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WSTÊP

Pojawienie siê Internetu by³o rodzajem rewolucji informacyjnej. Dotyczy³o
to niemal wszystkich dziedzin ¿ycia spo³ecznego i gospodarczego, wielu dyscyplin naukowych, w tym tak¿e i kartografii. Internet jest globalnym systemem
informacji udostêpnianej za pomoc¹ okrelonych narzêdzi. Jedn¹ z jego funkcji
jest mo¿liwoæ publikowania i odczytywania zakodowanych w jêzyku programowania dokumentów ród³owych w ró¿nych postaciach i formach (protokó³ HTTP1).
Fakt ten stanowi niebagatelne znaczenie dla kartografii, gdy¿ mo¿liwe sta³o siê
umieszczanie map na stronach WWW.2 Jest to tak¿e nowe wyzwanie dla kartografii, poniewa¿ wraz ze zmian¹ nonika i sposobu wizualizacji zmieniaj¹ siê
zasady redakcji tego typu opracowañ. W obecnych czasach liczba prezentacji
kartograficznych umieszczonych na ogólnodostêpnych serwerach jest bardzo du¿a
i wzrasta z ka¿dym dniem. Mo¿na wrêcz mówiæ o nowym dziale kartografii
tematycznej  kartografii internetowej, która zajmuje siê mapami internetowymi.
Po okresie fascynacji now¹ form¹ przekazywania informacji przestrzennej,
nadszed³ czas na prace badawcze teoretyczne i aplikacyjne dotycz¹ce map w Internecie. Jednym z wa¿niejszych problemów jest ocena tego typu opracowañ,
HTTP  Hypertext Transfer Protocol.
WWW, czyli World Wide Web  w taki sposób okrela siê sieæ serwerów ze zgromadzonymi
na nich dokumentami.
1
2
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która jest niezbêdna na ka¿dym etapie tworzenia i u¿ytkowania map i warunkuje
wzrost jakoci prezentacji kartograficznych w Internecie.
MAPY W INTERNECIE

Map¹ internetow¹ najogólniej mo¿na nazwaæ wszelkie mapy umieszczone
w Internecie. Ze wzglêdu na ró¿norodnoæ tego typu opracowañ nale¿y powy¿sze sformu³owanie nieco uszczegó³owiæ i rozwin¹æ. W Leksykonie Geomatycznym Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej (Gadzicki 2002) mapy
w Internecie definiuje siê jako: zasoby danych przestrzennych udostêpniane
w Internecie, g³ównie przez WWW, w postaci map o ustalonym kszta³cie lub
generowanych przy uwzglêdnieniu wymagañ u¿ytkownika, których zakres i forma uzale¿niane s¹ od funkcji i danych systemu produkuj¹cego mapy.
Okrelenie to dokonuje rozró¿nienia na mapy o ustalonym kszta³cie lub generowane. Jest to celowe, poniewa¿ nale¿y mieæ wiadomoæ, i¿ w zasobach Internetu mo¿na spotkaæ wiele rodzajów map. Mog¹ to byæ zwyk³e obrazy statyczne,
jak równie¿ rozbudowane serwisy geoinformacyjne, które w dynamiczny sposób
wywietlaj¹ treæ wybran¹ przez u¿ytkownika. Dlatego te¿ w pierwszej kolejnoci warto dokonaæ klasyfikacji opracowañ kartograficznych w Internecie.
Wród internetowych prezentacji kartograficznych mo¿na wyró¿niæ (Kowalski
2005):
M serwisy informacji geograficznej,
M mapy ilustracyjne,
M kartograficzne publikacje internetowe.
Kryterium powy¿szego podzia³u jest zakres funkcjonowania. Do pierwszej
grupy zalicza siê wszelkie bazy danych geograficznych umieszczane na stronach
WWW. Posiadaj¹ one rozbudowane funkcje umo¿liwiaj¹ce u¿ytkownikom niemal dowoln¹ redakcjê wywietlanej treci. Do udostêpniania danych wykorzystuje siê specjalistyczne narzêdzia, tzw. serwery map.
