
®Narzędzie do zarządzania geodanymi
w programie Adobe  Photoshop®®

Wszechstronne narzędzie kartograficzne
dla programu Adobe Illustrator

Nowy wymiar prezentacji danych przestrzennych

Połączenie możliwości projektowania graficznego
z narzędziami GIS



chArAkterystykA
MAPublisher® firmy Avenza® system Inc. to 
wszechstronne narzędzie dedykowane środowisku 
Adobe® Illustrator®, pozwalające na wykorzystanie 
możliwości graficznych tego programu w procesie 
tworzenia map. MAPublisher wzbogaca program 
Adobe Illustrator o ponad 50 różnorodnych 
narzędzi kartograficznych do edycji, importu 
i  eksportu danych, pomagających opracowywać 
wysokiej jakości mapy.

MAPublisher pozwala na import danych 
z programów GIs/cAD, takich jak: ArcGIs, MapInfo, 
Microstation, AutocAD oraz innych źródeł wraz 
z  ich georeferencją i atrybutami, które są w  pełni 
edytowalne. Łączenie danych, przycinanie, 
zmiana odwzorowania oraz skali, automatyczne 
etykietowanie obiektów, zarządzanie warstwami, 
czy tworzenie georeferencyjnych plików PDF, 
to tylko niektóre z  oferowanych możliwości 
oprogramowania.

ZAlety stosoWANIA MAPUBlIsher
Udoskonalona edycja map poprzez:
•	 pracę z danymi geoprzestrzennymi w środowisku 

projektowania graficznego; 
•	 korzystanie z narzędzi graficznych i możliwości 

edycyjnych programu Adobe Illustrator, przy 
jednoczesnym pozostawieniu oryginalnych 
informacji o współrzędnych geograficznych, skali 
i danych atrybutowych.

Tworzenie własnych map z różnorodnych danych:
•	 import danych z aplikacji GIs, przy zachowaniu 

wszelkich informacji atrybutowych;
•	 wsparcie dla większości powszechnie 

stosowanych formatów GIs.
Eksport do formatów GIS, Flash, geoprzestrzen-
nych plików PDF:
•	 edycja i uzupełnianie danych wektorowych i baz 

danych oraz ich ponowny zapis do formatów GIs;
•	 eksport map do formatów Flash, htMl5, czy 

geoprzestrzennych plików PDF oraz ich publikacja 
w Internecie.

Narzędzia kartograficzne:
•	 ponad 50 narzędzi kartograficznych użytecznych 

podczas tworzenia map.

UŻytkoWNIcy MAPUBlIsher I GeoGrAPhIc IMAGer
Użytkownicy komercyjni, organizacje publiczne, naukowe i rządowe na całym 
świecie polegają na możliwościach programu MAPublisher i Geographic 
Imager przy tworzeniu atrakcyjnych, dokładnych i bogatych w treść map.

Kartografia

Wydawcy map i atlasów, m.in.: National Geographic society i california 
Automobile Association.

Administracja publiczna
służba Geologiczna stanów Zjednoczonych (UsGs), Brytyjski Urząd 
kartograficzny, centralna Agencja Wywiadowcza (cIA), Narodowa Agencja 
Wywiadu satelitarnego (NGIA) stanów Zjednoczonych.

Instytucje naukowe i Parki Narodowe
Uniwersytet Michigan, Universiti teknologi MArA (Malezja), Itc (holandia), 
Instytut smithsona, ojcowski Park Narodowy (oPN).

Wydawcy
czołowi wydawcy czasopism i agencje informacyjne, w tym: the New york 
times, the Washington Post/Newsweek Interactive oraz the toronto star.

Korporacje
sprint, exxonMobil, Bechtel i Urs corporation.

Firmy
south Florida Water, hydro Quebec, Nevada Power company i east Bay 
Municipal Utility District.

MAPublisher został 
zintegrowany z Adobe 
Illustrator, aby stworzyć 
idealne środowisko do 
tworzenia map.

Połączenie możliwości 
projektowania graficznego 
MAPublisher i Geographic 
Imager z narzędziami GIs 
w przyjaznym i intuicyjnym 
środowisku.

