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Uwagi ogólne 
 
Dodatek „CONT-EVO MAP” jest programem (tzw. dodatkiem programu MS Excel), który umożliwia 
tworzenie map, wizualizację oraz prezentację danych liczbowych na mapie, poprzez tworzenie 
kartogramów, etykiet, oznaczanie punktów czy też wykorzystanie wykresów. 
Niniejszy przewodnik ma za zadanie zaprezentować użytkownikowi sposób poruszania się po tej 
aplikacji. Przedstawione tu metody wprowadzają jedynie w możliwości programu, które można 
znacząco rozszerzyć używając poleceń wbudowanych w program MS Excel. 
Aplikacja tworzy obiekty, które są w pełni edytowalne przez użytkownika (brak zabezpieczenia 
arkusza, w którym umieszczone są obiekty). 
 
Takie podejście ma mnóstwo zalet takich jak: 
- pełna kontrola nad tworzonymi obiektami, które można później dowolnie edytować, 
- brak zabezpieczenia arkusza, 
- ręczne dorysowywanie własnych elementów, 
- brak konieczności jakiejkolwiek instalacji zewnętrznych składników. 
 
Pracując w środowisku Excel należy jednak przestrzegać podstawowej zasady związanej z używaniem 
makr: 
 
Zawsze należy zapisywać swoją pracę, przed uruchomieniem makra, co do działania którego 
użytkownik nie jest pewien! 
 
W celu uniknięcia błędów (co może prowadzić nawet do utraty danych!), przed rozpoczęciem pracy 
należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją w celu poznania działania poszczególnych 
poleceń. 
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Jak działa aplikacja? 
 
CONT-EVO MAP automatyzuje czynności użytkownika, które pozwalają na stworzenie praktycznie 
dowolnej wizualizacji geograficznej. 
Dodatek nie jest stricte aplikacją typu GIS, nie mniej zawiera znaczącą liczbę funkcji o działaniu 
zbliżonym do tego typu aplikacji (zwłaszcza jeśli chodzi o edycję źródeł danych, gdzie użytkownik 
może definiować własne obiekty, czy też punkty w celu późniejszego ich oznaczenia na 
przygotowanej mapie konturowej). 
 
Ze względu na użytą technologię, dodatek najlepiej sprawdza się do przygotowywania wizualizacji 
danych liczbowych na różnego rodzaju mapach konturowych, jednak umożliwia także przygotowanie 
wizualizacji dowolnych rodzajów obiektów, takich jak np. drogi, rzeki itd… - wszystko zależy tylko i 
wyłącznie od przygotowania w odpowiedni sposób źródeł danych i możliwości sprzętowych 
komputera, na którym pracuje użytkownik. 
 
Działanie aplikacji sprowadza się do automatycznego tworzenia w arkuszu Excel obiektów typu 
„kształt” (z ang. „shape”), pola tekstowe oraz wykresy wg ściśle określonych zasad, a następnie 
umożliwieniu użytkownikowi prostej edycji całych grup określonych obiektów. 
 
Aby wszystkie operacje przebiegały prawidłowo, nie wolno ręcznie usuwać żadnego obiektu 
wygenerowanego przez aplikację. 
 
Ze względu na fakt, iż aplikacja generuje kształty a następnie je scala, wskazane jest, aby łączna liczba 
obiektów generowanych przez aplikację nie przekraczała 4.000-5.000 (wliczając składowe 
poszczególnych obiektów).  
Taka liczba obiektów w zupełności wystarcza do zdecydowanej większości zastosowań, a 
jednocześnie zapewnia zadowalającą wydajność w przypadku pracy ze starszymi modelami 
komputerów. 
 
W celu umożliwienia użytkownikowi wygenerowania dowolnego podziału administracyjnego w 
środowisku Excel, serwis http://cont-evo.eu udostępnia dane w różnej skali oraz uwzględniające 
zarówno linie brzegowe (wielokrotnie bardziej wymagające „sprzętowo” dane) jak i proste granice 
administracyjne (prostsze obiekty, ale bardzo dobrze nadające się do większości zastosowań). 
 
Należy zawsze rozważyć dobór źródła danych do potrzeb i możliwości jednostki, na której przebiega 
generowanie map. 
Dane w dużej skali wraz z liniami brzegowymi najlepiej sprawdzą się w przypadku konieczności 
prezentacji np. wybranego regionu/fragmentu danego kraju. 
W przypadku danych o mniejszej skali, doskonale sprawdzą się one do prezentacji danych w skali 
danego kraju czy też grupy krajów. 
 
CONT-EVO MAP bazuje na zewnętrznych plikach w formacie *.xlsx, które mają ściśle określoną 
strukturę i pełnią funkcję bazy danych do generowania obiektów. 
 
Takie rozwiązanie umożliwia pracę użytkownikowi na lokalnych danych i pełną nad nimi kontrolę, bez 
konieczności instalowania jakiejkolwiek aplikacji bazodanowej (cały czas poruszamy się w jednym 
środowisku). 
 
Aplikacja przechowuje dane niezbędne do operacji wykonywanych na wizualizacji w ukrytym arkuszu 
Excel, który jest automatycznie tworzony podczas wstawiania nowej mapy do skoroszytu. 
 

http://cont-evo.eu
http://cont-evo.eu/
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CONT-EVO MAP udostępnia także polecenia, ułatwiające tworzenie i edycję źródeł danych, tj. 
wspomnianych powyżej plików Excel, w sposób zapewniający ich zgodność z wymaganiami aplikacji, 
w żaden sposób jednak nie ograniczając użytkownikowi ich ręcznej edycji, o ile zajdzie taka potrzeba. 

Wymagania techniczne 
 
Podstawowym wymogiem dla działania programu jest poprawnie zainstalowany składnik pakietu MS 
Office – MS Excel w wersji 2007/2010/2013 wraz z 64-bitowym systemem operacyjnym Windows 
(7/8/10). 
Dodatek poprawnie pracuje na każdej konfiguracji sprzętowej zgodnej z MS Office, tj. procesor co 
najmniej 500 MHz, 256 MB RAM, rozdzielczość ekranu 1024 x 768. 
Podane wymagania związane są z faktem, iż dodatek bazuje tylko i wyłącznie na wbudowanych 
funkcjonalnościach programu MS Excel. 

