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Metody wizualizacji 

danych 

przestrzennych

co to jest mapa?
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mapa przeglądowamapa przeglądowa
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mapa topograficznamapa topograficzna
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International Cartographic Association Map of the Month 02/2014

mapa tematyczna
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1. nie tylko Ziemia!
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2. nie zawsze płaska!
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3. nie koniecznie statyczna!
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4. nie koniecznie wymierna!
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file://PYOGA/Fyoga/Dydaktyka/!multimedia/ADomańska-ŻycieMickiewicza.mp4
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5. nie zawsze graficzna!

cechy mapy

Trzy istotne cechy mapy:

1. odniesienie przestrzenne

(referencja geograficzna)

2. generalizacja

kartograficzna

(uogólnienie)

3. symbolizacja

(metody prezentacji,

znaki umowne)

Mapa jako model kartograficzny = 

specyficzne odwzorowanie bytów rzeczywistych z pominięciem 

nieistotnych cech i związków, służący ukazaniu charakterystycznych 

aspektów badanego fragmentu rzeczywistości 

w stopniu umożliwiającym jego poznanie 
R. Weibel, 1991

odbiorca

baza danychmodel analityczny

model graficzny obraz

rzeczywistość krajobraz

modelowanie rzeczywistości geograficznej

mapa geograficzna

Mapa geograficzna (wg ICA)
= symboliczna reprezentacja rzeczywistości geograficznej, 
obejmująca wybrane obiekty lub zjawiska, powstająca 
w wyniku twórczej pracy i świadomych decyzji jej autorów, 
przeznaczona do użytku w tych sytuacjach, gdy kontekst 
relacji przestrzennych ma pierwszorzędne znaczenie

ICA Strategic Plan 2003–2011

rozszerzona definicja mapy 

Mapa to model rzeczywistości, przedstawiający lokalizację 
oraz wybrane cechy obiektów i zjawisk 
w odniesieniu do powierzchni Ziemi, innego ciała niebieskiego 
lub innych obiektów, np. budynku, wnętrza ciała ludzkiego, 
a także relacje przestrzenne między obiektami i zjawiskami. 

Model ten może dotyczyć stanu aktualnego, przeszłego, 
przyszłego lub reprezentować zmiany zachodzące w czasie. 

Model może być komunikowany odbiorcy w różnych postaciach: 
graficznej, dźwiękowej, tekstowej, dotykowej. Może być też 
przetwarzany i analizowany jedynie na podstawie zapisu 
cyfrowego. 

Gotlib D., 2011
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jakie środki graficzne?

2
0

/ 
3
0

formy graficznego przekazu informacji

zmienne graficzne 

wielkość

ziarnistość (desenia)

odstęp (desenia)

kształt

kierunek

jasność (barwy)

natężenie (barwy)

chromatyczność (barwy)

barwy widmowe

0              1                            2 

zmienne graficzne a relacje na mapie 

relacja proporcji

relacja 
porządkowania

relacja 

podobieństwa

znaczeniowego

relacja

różnicowania

system znaków umownych - przykład 

wody - niebieskie roślinność - zielona temperatury lipca

nadanie znakom barwy zgodnej 
z ogólnie przyjętą konwencją: 

warstwice - brązowa

konwencje barwne 
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jakimi metodami?
metodyka prezentacji kartograficznej

Tradycyjnie: metodami przedstawienia treści map nazywa się założenia, 
określające zasady użycia kartograficznych środków wyrazu i ich kombinacji. 
W przypadku tradycyjnej kartografii tymi środkami 
są elementy rysunku technicznego i artystycznego. (Grygorenko 1970)