Mapy ilustracyjne to zwyk³e obrazy rastrowe, wplecione w kod ród³owy
jêzyka HTML3, natomiast do ostatniej grupy zalicza siê prezentacje kartograficzne wyposa¿one w elementy interaktywnoci, do kodowania których stosuje siê
pewne techniki programowania (skrypty). Najczêciej maj¹ one postaæ wektorow¹. Ostatnie dwie grupy zaliczane s¹ do tzw. kartografii ilustracyjnej.
Nieco odmienn¹ klasyfikacjê map internetowych przedstawili Kraak i Brown
(2001). Wydzielili oni mapy:
3
HTML  Hypertext Markup Language  jêzyk programowania sk³adaj¹cy siê ze znaczników, wykorzystywany do tworzenia stron WWW.
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a) statyczne,
b) dynamiczne.
W obu grupach autorzy wyró¿niaj¹ mapy, które s³u¿¹ tylko do wywietlania
rzeczywistoci geograficznej (view only) oraz mapy o interaktywnych interfejsach lub interaktywnej zawartoci (interactive interface and/or contents).
Ad a) W przypadku map statycznych to obrazuj¹ one pewien trwa³y, statyczny fragment rzeczywistoci, w wybranym i ustalonym czasie (Gillavry 2000).
Mapy te czêsto prezentowane s¹ tak¿e w formie tradycyjnej, papierowej. W myl
pierwszego podzia³u (Kowalski) bêd¹ to mapy ilustracyjne. Mapy statyczne mog¹
byæ wyposa¿one w dodatkowe funkcje nawigacyjne, elementy interaktywnoci
usprawniaj¹ce ich dzia³anie, np. przybli¿anie i oddalanie, przesuwanie, odwo³anie do innych stron lub obiektów (zdjêcia), operowanie warstwami  czyli s¹ to
kartograficzne publikacje internetowe.
Ad b) Technologie internetowe umo¿liwiaj¹ tak¿e przedstawianie faktów
w przestrzeni geograficznej w sposób dynamiczny za pomoc¹ animacji. Mapy
dynamiczne w sposób ci¹g³y uaktualniaj¹ swoj¹ treæ  s¹ zmienne w czasie,
podobnie jak zmienne jest otaczaj¹ce nas rodowisko. Owa zmiennoæ mo¿e byæ
przedstawiana za pomoc¹ animacji, np. mapy pogodowych uk³adów barycznych.
Oprócz tego mapy mog¹ byæ generowane w sposób dynamiczny w dowolnym czasie, pod warunkiem, ¿e w sposób ci¹g³y zmieniana jest baza danych
przestrzennych. Obecne narzêdzia  serwery map  umo¿liwiaj¹ dokonanie tego.
W dowolnym fragmencie czasu otrzymujemy aktualny obraz rzeczywistoci 
jest on wywietlany na monitorze w sposób statyczny, jednak¿e jest on klasyfikowany do map dynamicznych (jako ¿e zmienna w czasie jest baza, z której nastêpuje generowanie mapy). Oczywicie mapy takie mog¹ zostaæ wyposa¿one w dodatkowe elementy interaktywnoci, wp³ywaj¹ce na zwiêkszenie funkcjonalnoci.
Wszelkie opracowania kartograficzne umieszczane w Internecie powinny byæ
pod tym k¹tem zredagowane, a sama redakcja wygl¹daæ odmiennie od tradycyjnej. Nale¿y mieæ bowiem wiadomoæ, i¿ przekaz internetowy, jako przekaz
ekranowy, obarczony jest pewnymi ograniczeniami technologicznymi (rozdzielczoæ, wywietlanie kolorów, ograniczenie powierzchni, inne). Z drugiej strony
umo¿liwia on wprowadzenie dynamizmu i interaktywnoci do prezentacji, czego
nie mo¿na uzyskaæ na tradycyjnych mapach. Czêsto okrela siê takie zobrazowania jako wizualizacjê kartograficzn¹. Problem redakcji opracowañ internetowych
wielokrotnie by³ poruszany w literaturze (m.in. Kowalski 2003).