Uruchomienie 
 
Do rozpoczęcia pracy z programem nie jest konieczna żadna instalacja ze strony użytkownika. 
Uruchomienie programu odbywa się poprzez otwarcie pliku o nazwie „CONT-EVO MAP.xlam” w 
programie MS Excel. Bardzo ważne jest, aby program Excel został odpowiednio skonfigurowany dla 
obsługi makr. 
O ile ustawienia użytkownika umożliwiają uruchamianie makr, możemy przystąpić do otwarcia pliku z 
lokalizacji, w której został on zapisany. 
Uruchomienie dodatku spowoduje wyświetlenie na wstążce środowiska MS Excel dodatkowej karty 
poleceń „CONT-EVO MAP”. 
Użytkownik pracuje na własnych, czystych lub wcześniej utworzonych plikach. 
 
W związku z wprowadzanymi poprawkami zabezpieczającymi pakiet Office, w celu uruchomienia 
dodatku należy oznaczyć rozpakowany plik jako zaufany. 
W tym celu po pobraniu pliku na dysk i rozpakowaniu go, należy wejść w jego właściwości: 
 

 

http://cont-evo.eu
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Na następnie zaznaczyć opcję „Odblokuj”: 
 

 

Automatyczne uruchamianie dodatku wraz z aplikacja MS Excel 
 
Program MS Excel można skonfigurować tak, aby dodatek CONT-EVO MAP uruchamiał się 
automatycznie. W tym celu należy wejść do opcji MS Excel i wybrać polecenie Dodatki: 
 

http://cont-evo.eu
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Jeśli użyjemy polecenia Przejdź, pojawi się okno dialogowe z wyborem dodatków dostępnych, do 
automatycznego ładowania: 
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W kolejnym kroku używamy polecenia Przeglądaj… i wskazujemy lokalizację pliku z dodatkiem. 
 
Potwierdzenie przyciskiem „OK” spowoduje, że dodatek będzie się uruchamiał za każdym razem, 
kiedy uruchamiamy MS Excel. 
 

UWAGA: Aby dodatek mógł być uruchamiany automatycznie, należy zapisać go w dowolnej, ale 

trwałej lokalizacji na dysku twardym komputera. Wyłączenie automatycznego ładowania dodatku 
wymaga uruchomienia powyższych poleceń i odznaczenia dodatku na liście: 
 

 

Interfejs 
 
Po uruchomieniu dodatku, na wstążce MS Excel pojawi się nowa karta: „CONT-EVO MAP”: 
 

 
 
Karta ta zawiera polecenia, które umożliwiają pracę z dodatkiem CONT-EVO MAP. 
Podzielona została na kilka sekcji, które grupują powiązane ze sobą polecenia. 
 

Konfiguracja 
 
W sekcji „Ustawienia”, jest umieszczony przycisk umożliwiający zdefiniowanie kilku podstawowych 
ustawień aplikacji: 
 

http://cont-evo.eu
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Znaczenie poszczególnych ustawień, omówiono poniżej: 

1. Skala(%): Domyślne ustawienie skali w jakiej będzie tworzona wizualizacji. 
 
Kolejne dwa ustawienia są przydatne w przypadku korzystania z bardzo skomplikowanych źródeł 
danych, zawierających bardzo dużą liczbę obiektów składowych. Dotyczą pojedynczego obiektu, 
składającego się np. z wielu wysp. Przykładem może być Kanada w skali 0.0005 wraz uwzględnieniem 
linii brzegowej. Źródło danych tego kraju w tej skali zawiera niemal 10 tys. składowych samego kraju, 
co uniemożliwia umieszczenie takiego obiektu typu kształt w środowisku Excel. 
 

2. Pomijaj wybrane obiekty przy ilości składowych większej od: Wartość graniczna ilości 
składowych, które muszą wystąpić dla danego obiektu, aby aplikacja ograniczyła ich liczbę wg 
warunku zdefiniowanego w poleceniu poniżej. 

3. Liczba punktów w składowej obiektu, poniżej której, ma być ona pomijana: Oznacza liczbę 
punktów, dla której obiekty składowe zawierające mniejszą liczbę punktów są pomijane.  

 
W przypadku wspomnianej powyżej Kanady, która w wymienionej wersji ma niemal 10 tys. 
składowych zmiana pierwszej wartości na 1000 a drugiej np. na 100 spowoduje, że wszystkie małe 
obiekty składowe, które mają liczbę punktów mniejszą niż 100 (czyli np. małe wyspy) zostaną 
pominięte, dzięki czemu nawet obiekt w dość dużej skali może zostać narysowany, bez wyraźnej 
utraty jego jakości i szczegółowości. 

 
UWAGA: Jeśli wprowadzone ograniczenia spowodowałyby pominięcie danego obiektu jako 
całego (przy tworzeniu wizualizacji), np. ze względu na to, iż składałby się on np. tylko z dużej 
ilości małych elementów składowych, podane warunki zostaną zignorowane, a taki obiekt 
zostanie stworzony. 
 
4. Domyślna wielkość geopunktu: Aplikacja umożliwia dodawanie uprzednio zdefiniowanych 

punktów adresowych poprzez oznaczenie ich okręgiem. W tym miejscu można zdefiniować 
domyślną wielkość tego typu obiektu, którą należy dopasować do używanej skali danych 
źródłowych. 

5. Domyślna szerokość/wysokość wykresu: Aplikacja umożliwia dodawanie wykresów 
obrazujących dane liczbowe przypisane do danego obiektu. W tym miejscu można 

http://cont-evo.eu
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zdefiniować domyślną wielkość wykresu, którą należy dopasować do używanej skali danych 
źródłowych. 

Źródła danych do aplikacji w formacie „*.xlsx” 
 
Ta część instrukcji omawia plik, które są źródłami danych dla aplikacji. O ile użytkownik nie ma 
zamiaru edycji standardowo udostępnionych plikowych źródeł (ręcznie czy przy pomocy poleceń 
dostępnych w aplikacji), nie jest niezbędne szczegółowe zapoznawanie się z nią. 
 
Aplikacja CONT-EVO MAP korzysta ze źródeł danych (plików w formacie *.xlsx) zawierających 
informacje niezbędne do stworzenia pożądanej wizualizacji. 
 