Pełna kontrola przy tworzeniu 
legendy i kompilacji mapy.

Wszechstronne narzędzie kartograficzne 
dla programu Adobe® Illustrator®



chArAkterystykA
Geographic Imager® to wszechstronny zestaw 
narzędzi dla programu Adobe® Photoshop®, który 
pozwala wykorzystać jego środowisko w celu 
zwiększenia szybkości, skuteczności i łatwości pracy 
z danymi rastrowymi (w tym teledetekcyjnymi).

Geographic Imager rozszerza możliwości 
oprogramowania Adobe Photoshop poprzez 
narzędzia i technologie niezbędne do importu, 
edycji i przetwarzania danych rastrowych, m.in. 
zdjęć lotniczych i satelitarnych, czy cyfrowych 
modeli terenu (NMt, NMPt). Program działa na 
zasadzie wtyczki (plug-in), przez co użytkownik 
może operować wszystkimi standardowymi 
narzędziami programu Adobe Photoshop, jak: 
transparencja, kadrowanie, zmiana jasności 
i kontrastu, przy jednoczesnym zachowaniu 
georeferencji danych wyjściowych. Geographic 
Imager pozwala na eksport do formatów danych 
rastrowych (w tym GeotIFF, czy geoprzestrzennych 
plików PDF).

ZAlety stosoWANIA GeoGrAPhIc IMAGer

Import i eksport danych rastrowych:
•	 łatwy import oraz eksport danych rastrowych 

przy zachowaniu ich georeferencji.
Mozaikowanie, przycinanie, kafelkowanie, trans-
formacje układu współrzędnych:
•	 wykonywanie różnorodnych operacji na 

danych rastrowych w Adobe Photoshop przy 
jednoczesnym zachowaniu ich własciwości 
geoprzestrzennych;

•	 automatyczne mozaikowanie, kafelkowanie, 
zmiana odwzorowania kartograficznego.

Wszechstronne narzędzia do edycji danych:
•	 wykorzystywanie narzędzi graficznych do edycji 

danych rastrowych;
•	 zmiana transparencji, edycja koloru, korekcja 

jasności i kontrastu.
Nadawanie georeferencji:
•	 łatwe i szybkie nadawanie georeferencji obrazom 

teledetekcyjnym i zeskanowanym mapom;
•	 kalibracja na podstawie punktów dostosowania 

(GcP).
Automatyzacja prac:
•	 możliwość wykorzystania automatycznych 

skryptów dla poprawy współpracy z Adobe 
Photoshop (przetwarzanie wsadowe).

Bezpłatna wersja testowa 
dostępna na stronie:

www.avenza.com

oPINIe
“Dziękuję za profesjonalną pomoc i genialne oprogramowanie, które 
pozwoliło nam na stworzenie niesamowitych map dla National 
Geographic.”
Carl Mehler
National Geographic

“Geographic Imager to program, na który czekałem od wielu lat.”
Tom Patterson
U.S. National Parks Service

Narzędzie do zarządzania geodanymi
w programie Adobe® Photoshop®

Połączenie możliwości edycji danych rastrowych
w Geographic Imager i wektorowych w MAPublisher. 

Pasek narzedzi Geographic Imager wyświetla wszelkie 
istotne informacje dotyczące analizowanego obrazu.
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ZestAWIeNIe  klUcZoWych NArZĘDZI  I  FUNkcJI*
Funkcja Opis

obsługiwane formaty 
plików

Import: Geobaza esrI, shP, e00, GeN, MID/MIF, tAB, DGN, DXF, DWG, sDts, tIGer/line, GeotIFF, tIFF z tFW, JPG z tFW, 
AscII text, s-57, oGc GMl. Eksport: shP, e00, GeN, MID/MIF, tAB, DGN, DXF, DWG, PDF, ePs, AI, sVG, GeotIFF, Flash, oGc 
GMl, kMl/kMZ (Google earth/Maps).

odwzorowania i układy 
współrzędnych

Wsparcie dla tysięcy unikalnych układów współrzędnych, wraz z układami zdefiniowanymi przez użytkownika. Jed-
noczesna zmiana odwzorowania dla kilku warstw. Zaawansowany edytor do łatwej edycji domyślnych układów 
współrzędnych w trakcie pracy.