Mapy internetowe ró¿ni¹ siê od tradycyjnych pewnymi w³aciwociami i realizowanymi funkcjami. Najwa¿niejsz¹ funkcj¹ map jest jednoznaczna lokalizacja
obiektów i zjawisk oraz, dziêki temu, orientacja w przestrzeni geograficznej (Kraak, Ormeling 1998). Mapy internetowe nie tylko zachowuj¹ te funkcje, ale znacznie
u³atwiaj¹ ich praktyczne0 stosowanie dziêki narzêdziom do wyszukiwania obiek-
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tów. Mapy w Internecie pe³ni¹ coraz czêciej tak¿e rolê elementu graficznego
strony internetowej, podnosz¹c jej atrakcyjnoæ i funkcjonalnoæ. Warto w tym
miejscu wspomnieæ o funkcjach realizowanych przez witryny internetowe. Wród
podstawowych funkcji mo¿na wyró¿niæ (Mazurek 2006):
M informacyjn¹  dostarczenie niezbêdnej informacji,
M relacyjn¹  budowanie relacji wród u¿ytkowników, podtrzymywanie kontaktów,
M transakcyjn¹  dokonywanie wymiany miêdzy internaut¹ a przedsiêbiorstwem.
Mapy umieszczane na stronach WWW w pierwszej kolejnoci pe³ni¹ funkcjê informacyjn¹. Oprócz tego s³u¿¹ budowaniu pewnych relacji. Poprzez odpowiednie narzêdzia mapy stanowi¹ odnoniki do innych informacji, niekoniecznie
geograficznych (poprzez tzw. hiper³¹cza). Wysokie wymagania u¿ytkowników
Internetu odzwierciedlaj¹ siê tak¿e w projektowaniu odpowiednich opracowañ
kartograficznych  musz¹ byæ one wyposa¿one w elementy interaktywnoci (aby
mog³y wspó³graæ z u¿ytkownikiem), szybko i sprawnie dzia³aæ, posiadaæ mo¿liwoæ wyboru wywietlanej treci oraz narzêdzia u³atwiaj¹ce nawigacjê (Kraak
2004). Wszystko to dowodzi temu, ¿e mapy internetowe, jak ju¿ wspomniano,
staj¹ siê funkcjonalnymi elementami witryn internetowych. Jest to znacz¹ca i podstawowa i ró¿nica w stosunku do map tradycyjnych. Owa ró¿nica skutkuje tak¿e
w procesie oceny tego typu opracowañ. Istnieje wobec tego uzasadniona potrzeba opracowania wyboru innego podejcia do wyboru kryteriów i technik oceny
map internetowych.
ZARYS TEORII OCEN

Ka¿dy cz³owiek jest w stanie nadaæ przedmiotom, zjawiskom, okrelon¹
wartoæ. Jest to wynik pewnego procesu mylenia, który tworzy s¹dy wartociuj¹ce. W ten sposób dokonujemy oceny, która jest koñcowym efektem procesu
oceniania. Stanowi ona niezwykle wa¿ne zagadnienie zarówno dla nauki, jak
i wielu innych dziedzin ¿ycia.
Ocen mo¿na dokonywaæ tak¿e w odniesieniu do map. Problematyka oceny
zaliczana jest do teoretycznych podstaw kartoznawstwa (Ratajski 1972), czyli do
teorii kartografii. Ocena map jest wa¿nym zagadnieniem dla kartografii, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. Pozwala bowiem kartografom doskonaliæ warsztat opracowywania i wykonywania map, poprzez wykazywanie wad i zalet, a u¿ytkownikom dokonywaæ poprawnego wyboru opracowañ kartograficznych.
Termin ocena wg S³ownika jêzyka polskiego oznacza wyra¿ony w formie
ustnej lub pisemnej s¹d o wartyoci czego lub os¹d, krytykê (1983, s. 436).
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Jest to efekt wiadomego dzia³ania, które przebiega etapami i okrelane jest ogólnie procesem oceniania. Mo¿e byæ okrelona dychotomicznie (dobrez³e) lub
w sposób stopniowalny, który pozwala na porównanie ocen (Kostrowicki 1992).
Z zagadnieniem tym nierozerwalnie wi¹¿e siê pojêcie wartoci, czyli cech
w³aciwych danej rzeczy, stanowi¹cych o jej walorach. Wartociami zajmuje siê
nauka zwana aksjologi¹. Drugie pojêcie zwi¹zane z ocen¹ to jakoæ, które
mo¿na zdefiniowaæ jako sumê cech przedmiotu, zjawiska, po³¹czon¹ z ocen¹.