Pliki ze źródłami dostępne są w lokalizacji: 
http:// cont-evo.eu/cont-evo-map/do-pobrania/bezplatne-dane-do-mapy-excel 
 
Pliki źródłowe mają ściśle określoną strukturę (ze względu na fakt, iż pełnią funkcję plikowej bazy 
danych) i występują w dwóch rodzajach: jako źródło do tworzenia wizualizacji/mapy i jako źródło dla 
definiowania punktów adresowych, które później są wyświetlane na mapach. 
W plikach stosowane jest nazewnictwo anglojęzyczne. 
Użytkownik może przygotować („ręcznie” lub przy pomocy wbudowanych w aplikację kreatorów) 
własne źródła danych, zawierające pożądane przez niego obiekty. Wymagane jest jedynie 
zastosowanie się do poniższych informacji dotyczących typu i znaczenia poszczególnych danych w 
takim źródle. 
 
UWAGA: Należy zwracać szczególną uwagę na zgodność źródeł danych oraz skalę podczas 
jakichkolwiek operacji na plikach źródłowych. Łącznie różnego rodzaju pochodzenia plików i różnej 
skali w sposób oczywisty nie zapewnia integralności tak przygotowanego źródła danych. 
Przykładowo: danych pochodzących z OpenStreetMap nie należy łączyć z danymi z pochodzącymi z 
CODGiK, jak i z danymi OpenStreetMap, ale o innej skali. 
 

Struktura pliku z danymi dla tworzenia wizualizacji/map 
 
Pliki zawierające dane niezbędne do tworzenia wizualizacji przy pomocy aplikacji CONT-EVO MAP, 
zawierają 4 arkusze o następujących nazwach: 

  „config”, 

  „list”, 

  „definition”, 

  „coordinates”. 
W uproszczeniu: arkusz „config” zawiera dane do obsługi samego pliku (źródła danych), arkusz „list” 
to po prostu lista dostępnych obiektów, arkusz „definition” to informacje w którym miejscu arkusza 
„coordinates” umieszczone są współrzędne obiektów (i ich składowych). 
 
Arkusz „config” 
 
Zawiera informacje, z których aplikacja korzysta podczas różnego rodzaju operacji związanych z 
edycją danego plikowego źródła danych. Kolejne komórki mają następujące znaczenie: 

 B1 (Last row with coordinate) – oznacza numer ostatniego wiersza, w ostatniej kolumnie 
arkusza „coordinates”, w której występują dane (współrzędne), 

http://cont-evo.eu
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 B2 (Last col with coordinate) – oznacza numer przedostatniej kolumny, w której występują 
dane w arkuszu „coordinates” (kolumny są traktowane parami – gdyż współrzędne są 
umieszczane parami: X i Y – o czym będzie mowa dalej), 

 B3 (Definition rows) – liczba wypełnionych wierszy z definicjami współrzędnych dla obiektów, 
znajdującymi się w arkuszu „definition”, 

 B5 (List rows) – liczba wypełnionych wierszy w arkuszu „list” zawierającym listę obiektów 
dostępnych w danym źródle danych z danymi do tworzenia map. 

 
Podczas tworzenia wizualizacji i map, aplikacja nie korzysta z danych umieszczonych w tym arkuszu. 
 

Arkusz „list” 

 
Arkusz ten zawiera w formie tabelarycznej, listę obiektów dostępnych podczas tworzenia mapy z 
wykorzystaniem danego źródła. Kolejne kolumny posiadają nazwy (umieszczone w pierwszym 
wierszu), których nie wolno zmieniać: 

 id – (kolumna A - identyfikator) – zawiera identyfikator tworzonego obiektu, wartości muszą 
być alfanumeryczne (nie mogą być tylko liczbami), aby aplikacja je odnajdywała w procesie 
tworzenia mapy. Wartości umieszczone w tej kolumnie powinny być unikatowe! 

 object_type – (kolumna B – typ obiektu) – zawiera niemal dowolne oznaczenie typu obiektu. 
Aplikacja korzysta z tych oznaczeń w funkcjach grupowego 
formatowania/dodawania/usuwania określonych rodzajów obiektów. Jeśli dany wiersz ma 
oznaczać, iż obiekt przez niego opisany jest punktem adresowym (geopunktem) i aplikacja 
tak ma go rozpoznawać (wizualizować w formie okręgu), w nazwie typu obiektu musi się 
znaleźć fraza „geopoint”. 

 display_name – (kolumna C – nazwa wyświetlana) – zawiera dowolną nazwę, która będzie 
użyta do wyświetlenia na etykiecie reprezentującej dany obiekt, 

 name – (kolumna D – nazwa) – zawiera nazwę obiektu (dowolnie sformułowaną) dla celów 
identyfikacji, 

 name_en – (kolumna E – nazwa w j. ang.) – podobnie jak w przypadku poprzedniej kolumny, 
zawiera nazwę obiektu. W wybranych predefiniowanych źródłach danych, dostępnych na 
stronie http://cont-evo.eu, nazwa ta jest angielskim tłumaczeniem nazwy z poprzedniej 
kolumny, która to jest wyrażona w języku danego kraju, 

 parent_id – (kolumna F – id obiektu nadrzędnego) – oznacza id w takim samym formacie 
(oznaczenie alfanumeryczne) jak umieszczone w kolumnie A. Obiekt nadrzędny w plikach 
udostępnionych w serwisie http://cont-evo.eu został określony jako najniższa jednostka 
administracyjna zawierająca obiekt określony jako id. Kolumna wykorzystywana do 
filtrowania podczas wyboru obiektów, które mają zostać wstawione w formie listy do arkusza 
(lista ta jest później używana do tworzenia wizualizacji/map). 

 parent_object_type – (kolumna G – typ obiektu nadrzędnego) – pole informacyjne, 
zawierające opis typu rodzaju obiektu nadrzędnego w formacie identycznym jak w kolumnie 
B, 

 parent_name oraz parent_name_en – (odpowiednio kolumny H i I) – opisowe pola z 
nazwami obiektu nadrzędnego (w niektórych przypadkach w języku ojczystym i angielskim). 

