczby za³amañ linii i eliminacji tych za³amañ konturu, które cechuj¹ wartoci parametrów mniejsze od przyjêtych. Brano zawsze pod uwagê zestaw parametrów poszczególnych
za³amañ linii zgodny z wymaganiami algorytmu, opublikowanego przez Z. Wanga (1996).
W zastosowanej aplikacji GENERALIZACJA ARKUSZA TBD wspomniany algorytm jest
dostêpny poprzez funkcjê BEND_SIMPLIFY, któr¹ wykorzystano, przyjmuj¹c nastêpuj¹ce
parametry: wspó³czynnik generalizacji (weed)  60 m; najmniejsza dopuszczalna powierzchnia  odpowiednio do zasad redakcji; najmniejsza dopuszczalna d³ugoæ (za³amania konturu)
 15 m (rys. 3).
Zgodnie z przyjêt¹ koncepcj¹ WTBD, ka¿dy obiekt topograficzny zdefiniowany jest w
bazie tylko jeden raz i podczas jego zapisu w zbiorze danych otrzymuje unikalny i niezmienny identyfikator. Ka¿dy taki obiekt posiada geometriê podstawow¹, zapisan¹ z mo¿liwie du¿¹ dok³adnoci¹, bez ¿adnych zniekszta³ceñ redakcyjnych, oraz informacjê opisow¹ (atrybutow¹) odniesion¹ do mo¿liwie najbardziej szczegó³owego poziomu. Podczas
generalizacji na ka¿dym poziomie skalowym zachowuje siê niezmienniki geometryczne,
czyli wybrane wierzcho³ki linii (konturów), ale ich liczba jest z regu³y ró¿na dla map w
ró¿nych skalach. W efekcie ka¿dy obiekt  element bazy WBDT mo¿e podlegaæ symbolizacji w ró¿ny sposób, zale¿nie od przyjêtego poziomu uogólnienia i systemu znaków graficznych (a tak¿e szczegó³owych zasad redakcji wynikaj¹cych z koncepcji mapy), przy zachowaniu geometrii oryginalnej (bez ¿adnych jej modyfikacji).
Geometria obiektów zmodyfikowana w celu prezentacji kartograficznej zapisywana jest
w oddzielnych zbiorach danych. Tak wiêc, w przypadku opracowania mapy topograficznej
1:50 000, zgeneralizowane klasy obiektów zastêpuj¹ w zbiorze elementów KARTO50, s³u¿¹cym do wizualizacji, oryginalne zestawy obiektów, uzyskane z realizacji zapytañ selekcjonuj¹cych dane z bazy WTBD (rys. 4).
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Podsumowanie
Podstawowym wnioskiem p³yn¹cym z opisywanych prac jest potwierdzenie mo¿liwoci
automatycznej wizualizacji Wielorozdzielczej Bazy Danych Topograficznych w skali 1:50 000,
a co za tym idzie tak¿e w skalach pochodnych. Fakt pe³nej automatyzacji prezentacji treci
dla skali 1:50 000 jest istotny ze wzglêdu na pominiêcie wszelkich czynnoci manualnych
oraz wykorzystanie bezporednio (i natychmiastowo) baz danych ju¿ istniej¹cych w zasobie
geodezyjnym i kartograficznym. Wynika to przede wszystkim ze znakomitej elastycznoci
struktury i zawartoci bazy danych TBD, która umo¿liwia dowoln¹ prezentacjê kartograficzn¹ w skali 1:50 000. Wersja uproszczona TBD2 tak¿e spe³nia wymogi bazy referencyjnej
dla prezentacji pochodnych (przy uwzglêdnieniu zdefiniowanych w niej uproszczeñ). Brak
pokrycia wiêkszoci obszaru kraju tym produktem uzasadnia ³¹czne wykorzystanie baz danych VMap L2 oraz VMap L2+ jako tymczasowych materia³ów referencyjnych odpowiadaj¹cych z za³o¿enia (swoim zakresem i szczegó³owoci¹ treci) skali 1:50 000.
Wielorozdzielcza Baza Danych Topograficznych po uzupe³nieniu w zakresie elementów
fizjograficznych (formy terenu, regiony fizycznogeograficzne, uroczyska itp.) mo¿e stanowiæ dobre ród³o danych referencyjnych do opracowañ map zarówno topograficznych jak i
tematycznych. Nale¿y mieæ jednak wiadomoæ, i¿ redagowanie ostatecznego obrazu kartograficznego (z przeznaczeniem do wydruku) nadal wymaga przeprowadzenia wielu operacji
manualnych. Pe³na automatyzacja niektórych etapów redakcji mapy, jak np. likwidacji kolizji