Oceny mo¿na podzieliæ na dwa podstawowe rodzaje:
M emocjonalne  wyra¿aj¹ce uczuciowy stosunek do danego przedmiotu (np.
piêknebrzydkie),
M utylitarne  stwierdzaj¹ce czy co nadaje siê do czego, czy jest potrzebne
lub niepotrzebne, po¿yteczne lub szkodliwe itp.
Oceny map nale¿¹ do drugiej grupy w powy¿szym podziale. S¹ one przeprowadzane w celach poznawczych, u¿ytecznych i decyzyjnych.
Jak ju¿ wspomniano, ocena jest wynikiem wiadomych dzia³añ  wyra¿a s¹d
o wartoci czego i jest koñcowym etapem procesu oceniania. Sam proces oceniania przebiega etapami. W kontekcie oceny map mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce
etapy (Ka³amucki 1998):
a) okrelenie przedmiotu i celu oceny,
b) wybór i zdefiniowanie kryteriów oceny,
c) wybór techniki oceny,
d) prezentacja i weryfikacja wyników oceny.
Ad a) Okrelanie przedmiotu oceny wi¹¿e siê z jego charakterystyk¹. Musi
byæ ona szczegó³owa oraz jasno precyzowaæ przedmiot oceny. Dok³adne poznanie przedmiotu oceny pozwoli na wyeliminowanie ewentualnych b³êdów merytorycznych w dalszych etapach tego procesu. Na tym etapie wa¿niejsz¹ spraw¹ jest
okrelenie celu oceny, bowiem ka¿da ocena musi byæ, i jest, wykonywana w konkretnym celu (nawet gdy oceniaj¹cy nie sprecyzowa³ tego). Okrelenie celów jest
niezwykle istotne, gdy¿ ma to wp³yw na póniejszy dobór kryteriów. W zale¿noci
od przedmiotu oceny (rodzaju mapy) zmieniaæ siê bêd¹ tak¿e i cele. Ocenê map
wykonuje siê w celach utylitarnych (patrz powy¿ej).
Ad b) Za kryterium oceniania uwa¿a siê zespó³ regu³, wed³ug których obiektom ocenianym przyporz¹dkowuje siê ich ocenê (Wawrzyñczak 1983). Jak wy¿ej wspomniano, kryteria oceny uzale¿nione s¹ od celów jakim s³u¿y ocena. Nie
ma jednoznacznie okrelonych kryteriów. Zale¿¹ one od przedmiotu oceny, celu
i oceniaj¹cego. Podzia³ kryteriów dokonywany jest na wiele sposobów. W literaturze mo¿na spotkaæ siê z ³¹czeniem ich z technik¹, z u¿ytecznoci¹, b¹d dokonywaæ podzia³u na podstawach genetyczno-funkcjonalnych (Kostrowicki 1992).
Kryteria oceny map czêsto s¹ ³¹czone i rozumiane jako w³aciwoci mapy lub jej
cechy.
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Ad c) Kolejny etap w procesie oceniania to wybór technik oceny. Najogólniej mo¿na podzieliæ je na ilociowe i jakociowe. W przypadku metod ilociowych u¿ywa siê okrelonych mierników (badania ilociowe s³u¿¹ mierzeniu zjawisk). Obiektom b¹d cechom przyporz¹dkowuje siê pewne liczby, które s¹ ich
miarami. Czêsto dokonuje siê waloryzacji przedmiotu oceny za pomoc¹ systemu
punktowego. Mo¿liwy jest wiêc zatem pomiar cech zarówno ilociowych, jak
i jakociowych.
Techniki jakociowe s¹ mniej cis³e ni¿ ilociowe. S³u¿¹ do okrelenia wartoci, jakoci, u¿ytecznoci b¹d wa¿noci jakiego obiektu. Do oceny map w szerszym zakresie wykorzystuje siê techniki ilociowe.
Ad d) Prezentacja wyników jest ostatnim etapem oceniania. Niemniej jednak
ma ona istotne znaczenie. Wyniki mog¹ byæ przedstawiane w sposób symboliczny, werbalny, cyfrowy, graficzny, s³owny. Najczêciej wykorzystywane s¹ ostatnie
trzy metody. Wa¿ny jest odpowiedni i poprawny dobór form prezentacji do uzyskanych wyników, np. wykresy, tabele, diagramy, formu³y matematyczne. Wyniki w ostatecznym rozrachunku nale¿y poddaæ weryfikacji. Zabieg ten jest konieczny, gdy¿ podczas weryfikacji istnieje mo¿liwoæ eliminacji lub korekty ewentualnie powsta³ych b³êdów (np. z³y dobór kryteriów)
Ca³y proces oceniania d¹¿y do tego, aby sformu³owaæ ocenê. Proces ten
opiera siê na odbiorze obiektów oceny, a w przypadku map  na percepcji mapy.