 

Arkusz „definition” 

 
Arkusz zawiera informacje wykorzystywane bezpośrednio przez aplikację podczas procesu rysowania 
obiektów. Jego rola sprowadza się do umożliwienia aplikacji identyfikacji lokalizacji współrzędnych X i 
Y zawartych w arkuszu „coordinates”. Podobnie jak w przypadku arkusza „list”, tak i tu nie wolno 

http://cont-evo.eu
http://cont-evo.eu/
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zmieniać nazw kolumn umieszczonych w pierwszym wierszu, a znaczenie danych w nich 
umieszczonych jest następujące: 

 id – (kolumna A – identyfikator) – identyczne  oznaczenie obiektu, jak to umieszczone w 
arkuszu „list”, 

 part_code – (kolumna B – kod składowej obiektu) – oznacza określenie składowej danego 
obiektu. Dany obiekt może się składać z jednego lub większej ilości składowych (np. 
dodatkowych wysp, regionów itp.) – ta kolumna pozwala zidentyfikować fakt występowania 
tych składowych, 

 rows_in_shape – (kolumna C – liczba punktów (wierszy w arkuszu „coordinates”)) – zawiera 
informację o tym, z ilu współrzędnych składa się dana składowa obiektu, 

 data_col – (kolumna D – kolumna z danymi) – określa w której kolumnie arkusza 
„coordinates” są dane dotyczące danej składowej. Kolumny są traktowane parami, więc tym 
miejscu jest informacja o kolumnie zawierającej współrzędną X (współrzędna Y znajduje się w 
kolumnie +1), 

 start_row – (kolumna E – wiersz startowy) – oznacza w którym wierszu arkusza „coordinates” 
rozpoczynają się dane (współrzędne X i Y) dotyczące danej składowej, 

 current_row – (kolumna F – bieżący wiersz) – numer bieżącego wiersza w arkuszu 
„definition”. 

 
Arkusz „definition” powinien zawierać informacje o każdym obiekcie umieszczonym na liście w 
arkuszu „list” przy czym może mieć więcej niż jeden wiersz odpowiadający takiemu obiektowi, jeśli 
obiekt ma więcej niż jedną składową. 
 

Arkusz „coordinates” 

 
Ostatni arkusz w źródle danych zawierającym informacje niezbędne do tworzenia wizualizacji/map. 
Zawiera umieszczone ciągiem współrzędne X i Y wszystkich obiektów dostępnych w tym źródle. 
Lokalizacja poszczególnych współrzędnych możliwa jest dzięki danym zawartym w arkuszu 
„definition”, a ich identyfikacja dzięki arkuszowi „list”. 
Żaden z obiektów nie może mieć więcej niż 1.048.576 punktów, gdyż (pomijając trudności Excela w 
narysowaniu tak ogromnego obiektu) nie ma możliwości jednoznacznego zdefiniowania punktów w 
przyjętym formacie. 
Zawsze jest tak, że dany obiekt (a tym samym wszystkie jego składowe) znajdują się w dwóch 
kolumnach, przy czym w lewej są współrzędne X, a w prawej Y. 

Struktura pliku z danymi do określania punktów adresowych 

(geokodowania) 
 
Drugim rodzajem plików źródłowych dla aplikacji są pliki zawierające informacje o punktach 
adresowych, które można wykorzystać w celu dodania ich do źródeł danych (poprzednio opisywane 
źródła plikowe) i prezentować na wizualizacji/mapie. 
Aplikacja korzysta z tych plików jedynie w celu dodania określonych współrzędnych do źródła danych 
ze współrzędnymi. Pliki te można także przeglądać ręcznie i także ręcznie (zachowując odpowiednie 
zasady) dodać informacje o danym punkcie do źródła danych, z którego będzie korzystać później 
aplikacja. 
 
Plik z danymi dotyczącymi punktów adresowych zawiera tylko jeden arkusz nazwany „list”, którego 
poszczególne kolumny (ponownie: jeśli użytkownik chce korzystać z tego źródła za pomocą aplikacji 
CONT-EVO MAP, nie wolno zmieniać nazw kolumn umieszczonych w pierwszym wierszu) mają 
następujące znaczenie: 

http://cont-evo.eu
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 place – (kolumna A – miejsce) – słowny opis miejsca, 

 city – (kolumna B – miejscowość) – nazwa miejscowości, 

 street – (kolumna C – ulica) – nazwa i numer ulicy, 

 postal_code – (kolumna D – kod pocztowy), 

 parent_id – (kolumna E – identyfikator obiektu nadrzędnego) – zgodny z poprzednio 
omawianym źródłem danych identyfikator obiektu, który zawiera dany punkt adresowy, 

 parent_object_type – (kolumna F – typ obiektu nadrzędnego) – pole informacyjne, 
zawierające opis typu rodzaju obiektu nadrzędnego w formacie identycznym jak w kolumnie 
B arkusza „list” pliku źródłowego omawianego wcześniej, 

 parent_name oraz parent_name_en – (odpowiednio kolumny G i H) – opisowe pola z 
nazwami obiektu nadrzędnego (w niektórych przypadkach w języku ojczystym i angielskim), 

 x  - (kolumna I) – współrzędna X punktu adresowego, 

 y  - (kolumna J) – współrzędna Y punktu adresowego. 

Operacje na plikach ze źródłami danych 
 
Edycję każdego z pobranych plików źródłowych można wykonać ręcznie przy zachowaniu 
odpowiednich uwarunkowań opisanych w poprzedniej części instrukcji. 
Dodatkowo, aplikacja CONT-EVO MAP udostępnia użytkownikowi zestaw kilku kreatorów, które 
umożliwiają operacje na wspomnianych plikach w sposób bardziej automatyczny. 
Wbudowane polecenia pozwalają na: 

 seryjne definiowanie punktów centralnych większych obiektów, 

 definiowanie (dodawanie) do źródeł danych punktów adresowych na bazie udostępnionych 
plików z mapowaniem takich punktów, jak i ręczne ich dopisywanie, 

 definiowanie własnych obiektów, polegające na dodaniu do danego źródła jako nowy obiekt 
danych wszystkich obiektów wchodzących w jego skład, 

 modyfikację źródła danych (tworzenie i kopiowanie obiektów do istniejących lub nowych 
źródeł danych). 

 
Polecenia umożliwiające powyższe operacje znajdują się na karcie „CONT-EVO MAP” w sekcji „Źródła 
danych”: 
 

 
 

Polecenie „Definiuj punkty centralne” 
 
Polecenie umożliwia edycję pliku będącego źródłem danych dla aplikacji poprzez automatyczne 
wyliczenie i dodanie punktów znajdujących się w centralnej części wybranego typu obiektów 
zawartych w źródle. 

http://cont-evo.eu
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W przykładzie posłużymy się źródłem danych dostępnym do pobrania z lokalizacji: 
 
http://cont-evo.eu/cont-evo-map/do-pobrania/bezplatne-dane-do-mapy-excel/codgik 
 
w skali 0.003 (dane oparte o dane pochodzące z CODGiK dotyczące podziału administracyjnego 
Polski). 
 