pomiêdzy znakami, niezale¿nie od stosowanego oprogramowania, nadal nie jest mo¿liwa.
Abstrahuj¹c od uwarunkowañ technicznych przedstawiony projekt nowej metodyki prezentacji danych topograficznych, dostosowanej do wymogów wspó³czesnej kartografii, mo¿e
byæ wykorzystany dla dowolnych komponentów WTBD, tak jak i dla pe³nego zasobu bazy
danych referencyjnych. Dwa wyranie okrelone zakresy redakcyjne: wizualizacji kartograficznej oraz prezentacji mapy topograficznej bêd¹ nadal testowane przy u¿yciu opracowanej
metodyki i ujednoliconego rodowiska programowego. Podane rozwi¹zania prezentacyjne s¹
tak¿e przyczynkiem do szerokiej reprezentacji kartograficznej WTBD w skalach pochodnych  1:100 000 i mniejszych.
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Abstract
In the paper, we focus on selected problems of cartographic visualization of the Multiresolution
Topographic Database (MRTDB) at a scale of 1:50 000. MRTDB is a standardized component of the
national geoinformation system storing reference geo-data. The fundamental assumption of a new
visualization concept is maximum degree of automation of mapping processes, using GIS application
and the source data collected in the national geodesy and cartography resources. The visualization
concept includes also the topographic map (its MRTDB version) based on the technical standard of the
Head Office of Geodesy and Cartography (1998). We touch here upon several problems such as
selection rules, data reclassification and generalization process, and  in few words  graphic aspects
of visualization. The map consists of 148 feature classes (selected from MRTDB) and 38 types of map
annotations (not counting abbreviations). It emphasizes the weight of the visual variables  as the
features of components of cartographic symbols which build a unified system. Also, proper rules of
selection of data, data reclassification  including aggregation, and data generalization play principal
role. The main results, besides the libraries of symbols, colours, and graphic styles, are map project
files (.wor, .gws, .mxd) produced by GIS applications  storing graphic information, map layering,
data sources and ways of its selection. It contributes to possible extension of developed cartographic
visualization rules to other scale levels (eg. 1:100 000).
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Tabela 1. Przyk³ad selekcji atrybutowej w obrêbie kategorii KOLEJE
(czeæ dotycz¹ca odcinków torów kolejowych przebiegaj¹cych wzd³u¿ szlaków kolejowych i tworz¹cych linie kolejowe)
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Tabela 2. Przyk³ad agregacji obiektów o ró¿nych atrybutach w obrêbie jednej klasy bazodanowej
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Rys. 1. Wybór obiektów
wg kryterium powierzchniowego
na przyk³adzie lasów;
pominiête w prezentacji obiekty
o powierzchni mniejszej od 2500 m2
zaznaczono ró¿owym konturem

Rys. 2A. Wybór obiektów wg kryteriów
s¹siedztwa (lokalnego zagêszczenia)
na przyk³adzie dróg polnych

Rys. 2B. Wynik selekcji redakcyjnej

Wybrane problemy wizualizacji w skali 1:50 000 treci Wielorozdzielczej Bazy Danych...

Rys. 3. Wyniki generalizacji konturów obiektów typu zarola krzewów, kosodrzewina;
kontur oryginalny z bazy ród³owej oznaczono lini¹ czerwon¹

Rys. 4. Fragment wizualizacji treci WTBD na podstawie bazy TBD w skali 1:50 000
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