Tak jak postrzegana jest mapa, taka jest jej ocena. W myl zasad percepcji mapy,
ocena map powinna uwzglêdniaæ poszczególne jej elementy (percepcja poszczególnych elementów), jak równie¿ ca³oæ zjawisk na niej przedstawionych (percepcja mapy jako ca³oci).
U¯YTECZNOÆ (FUNKCJONALNOÆ) MAP INTERNETOWYCH
 OCENA HEURYSTYCZNA

Mapy internetowe s¹ czym wiêcej ni¿ tylko graficznym elementem stron
internetowych. Czêsto pe³ni¹ one nieco inne funkcje ni¿ mapy tradycyjne, maj¹
uproszczon¹ formê graficzn¹, s¹ inaczej postrzegane i czytane przez u¿ytkowników itp. W zwi¹zku z powy¿szym konieczne jest stosowanie innego podejcia do
projektowania omawianych map i do ich oceny. Rzecz taka ma najczêciej miejsce w przypadku rozbudowanych prezentacji kartograficznych  serwisów informacji geograficznej oraz kartograficznych publikacji internetowych. Otó¿ owe
serwisy musz¹ byæ w odpowiedni sposób zaprojektowane  tak, aby swoim wygl¹dem i budow¹ nie zniechêca³y u¿ytkowników, by³y ergonomiczne i funkcjonalne. Powy¿sze cechy stron internetowych sk³adaj¹ siê na ich u¿ytecznoæ.
Problem u¿ytecznoci (nie tylko stron internetowych) jest od kilkunastu lat
przedmiotem zainteresowañ wielu specjalistów. Niektórzy twierdz¹, ¿e tworzy
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siê nowa dziedzina wiedzy. Definiowanie u¿ytecznoci nie jest ³atwe i jednoznaczne. U¿ytecznoæ (z ang. usability) jest dyscyplin¹ badawcz¹, której zadaniem jest badanie ergonomii produktów w celu zwiêkszenia ich efektywnoci
u¿ytkowania, dostêpnoci, ³atwoci obs³ugi. W chwili obecnej odnosi siê do serwisów internetowych. Jeden z pionierów i prawdziwy autorytet w tej dziedzinie
- Jakob Nielsen  wyró¿nia najwa¿niejsze podstawowe elementy usability (Nielsen 2003):
M learnability  ³atwoæ wykonania podstawowych zadañ podczas pierwszej
wizyty na danej witrynie internetowej;
M efficiency  szybkoæ wykonywania zadañ przez u¿ytkowników znaj¹cych
dany serwis;
M memorability - szybkoæ uzyskiwania bieg³oci obs³ugi serwisu po d³u¿szej nieobecnoci;
M errors  iloæ b³êdów pope³nianych przez u¿ytkowników, komunikacja
oraz czas i sposób ich rozwi¹zania ;
M satisfaction  przyjemnoæ i satysfakcja z obs³ugi witryny.
Polska terminologia dotycz¹ca tej tematyki jest dosyæ k³opotliwa, gdy¿ odnosi siê ona do wielu kontekstów. Pocz¹tkowo usability okrelano jako funkcjonalnoæ, jednak¿e z faktu ujednolicenia nazwy do wersji anglojêzycznej, obecnie przyjmuje siê wersjê u¿ytecznoæ. Funkcjonalnoæ u¿ywana jest do okrelania iloci funkcji, np. strony internetowej.
Strony internetowe powinny byæ projektowane w odniesieniu do u¿ytkownika4, uwzglêdniaæ jego potrzeby i oczekiwania. Musz¹ wiêc zawieraæ intuicyjn¹
nawigacjê, ³atwoæ dostêpu do informacji, odpowiedni¹ komunikacjê z u¿ytkownikiem, a tak¿e powinny byæ odpowiednio zoptymalizowane oraz szybko i sprawnie
dzia³aæ. Jak wspomniano, zagadnieniami tymi szerzej zajmuje siê u¿ytecznoæ.