Aby dodać punkty centralne do wybranego źródła danych, należy (po ewentualnym uprzednim 
pobraniu) kolejno: 
 

1. Uruchomić polecenie „Definiuj punkty centralne” – aplikacja wyświetli okno dialogowe 
służące do realizacji wspomnianych operacji: 

 

 
 

2. Po naciśnięciu przycisku „Wybierz źródło danych”, pojawi się okno dialogowe w którym 
należy podać plik zawierający dane do tworzenia wizualizacji: 

 

 
 

3. Po wskazaniu odpowiedniego pliku, nastąpi otwarcie go w tle, potwierdzenie tego faktu 
będzie widoczne poprzez pojawienie się ścieżki dostępu do niego z lewej strony okna: 

 

http://cont-evo.eu
http://cont-evo.eu/cont-evo-map/do-pobrania/bezplatne-dane-do-mapy-excel/codgik
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4. Na rozwijanej liście pojawią się typu obiektów dla których mają zostać utworzone punkty 
centralne: 

 

 
5. Wystarczy wybrać jeden spośród nich (w tym przypadku są to „województwa”) i potwierdzić 

wybór przyciskiem „Utwórz punkty centralne”, aby aplikacja dokonała odpowiednich 
przeliczeń oraz dodała wszystkie niezbędne informacje do wybranego źródła danych. 

 
Aplikacja doda pożądane punkty, jednocześnie definiując ich typ jako „geopoint” (należy pamiętać o 
specyficznym wymogu nazewnictwa tego typu punktów!), Id zostaną dodane jako identyfikatory 
obiektów źródłowych z dodaniem frazy „_cp”, natomiast obiektami nadrzędnymi będą obiekty, z 
których pochodziły dane do utworzenia punktów centralnych: 
 

http://cont-evo.eu
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Zmiany w pliku zostaną automatycznie zapisane przez aplikację. Źródło danych należy zamknąć 
samodzielnie po zakończeniu wszystkich operacji, które są na nim przeprowadzane. 
 
Tak utworzone punkty centralne można później użyć w wizualizacji. Ciekawym zastosowaniem 
wykorzystania tego typu punktów jest np. możliwość pokazania za pomocą punktów np. lokalizacji 
miejscowości, których granic administracyjnych nie chcemy prezentować. 
 
UWAGA: Zdefiniowane w źródle danych punkty centralne (ale też adresowe, o których mowa 
będzie w kolejnym rozdziale) różnią się od pozostałych obiektów na wizualizacji/mapie tylko i 
wyłącznie sposobem ich prezentacji (okręg) – natomiast umożliwiają wykonywanie na nich 
wszystkich pozostałych operacji (formatowanie, używanie w kartogramie, dodawanie etykiet i 
wykresów) w sposób identyczny jak dla obszarów administracyjnych i innych tworzonych przez 
aplikację. 
 

Polecenie „Definiuj punkty wg kryteriów” 
 
Polecenie umożliwia edycję pliku będącego źródłem danych dla aplikacji poprzez automatyczne 
dodanie punktów wyselekcjonowanych wg określonych kryteriów, dla których definicja i informacje 
zostały zapisane w udostępnionych plikach z danymi adresowymi. 
 

1. Uruchomienie polecenia, spowoduje wyświetlenie okna: 

http://cont-evo.eu
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2. Ponownie należy wskazać źródło danych do którego będą dodawane informacje o punktach 
adresowych („Wybierz źródło danych”). W tym przypadku dodatkowo wskazujemy też źródło 
danych z informacjami o punktach adresowych („Wybierz źródło z geopunktami”): 
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3. Aplikacja otworzy oba pliki, a nasz wybór ponownie zostanie potwierdzony umieszczeniem 
ścieżek do plików z prawej strony przycisków. 

4. Następnie możemy dokonać wyszukiwania interesujących nas punktów spośród dostępnych. 
W tym przykładzie użyty został zestaw danych dotyczący województwa kujawsko-
pomorskiego. Wyszukiwania dokonujemy wg opisu miejsca, miejscowości, ulicy oraz kodu 
pocztowego (nie wszystkie informacje muszą być dostępne w źródle z geopunktami). 
Aplikacja wyszukuje odpowiadające punkty wg podanych kryteriów, które można dowolnie 
łączyć. Podczas definiowania kryteriów można podawać fragmenty nazw miejscowości, ulic 
itd. – czasami jest to nawet wskazane (gdyż np. numeracja ulic w pliku może odbiegać od 
naszej). Po wpisaniu określonych kryteriów, zatwierdzamy wybór przyciskiem „OK” 
(ponownie wykorzystano źródła danych dotyczące Polski i dodatkowo punktów adresowych 
w województwie kujawsko-pomorskim): 
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5. Aplikacja wyświetli znalezione w pliku punkty, a wybór jakiejkolwiek z nich powoduje 
uzupełnienie szczegółowych informacji poniżej okna z listą. 

6. Jedynym warunkiem dodania tak wybranego punktu do źródła danych jest podanie jego ID 
(może to być przyjazna nazwa – w formacie alfanumerycznym – ważne aby była unikatowa). 
Podanie pozostałych danych jest opcjonalne, ale dla wygody późniejszego korzystania z 
aplikacji warto uzupełnić te informacje wg własnej przyjętej nomenklatury. 

7. Użycie przycisku „Dodaj punkt do źródła danych” spowoduje uruchomienie procedury 
dodającej dany punkt i zapis źródła danych. 

8. Po zakończeniu czynności, należy zamknąć samodzielnie źródła danych. 
9. Efekt końcowy widoczny jest poniżej: 
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Polecenie „Definiuj własne obiekty” 
 
Polecenie umożliwia edycję pliku będącego źródłem danych dla aplikacji poprzez automatyczne 
dodanie obiektów składających się z innych dostępnych w tym źródle. W wizualizacji można te 
obiekty (w powiązaniu z poleceniem „Kolory granic jak obiektów”, o którym mowa będzie w dalszej 
części) z powodzeniem wykorzystać do prezentacji np. własnych regionów sprzedażowych i innych 
podlegających analizie. 
 