Obecnie: metodyka kartografii obejmuje 
pełny zakres operacji przyczynowo–skutkowych 
prowadzących do uzyskania postaci skończonej – mapy, 
zrealizowanej zgodnie z przyjętą koncepcją. (Makowski 1998)
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klasyfikacja metod prezentacji wg M. Stankiewicza

atrybuty

relacje

poziomy 
pomiarowe

zmienne 
graficzne

ogólnie

(np. P.C. 
Muehrcke)

szczegółowo

I. Frączek D. Forrest

skale

jakościowe

nominalna nominalna

klasyfikacyjna

dychotomiczna

klasyfikacyjna

typologiczna

skale

porządkowe
porządkowa

porządkowa zupełna

porządkowa klasowa

skale

ilościowe

interwałowa interwałowa

ilorazowa

ilorazowa 

rozszerzona

bezwzględna

względna

gęstościowa

cykliczna

ilorazowa 

ograniczona

absolutna absolutna

poziomy (skale) pomiarowe 

3
0

/ 
1

8

sygnatury punktowe

sygnatury liniowe

metoda zasięgów

m. zasięgów regionów

najpopularniejsze metody jakościowe

25 26

27 28

29 30



metoda sygnatur 
punktowych 

geometrycznych

Składowiska odpadów

metoda sygnatur 
punktowych 
obrazkowych

Zamki, dwory i pałace

Mapa anamorficzna
metra moskiewskiego

metoda sygnatur 
punktowych i 

liniowych

Mapa zasadnicza Warszawy

metoda 
sygnatur 
liniowych

Mapa romansu Delfiny Potockiej 
i Zygmunta Krasińskiego

metoda 
sygnatur 
liniowych

Rozwój terytorialny Warszawy

metoda 
zasięgów 

plamowych
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Mapa Suwalskiego Parku Narodowegometoda 
sygnatur 

punktowych 
obrazkowych

metoda 
zasięgów 

plamowych metoda 
zasięgów 
liniowych

Mapa fizyczna Polski

metoda 
zasięgów 
literowych

Mapa dostępności terenu

metoda 
zasięgów regionów

metoda 
zasięgów regionów

Podział administracyjny Polski

metoda 
zasięgów regionów

surowa postać danych przestrzennych
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domyślna forma graficzna grafika chaotyczna

grafika zrównoważona zredagowana wizualizacja 1

zredagowana wizualizacja 2 finalna prezentacja kartograficzna
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kartogram

kartodiagram

metoda kropkowa

metoda izolinii

najpopularniejsze metody ilościowe źródłowe dane przestrzenne

Dane przestrzenne o obiekcie niezbędne do jego wizualizacji  

Gęstość zaludnienia w Polsce

kartogram właściwy

parametryzacja klas kartogramu

1. podział naturalny

(naturalne przerwy)

2. przedziały równoliczne

(kwantylowy) – przedziały

o tej samej liczbie elementów

3. równe interwały (przedziały

o tej samej rozpiętości)

4. zdefiniowany interwał (rozpiętości 

zdefiniowane za pomocą równego

interwału, niezależnie od wielkości 

zbioru)

5. odchylenie standardowe –

granicami klas są odstępy od 

średniej arytmetycznej zbioru w 

postaci krotności odchylenia std.

kartogram 
geometryczny

legenda kartogramu
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istota metody kartogramu

kartodiagram
skokowy 
punktowy

geometryczny

kartodiagram
skokowy 
punktowy
obrazkowy

kartodiagramy złożone

kartodiagram kołowy 
ciągły

powierzchniowy
sumaryczno-
strukturalny

kartodiagram
wstęgowy
skokowy 

strukturalny

łączenie metod prezentacji
Liczba ludności i przyrost naturalny na świecie

kartodiagram
anamorficzny
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Mapa gęstości zaludnienia

metoda 
kropkowa

legenda mapy kropkowej

metoda izolinii 
(izotermy)

Mapa batymetryczna Jeziora Hańcza

metoda izolinii
(izobaty)

metoda izolinii 
(izarytmy)

metody prezentacji trzeciego wymiaru 1

metoda izolinii
(izohipsy)

metoda 
cieniowania
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metoda 
kopczykowa

metody prezentacji trzeciego wymiaru 2

metody 
pseudotrójwymiarowe

jakie narzędzia?
Adobe Illustrator

AutoCAD
GeoMedia Professional 
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ArcGIS Desktop
ArcGIS Pro

geoprzeglądarki
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