Mapy internetowe jako sk³adniki stron internetowych podlegaj¹ przy opracowaniu podobnym regu³om u¿ytecznoci. Zagadnienie to odnosi siê tak¿e do
map tradycyjnych, aczkolwiek problemy te zosta³y w wiêkszoci rozwi¹zane.
Inna sytuacja ma miejsce w przypadku kartografii internetowej. Dotyczy to zarówno map statycznych (ilustracyjnych) jak i rozbudowanych serwisów kartograficznych.
Ka¿da mapa internetowa jest elementem witryny. Dlatego te¿ zasady wykorzystywane przy tworzeniu witryn powinny odnosiæ siê tak¿e do map. Internetowe opracowania kartograficzne musz¹ stanowiæ funkcjonalny element ca³oci
strony.
Korzystaj¹c z dorobku u¿ytecznoci, mo¿na sformu³owaæ podstawowe zasady projektowania map na potrzeby Internetu. S¹ to (Kowalski 2005):
4

Tzw. UCD  User Centered Design  projektowanie zorientowane na u¿ytkownika.
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M Widocznoæ stanu systemu,
M Dostosowanie systemu do wiata rzeczywistego,
M Swobodne sterowanie systemem,
M Spójnoæ i standaryzacja,
M Znaki ostrzegawcze,
M System podpowiedzi,
M Elastycznoæ i wydajnoæ,
M Estetyka i oszczêdnoæ,
M Instrukcje techniczne,
M Zasady dodatkowe.
Powy¿sze zasady dotycz¹ serwisów informacji geograficznej. Natomiast internetowe mapy statyczne, traktowane w sposób obiektowy, powinny podlegaæ
zasadom dotycz¹cym projektowaniu i redagowaniu stron, w których równie¿
zawarte s¹ elementy u¿ytecznoci.
Wymienione zasady projektowania map internetowych bazuj¹ na tzw. heurystykach opracowanych w odniesieniu do stron internetowych przez Nielsena
i Molocha (1990). Heurystyki wykorzystuje siê w ocenie heurystycznej, która
stanowi narzêdzie u¿ytecznoci. Heurystyka zajmuje siê procesami twórczego
mylenia. W metodach tych wykorzystuje siê opinie i oceny ró¿nych osób (najczêciej ekspertów) zaanga¿owanych w rozwi¹zanie danego problemu.
Ocena heurystyczna stron internetowych s³u¿y zbadaniu zgodnoci poszczególnych elementów interfejsu witryny wzglêdem podstawowych heurystyk,
czyli okrelonych zasad u¿ytecznoci. Badaniem tym zajmuje siê okrelona grupa ekspertów, u¿ytkowników, która w niezale¿ny sposób próbuje wychwyciæ
wszelkie niezgodnoci z zasadami u¿ytecznoci. Jak siê okazuje, jest to metoda
szybka i tania, gdy¿ wykazano, i¿ do badañ wystarczy zaanga¿owaæ od 3 do 5
osób, aby uzyskaæ poprawne wyniki. Wzrost liczby osób nie wp³ywa znacz¹co
na stopieñ zwiêkszenia wykrytych problemów (Nielsen 1994).
Ocena heurystyczna informuje o niezgodnociach z zasadami u¿ytecznoci.
Jednak¿e nie proponuje konkretnych rozwi¹zañ ani wskazówek projektowych
w celu ulepszenia serwisu. Nie mo¿na wiêc do koñca polegaæ tylko na takiej
formie oceny, poniewa¿ niektóre problemy mog¹ dalej pozostaæ niewykryte (w zale¿noci od doboru osób oceniaj¹cych).
OCENA MAP INTERNETOWYCH

W wietle przedstawionych powy¿ej ró¿nych aspektów oceny map rodzi siê
pytanie: w jaki sposób nale¿y oceniaæ mapy internetowe?