1. Uruchomienie polecenia spowoduje wyświetlenie zapytania o plik zawierający źródła danych 
(ponownie korzystamy ze źródła danych dotyczącego Polski opartego o dane CODGiK): 
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2. Aplikacja następnie otworzy wybrane źródło i wyświetli okno dialogowe: 
 

 
 

3. Selekcji obiektów, na podstawie których możemy utworzyć nowe, dokonujemy za pomocą 
filtrów: „Typ obiektu” – służy do filtrowania listy wg typu obiektów zdefiniowanego w pliku 
źródłowym, „Obiekt” – służy do wyświetlenia obiektów, dla których wybrany obiekt jest 
zdefiniowany jako nadrzędny. 

4. W tym przykładzie dokonamy zdefiniowania obiektu składającego się z trzech województw: 
kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego. W tym celu filtrujemy 
listę dostępnych obiektów i przenosimy wybrane 3 obiekty do lewego okna przyciskiem „>”: 
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5. Należy zdefiniować nazwę dla nowego obiektu oraz własną nazwę typu (wg ustalonej 
samodzielnie nomenklatury). Zdefiniowany typ nowego obiektu będzie dostępny później w 
poleceniach dotyczących seryjnej edycji obiektów umieszczonych w wizualizacji/mapie. 

6. Następnie używając polecenia „Dodaj obiekt” powodujemy zapis obiektu do wybranego 
źródła danych i zapisanie samego źródła oraz zamknięcie okien dialogowych. 

7. Efekt końcowy w pliku źródłowym: 
 

 
 
I w arkuszu „definition” – obiekt zdefiniowany jako składający się z podanych: 
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Polecenie „Modyfikuj źródła danych” 
 
Polecenie umożliwia edycję pliku będącego źródłem danych dla aplikacji poprzez automatyczne 
dodanie obiektów umieszczonych w innym źródle: 
 

1. Uruchomienie polecenia spowoduje wyświetlenie okna dialogowego: 
 

 
 

2. Uruchomienie odpowiednich poleceń spowoduje pytanie o pliki zawierające dane o 
obiektach. 

3. Jako źródło nr 1 podajemy plik, do którego zostaną dodane obiekty ze źródła nr 2. 
4. Dodatkowy filtr umożliwia selekcję typu obiektów jakie mają zostać dodane do określonego 

źródła danych. 
5. W przypadku braku podania źródła danych nr 1 (docelowego) aplikacja utworzy pusty plik 

Excel, który należy zapisać po zakończeniu pierwszej operacji. Jeśli będzie on używany 
ponownie, powinien być wskazany jako źródło nr 1 przy ponownym uruchomieniu 
omawianego polecenia. 
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Tworzenie wizualizacji/map 
 
W tej części tego przewodnika, znajdziemy tabelaryczne zestawienie wszystkich poleceń dostępnych 
w aplikacji wraz z przykładami ich użycia: 
 

Sekcja „Mapa”: 
 

 
 

1. Wstaw pełną listę: wstawia listę obiektów, wg których będzie generowana mapa. Po 
wskazaniu pliku źródłowego, zawierającego dane do mapy, polecenie wstawia pełną listę 
wszystkich dostępnych w danym pliku obiektów począwszy od zaznaczonej komórki. 

2. Wstaw listę wg kryteriów: po wskazaniu pliku źródłowego, zawierającego dane do mapy, 
wyświetla okno dialogowe (kreatora), dzięki któremu użytkownik może zdecydować jakich 
obiektów będzie używać. 

3. Wstaw: Wstawia wizualizację wg wskazanej listy obiektów i źródła danych. 
4. Wstaw tytuł: Dodaje tytuł do wizualizacji w jej górnej części. 
5. Skaluj: Umożliwia zmianę rozmiaru całej, wcześniej utworzonej wizualizacji. 

Wbudowana mapa Polski 

 

Użycie funkcjonalności wbudowanej mapy jest najprostszym i najszybszym sposobem na uzyskanie 
wizualizacji w Excel. Funkcjonalność umożliwia proste i szybkie wstawienie mapy do bieżącego 
arkusza, bez pobierania danych czy też łączenia się z serwerem bazy danych. Dostępne są mapy w 
podziale na: 
- województwa, 
- powiaty, 
- gminy, 
- miasta (dostępne są mapy 32 miast: Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Bytom, Częstochowa, 
Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Płock, 
Poznań, Radom, Ruda Śląska, Rybnik, Rzeszów, Sopot, Sosnowiec, Szczecin, Toruń, Wałbrzych, 
Warszawa, Włocławek, Wrocław, Zabrze, Zielona Góra z głównymi ulicami oraz punktami 
oznaczającymi dzielnice, osiedla oraz kody pocztowe), 
oraz budowanie mapy wg przygotowanej listy identyfikatorów. 
 
UWAGA: Wersja DEMO zawiera tylko obiekty województw Polski. W przypadku konieczności 
zbudowania wizualizacji składającej się z innych obiektów, należy wykorzystać inną, spośród 
omówionych w dalszej części metod tworzenia map w arkuszu. 
 
Wstawienie mapy np. województw sprowadza się do użycia jednego polecenia: Wstaw > Wstaw 
wbudowaną mapę Polski wg: > Województw: 
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Aby uzyskać natychmiastowy efekt.: 
 

 
 
Analogicznie działają pozostałe mapy: dla powiatów oraz gmin. Użyte identyfikatory obiektów są 
zgodne z tymi, które dostępne są w plikach źródeł danych oraz w bazie danych serwera web i 
określają obiekty wg nomenklatury OpenStreetMap, tj.: 
- kraj > admin_level_02, 
- województwo > admin_level_04, 
- powiat i miasto na prawach powiatu > admin_level_06, 
- gmina (wszystkie rodzaje) > admin_level_07. 
 
Ostatnim poleceniem w tej części jest polecenie: Wstaw > Wstaw wbudowaną mapę Polski wg: > 
Listy. 
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Umożliwia ono zbudowanie mapy składającej się z dowolnego zestawu obiektów (kraju, województw, 
powiatów oraz gmin) po uprzednim przygotowaniu odpowiedniej listy. 
Listę dostępnych obiektów można wyświetlić przy użyciu polecenia: Wstaw listę > Wstaw listę 
wbudowaną (Polska): 
 

 
 
Po jego użyciu pojawi się list wszystkich dostępnych obiektów, które są wbudowane w aplikację. 
Następnie można usunąć niepotrzebne obiekty z listy (usuwając całe wiersze, a nie filtrując) po czym 
użyć wspomnianego wcześniej polecenia: 
 

 
 
Wskazać zakres komórek z identyfikatorami: 
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Aby mapa została umieszczona w arkuszu: 
 

 
 