Narzędzie MAP themes  
and legends

tematyczne narzędzia kartograficzne. Zarządzanie stylami graficznymi i symbolami Adobe Illustrator przy tworzeniu map 
tematycznych na podstawie danych atrybutowych. opracowywanie legendy.

Atrybuty, tabele, 
selekcja

Przeglądanie danych atrybutowych w tabelach. edytowanie, tworzenie, usuwanie, łączenie, wykonywanie zapytań na 
danych atrybutowych. Filtrowanie i selekcja informacji. 

etykietowanie Automatyczne etykietowanie na podstawie danych atrybutowych poszczególnych obiektów. Więcej opcji etykietowa-
nia przy użyciu rozszerzenia MAPublisher labelPro®.

siatka kartograficzna, 
indeksy

Automatyczne generowanie siatki kartograficznej. Możliwość edycji domyślnych siatek. Łatwe tworzenie indeksów i ich 
eksport do zewnętrznego pliku.

Narzędzie MAP crop Przycięcie danych tylko do obszaru opracowania. Usunięcie zbędnych danych zachowując atrybuty i style. kadrowanie.

Narzędzie MAP Web 
Author

tworzenie interaktywnych map w środowisku Flash i htMl5 z bogatymi możliwościami interakcji
z użytkownikiem (roll-overs, pop-ups).

Dane rastrowe Automatyczne dostosowywanie danych rastrowych do wektorowych. Przepisanie informacji o układzie współrzędnych. 
eksport obrazów rastrowych do georeferencyjnych formatów, np. GeotIFF.

eksport do
geoprzestrzennych 

plików PDF

eksport do geoprzestrzennych plików PDF zachowujących georeferencje. Zachowanie informacji
o układzie współrzędnych i atrybutach danych przestrzennych. Wyświetlanie współrzędnych, wyszukiwanie obiektów 
po nazwie, pomiar odległości i powierzchni. 

kompatybilność Adobe Illustrator dla systemu Windows i Mac (szczegóły na stronie www.avenza.com).

Funkcja Opis

Import i eksport Import i zarządzanie georeferencyjnymi plikami, m.in. GeotIFF, JPG, formaty rastrowe danych wysokościowych (DeM). 
eksport do formatów georeferencyjnych, np. do geoprzestrzennych plików PDF.

obsługiwane formaty 
plików

odczyt i zapisywanie do formatów: tFW, tIFW, WlD, JGW, PGW, sDW, eWW, BlW, DMW, rsF, tAB, GeotIFF (tIF, tIFF), er 
Mapper (ers). Formaty danych wysokościowych: esrI Grid, UsGs sDts, DeM, DteD, srtM. Inne: ecW, JPeG2000, MrsID, 
BigtIFF, NItF i więcej.

Georeferencje Import i dodawanie punktów dostosowania (GcP). Wiele obsługiwanych typów transformacji. Możliwość zapisu punk-
tów GcP.

odwzorowania i układy 
współrzędnych

szerokie wsparcie dla tysięcy układów współrzędnych. Możliwość zapisu własnych definicji i wykorzystania ich w 
przyszłości.

Mozaikowanie Utworzenie jednego obrazu ze zbioru kilkunastu/kilkudziesięciu obrazów składowych .

kafelkowanie Podział obrazu na mniejsze ze względu na docelową powierzchnię lub ilość wynikowych arkuszy.

Narzędzie Geocrop kadrowanie obrazu w oparciu o współrzędne obrazu lub współrzędne geograficzne.

Narzędzie terrain 
shader

opracowanie map z opcją cieniowania. Możliwość użycia niestandardowych kolorów.

kompatybilność Adobe Illustrator dla systemu Windows i Mac (szczegóły na stronie www.avenza.com).

opcje licencji MAPublisher i Geographic Imager posiadają wiele opcji licencji, w tym: komercyjne, naukowe, pływające.

*Niektóre z funkcji nie są dostępne we wszystkich wersjach oprogramowania. Szczegóły na stronie interentowej producenta.