Zanim zostanie dokonana próba odpowiedzi, nale¿y stwierdziæ, i¿ ocena
map internetowych nie jest zadaniem ³atwym. Wynika to w g³ównej mierze z ró¿-
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norodnoci tego typu opracowañ, celu i funkcji przez nie pe³nionych, a tak¿e
stosowania nowej formy przekazu informacji  Internetu. Wszystko to stawia
wyzwanie przed kartografi¹ do opracowania odpowiednich narzêdzi i teorii s³u¿¹cych ocenie map internetowych. Nale¿y nadmieniæ, i¿ do tej pory tego typu
próby i opracowania by³y rzadko podejmowane, i dotyczy³y one g³ównie tylko
oceny u¿ytecznoci (funkcjonalnoci) map internetowych. Tym bardziej celowe
wydaje siê poruszanie tej tematyki, bo pozwoli ono na swego rodzaju weryfikacjê obecnego stanu opracowañ kartograficznych w Internecie oraz na poprawê
ich jakoci w przysz³oci.
W celu dokonywania poprawnych ocen dotycz¹cych prezentacji kartograficznych umieszczanych w Internecie najw³aciwsze wydaje siê ujêcie zagadnienia w sposób kompleksowy. Przez kompleksow¹ ocenê mapy najogólniej rozumie siê wszechstronne badanie elementów i w³aciwoci mapy, wyjanianie jej
cech szczególnych i jakoci oraz ustalenie stopnia jej przydatnoci b¹d u¿ytecznoci. Tylko takie podejcie gwarantuje uzyskanie rzetelnych wyników dotycz¹cych oceny map internetowych i pozwoli na ich porównywalnoæ. Odrêbne ocenianie poszczególnych sk³adowych (elementów) map nie jest zasadne, np. nie
mo¿na oceniaæ tylko narzêdzi nawigacyjnych map, nie uwzglêdniaj¹c jej treci.
Dlatego te¿ ocena map internetowych musi byæ przemylana i w odpowiedni
sposób przeprowadzona, tak aby kompleksowo obejmowa³a zagadnienie.
Proces kompleksowej oceny internetowych prezentacji kartograficznych powinien wiêc przebiegaæ etapowo. W pierwszej kolejnoci nale¿y okreliæ przedmiot i podaæ cel oceny. Jest to niezwykle wa¿ne, maj¹c na uwadze liczbê i rodzaje opracowañ kartograficznych. Sprecyzowanie przedmiotu i celu pozwoli na
odpowiedni dobór kryteriów oceny  co stanowi drugi etap procesu oceniania.
Same kryteria powinny zawieraæ elementy oceny tradycyjnych map oraz elementy oceny heurystycznej. Zabieg ten jest celowy. Nie mo¿na bowiem traktowaæ
map tylko jako graficznych elementów witryny internetowej i oceniaæ ich u¿ytecznoci. Mapy to co wiêcej ni¿ tylko wyposa¿enie strony. Traktowanie ich
w sposób obiektowy nie wydaje siê byæ do koñca poprawne. Nale¿y pamiêtaæ, i¿
oprócz formy prezentacji liczy siê tak¿e i treæ. Dlatego te¿ w ocenie nale¿y
uwzglêdniæ ten tradycyjny pierwiastek i w przypadku kryteriów uwzglêdniaæ
kryteria ocen map tradycyjnych, w szczególnoci te odnosz¹ce siê do treci.
Oczywicie musz¹ byæ one poddane odpowiedniej selekcji, gdy¿ nie wszystkie
kryteria dostosowane s¹ do map internetowych. Wydzielenie kryteriów oceny
map internetowych musi byæ poprzedzone badaniami nad sposobem odbioru
omawianych map. Dzisiaj nie jest do koñca wiadome, czego tak naprawdê oczekuj¹ u¿ytkownicy od map internetowych? Na co zwracaj¹ uwagê? Czy interesuje
ich szybkoæ pojawiania siê na ekranie map, czy mo¿e mo¿liwoci ich redagowania i analiz, a mo¿e zawartoæ merytoryczna owych map?
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Umieszczanie map na stronach WWW powinno byæ jednak¿e zgodne z podstawowymi zasadami u¿ytecznoci. Celowe jest zatem uwzglêdnianie tak¿e tych
zasad przy ocenie. Kryteria oceny map internetowych powinny wiêc zawieraæ
elementy (kryteria) zwi¹zane z ocen¹ map tradycyjnych, jak i kryteria zwi¹zane
z u¿ytecznoci¹ stron WWW (ryc. 1). Musz¹ byæ one jednak w odpowiedni sposób zweryfikowane, aby spe³nia³y swoje zadanie.