Mapy miast 

 
Wcześniej wspomniano, iż aplikacja CONT-EVO MAP daje możliwość wizualizacji także na mapie 
miasta. Opcja wstawienia mapy jest dostępna w tej samej części, w której była możliwość wstawienia 
mapy wbudowanej w podziale na województwa, powiaty i gminy: 
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Po użyciu polecenia „Wstaw wbudowaną mapę Polski wg: Miast”, pojawi się lista wyboru z miastami: 
 

 
 
W przypadku każdego miasta mamy do wyboru (poza granicami danej miejscowości): wstawienie 
najważniejszych ulic (wraz z etykietami, które są widoczne po przesunięciu myszki nad daną ulicę), 
dzielnic, osiedli oraz kodów pocztowych – wszystkie te trzy elementy w formie punktów na mapie. 
Dokonujemy odpowiedniego wyboru (np. Bydgoszcz w „pełnej opcji”): 
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Naciskamy przycisk „Wstaw listę i mapę do arkusza”, chwilę czekamy (zwłaszcza, jeśli zaznaczyliśmy 
ulice) i mamy gotową wizualizację: 
 

 
 
W przykładzie są wszystkie dostępne obiekty. Oczywiście w przypadku tworzenia konkretnej 
wizualizacji, należy wybrać tylko te, które nas aktualnie interesują, a pominąć te, które są dla nas 
bezużyteczne tak aby wizualizacja była czytelna. 
Zarówno do ulic, jak i do każdego punktu możliwe jest przypisanie wartości, kolorystyki jak i wykresu. 
Dodatkowo wybrane grupy punktów można skalować, aby zobrazować np. odpowiadające im 
wartości wielkością punktów lub po prostu je wyróżnić na tle innych. 
 

Wizualizacja wg kodów pocztowych 

 

W CONT-EVO MAP można prezentować dane wg kodów pocztowych w formie punktów na 

wbudowanej mapie Polski. Punkty odpowiadające kodom pocztowym zostały wyliczone jako 

centralne wg punktów adresowych i tak są prezentowane w aplikacji. Każdy punkt może być 

opatrzony etykietą, kolorystyką, wykresem itd. Obiekty te są traktowane identycznie jak wszystkie 

inne obiekty prezentujące regiony na mapie. Dodatkowo, punkty (okręgi je prezentujące) mogą być 

skalowane wg wartości, co pozwala na prezentację dodatkowej wartości na mapie. 

Wbudowana baza zawiera ponad 20.000 rekordów. Aby dodać obiekt obrazujący lokalizację kodu 

pocztowego na mapie Polski należy przygotować np. listę obiektów zawierającą m.in. kody pocztowe, 

a następnie użyć polecenia „Wstaw” > „Wstaw wbudowaną mapę Polski wg” > „Listy”: 

http://cont-evo.eu


      
 

 

© CONT-EVO Arkadiusz Doliński  32 | S t r o n a  

Instrukcja użytkowania dodatku MS Excel - CONT-EVO MAP 

 

 

W tym przypadku, kody pocztowe są oznaczone jako niewielkie punkty na mapie. Punkty te można, 

jak wspomniano powyżej i w zależności od potrzeb, dowolnie skalować tak, aby były bardziej 

widoczne. Możliwe jest także zmiana domyślnej wielkości wstawianych punktów przed ich dodaniem 

do mapy. 

Definiowanie własnych obiektów wg danych wbudowanych 

 

Funkcjonalność pozwala na utworzenie własnych obiektów z nadanym własnym określeniem typu z 
wykorzystaniem dostępnych obiektów, których definicje są zapisane w aplikacji. 
Do tworzenia własnych regionów można wykorzystać dowolną listę dostępnych w aplikacji 
województw, powiatów, czy gmin. 
Wbudowane, standardowe regiony można łączyć ze sobą, czyli np. możliwe jest utworzenie regionu, 
który składa się z województwa kujawsko-pomorskiego oraz np. kilku powiatów województwa 
pomorskiego itd. 
 
UWAGA: Aby algorytm łączenia kształtów zadziałał prawidłowo, nie należy do listy obiektów 
dodawać obiektów podrzędnych, czyli jeśli chcemy uwzględnić całe województwo kujawsko-
pomorskie, to nie należy dodatkowo na liście do połączenia umieszczać np. powiatu toruńskiego, 
gdyż jeśli tak zostanie zdefiniowana lista, wówczas algorytm zmniejszy województwo kujawsko-
pomorskie o ten właśnie powiat (algorytm sprawdza wszystkie granice obiektów z listy, usuwa te, 
które się nakładają, a następnie łączy w całość pozostałe). 
 
Przejdźmy do przykładu. W celu zaprezentowania funkcjonalności mapa Polski zostanie podzielona 
na 2 obszary: Polska północna i Polska południowa. 
 
W pierwszym kroku wygenerujmy listę identyfikatorów obiektów odpowiadającą województwom: 
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Następnie z uzyskanej listy, możemy usunąć niepotrzebne identyfikatory, a pozostałe posortować 
tak, aby te, które będą łączone były na liście w odpowiedniej kolejności (granice północ/południe 
traktujemy umownie – to tylko przykład).: 
 

 
 
Teraz wystarczy już tylko użyć polecenia „Twórz własne obiekty na mapie wbudowanej”: 
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Regiony tworzymy po kolei. 
Aplikacja zapyta nas kolejno o nazwę  tworzonego regionu oraz jego typ, jakim ma być oznaczony. 
Jeśli chcemy, aby określone przez nas regionu były przez aplikację równo traktowane, należy podać tę 
samą nazwę typu nowego obiektu w przypadku każdego, który składa się na daną grupę: 
 

 
 
Nazwa (każda nazwa powinna być unikatowa w skali wszystkich obiektów zapisanych w aplikacji): 
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I określenie typu: 
 

 
 
Czekamy chwilę, następują obliczenia i na koniec otrzymujemy potwierdzenie: 
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Identycznie robimy z drugim regionem (Północnym): 
 

 
 
Lista: 
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Nazwa: 
 

 
 
I ten sam typ, jak poprzednio: 
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Po czym potwierdzenie: 
 

 
 
Teraz możemy wykorzystać oba obiekty i wstawić np. mapę województw oraz nałożyć na nią 
utworzony właśnie podział (nowe obiekty pojawiły by się na liście wygenerowanej automatycznie na 
końcu, jednak prościej będzie dopisać na końcu listy dwie nowe nazwy: 
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I zaznaczamy zakres: 
 

 
 
 
Otrzymując po chwili pożądaną mapę, którą skalujemy: 
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Następnie zaznaczamy północny region i zmieniamy jego formatowanie na szerszy kontur oraz 
ustawiamy brak wypełnienia: 
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Po czym kopiujemy format zaznaczonego regionu Malarzem formatów: 
 

 
 
I stosujemy do wszystkich obiektów tego typu: 
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Aby uzyskać efekt końcowy.: 
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Co ważne: tak utworzone obiekty są traktowane przez aplikację w identyczny sposób jak pozostałe 
zapisane w niej regiony standardowego podziału administracyjnego i mogą być używane w 
kartogramach, opisywane etykietami, czy też mieć przypisane wykresy i nazwy. Jak widać na 
powyższym przykładzie można także łączyć je dowolnie z pozostałymi obiektami na jednej mapie. 