Ryc. 1. Schemat doboru kryteriów oceny map internetowych
Fig. 1. A scheme of choice of Internet maps evaluation criteria

W kolejnym etapie procesu oceny map internetowych nale¿y wybraæ technikê oceny. Wybór ten zdeterminowany jest przez oceniaj¹cego, który szczegó³owo ustala i wybiera sposób oceny. Czêsto dokonuje siê jej w sposób ilociowy,
stosuj¹c system punktowy lub procentowy. Sumuj¹c poszczególne punkty lub
procenty otrzymujemy konkretn¹, porównywaln¹ wartoæ.
Ostatni etap to prezentacja i weryfikacja wyników oceny. Przedstawienie
wyników oceny mo¿e siê odbywaæ na wiele sposobów, np. w formie tabelarycznej lub graficznej. Wa¿niejszym zagadnieniem jest ich weryfikacja. Powinna ona
wychwyciæ ewentualnie pope³nione b³êdy oraz potwierdziæ zasadnoæ przeprowadzonej oceny.
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WNIOSKI

Ocena map internetowych nie jest zadaniem ³atwym. W wietle ró¿norodnoci
opracowañ kartograficznych prezentowanych na serwerach WWW celowe jest
jednak ich dokonywanie. Przyczyni siê to na wzrost jakoci, a tak¿e pozwoli
u¿ytkownikom na wybór i korzystanie z najlepszych map internetowych. Dotychczasowe próby oceny tego typu opracowañ dotyczy³y w wiêkszoci badañ
u¿ytecznoci (funkcjonalnoci) serwisów kartograficznych, traktowanych jako
graficzne elementy witryny internetowej. Jest to wa¿ne zagadnienie, szczególnie
w przypadku rozbudowanych serwisów, jednak¿e takie podejcie bagatelizuje
w pewnym stopniu ocenê treci mapy.
Ocena map internetowych powinna zatem byæ dokonywana w sposób kompleksowy, aby uwzglêdniæ wszelkie elementy i cechy map. Nale¿y przeprowadzaæ j¹ etapowo, z uwzglêdnieniem zarówno kryteriów ocen map tradycyjnych,
jak i kryteriów u¿ytecznoci stron internetowych. Odpowiedni dobór regu³ oceny
(poprzez selekcjê i dobór ww. kryteriów) pozwoli na uzyskiwanie zadowalaj¹cych efektów.
Wiele problemów dotycz¹cych oceny map internetowych ci¹gle nie zosta³o
rozwi¹zanych (np. opracowanie uniwersalnych kryteriów oceny). Jest to temat
ci¹gle aktualny i dalej rozwijany, podobnie jak rozwija siê technologia internetowa. Dlatego te¿ przed kartografi¹ internetow¹ stoj¹ nowe wyzwania, a jednym
z nich jest wypracowanie zasad oceny map internetowych.
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SUMMARY

An Internet map is a term generally used for all maps placed on the Internet. Nowadays, the
number of cartographic presentations placed on the Internet is considerable and it is rising every
day. Thus, the time has come to undertake theoretical and application studies concerning Internet
maps. One of the most essential issues is evaluation of this kind of map.
This article presents some theoretical problems concerning Internet maps and makes an attempt
to indicate the method of a evaluation of maps placed in the Internet.
In the first part of paper the notion of a Internet map was explained and a classification of this
kind of presentations was made. Next, properties and functions of Internet maps in relation to
traditional ones were discussed. Further part of the article focused on the evaluation theory refering
to maps (both paper and Internet).
Map evaluation is made for research, usability and decision purposes. It is the final stage of
the evaluation process and it is based on the perception of a map. In order to obtain reliable and
comparable results of maps evaluation, it is appropriate to deal with this issue in a comprehensive
way, which should be carried out in stages. The most important task is the choice of proper criteria
of evaluation. Considering Internet maps evaluation both the criteria referring to conventional
maps evaluation and websites usability should be taken into account.
This article may prove to be useful to those who make Internet maps evaluations.There is a
need to make evaluations, because it will influence the improvement of the Internet maps quality
and make it possible for the users to choose the best of them. Nevertheless, a further study and
discussion on the development of the Internet maps evaluation theory are needed.