Mapa w Excel na „dwa kliknięcia” 

 
UWAGA: Do użycia tego polecenia niezbędne jest połączenie z Internetem, a plik dodatku MUSI być 
zapisany w lokalizacji, do której użytkownik ma pełne uprawnienia np.: Dokumenty, Pobrane, inna niż 
systemowa partycja na dysku. Zapisanie dodatku np. w „Program Files/Microsoft Office…” itd. 
spowoduje, że funkcja może nie działać! 
 
Drugim, prostym sposobem na uzyskanie mapy bezpośrednio w arkuszu Excel, jest wykorzystanie 
polecenia: Wstaw > Wstaw predefiniowaną mapę: 
 

 
 
Użycie tego polecenia spowoduje pobranie listy dostępnych, predefiniowanych map z serwera oraz 
wyświetlenie okna dialogowego umożliwiającego wybór: 
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Następnie wystarczy nacisnąć przycisk: „Wstaw listę i mapę do arkusza” aby uzyskać pożądaną 
wizualizację.: 
 

 
 
Polecenie to automatycznie pobiera odpowiednie plikowe źródło danych do mapy, zapisuje je w tej 
samej lokalizacji, w której jest umieszczony plik aplikacji CONT-EVO MAP, a następnie otwiera je, 
wstawia listę obiektów oraz tworzy mapę bezpośrednio w aktywnym arkuszu Excel. 
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Przykład 1: Wizualizacja prezentująca województwa, przy czym kujawsko-pomorskie 

podzielone na powiaty, a powiat toruński dodatkowo na gminy. 

 
W niniejszym przykładzie wykorzystano wcześniej używane źródło danych zawierające dane podziału 
administracyjnego Polski wraz z dodatkowo utworzonymi obiektami i punktami. 
 

1. Aby wstawić do arkusza wizualizację/mapę należy najpierw wygenerować listę obiektów 
które chcemy prezentować. W tym celu możemy użyć dwóch poleceń: 

a. Wstaw pełną listę: 

 

Po podaniu źródła danych, zostanie ono otwarte w tle, a do aktywnego arkusza wstawiona zostanie 
lista zawierająca id dostępnych obiektów oraz kilka informacji dodatkowych: 
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Do tworzenia map niezbędna jest kolumna zawierająca id obiektów (identyfikatory), pozostałe 
kolumny podane są informacyjnie i mogą służyć do filtrowania i usunięcia z listy obiektów, które nas 
nie interesują (nieużywane obiekty należy usuwać, poprzez usunięcie całych wierszy, a nie ukrywać 
filtrem). 

b. Wykorzystać wbudowanego w aplikację kreatora służącego do wyselekcjonowania 
obiektów, na bazie których będzie tworzona wizualizacja/mapa – polecenie „Wstaw 
listę wg kryteriów” (po podaniu pliku pełniącego funkcję źródła danych pojawi się 
okno umożliwiające filtrowanie obiektów): 

 

Selekcji dokonujemy w sposób podobny jak to miało miejsce w przypadku tworzenia własnych 
obiektów, poprzez wybór rodzaju typu obiektu, opcjonalnie obiektu (co powoduje wyświetlenie 
obiektów, dla którego wybrany jest nadrzędnym) i przesunięcie wybranych pozycji do okna listy z 
prawej strony. 
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UWAGA: można zaznaczyć wiele obiektów jednocześnie trzymając podczas wyboru obiektów z listy 
klawisz Ctrl. 

 

Następnie powiaty dla województwa kujawsko-pomorskiego („>>” dodaje wszystkie obiekty z lewej 
strony do listy): 

 

Do tego gminy dla powiatu toruńskiego: 
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Na koniec używamy polecenia „Wstaw” (polecenie to zamyka jednocześnie źródło danych) aby 
wybrana lista pojawiła się w arkuszu: 

 

UWAGA: Lista powinna zawierać obiekty ułożone wg hierarchii, tzn. najpierw od obiektów 
największych obejmujących pozostałe, potem kolejno coraz dokładniejsze. Aplikacja tworząc mapę 
rysuje obiekty w kolejności wg listy, stąd aby mniejsze obiekty nie były w końcowym efekcie 
przykryte przez większe, należy przestrzegać tej zasady. 

2. Jeśli lista została wygenerowana, można przystąpić do wstawienia wizualizacji/mapy do 
arkusza. W tym celu należy wykorzystać polecenie „Wstaw”, co spowoduje pytanie o listę 
obiektów (podajemy ciągłą listę id obiektów): 
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3. Następnie zatwierdzamy listę. Jeśli arkusz nie został zapisany przed próbą wstawienia 
obiektów, zostanie wyświetlony komunikat o braku zapisania arkusza: 

 

Jest to zabezpieczenie przed operacją wstawienia kształtów do arkusza w celu uniknięcia utraty 
efektów pracy, w przypadku gdyby liczba obiektów była zbyt duża i Excel miał problem z realizacją 
zadania. 

4. Po zapisaniu arkusza na dysku komputera należy ponownie uruchomić polecenie „Wstaw”. 
Po podaniu zakresu z identyfikatorami obiektów oraz wskazaniu pliku pełniącego rolę źródła 
danych: 
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Obiekty zostaną dodane: 

 

Podanie źródła danych w momencie tworzenia obiektów, jest ostatnim razem, kiedy aplikacja 
korzysta z zewnętrznego źródła danych. Kolejne czynności związane z przygotowaniem wizualizacji 
danych na mapie wykonywane są już tylko i wyłącznie w pliku lokalnym. 

UWAGA: Raz podany zakres identyfikatorów musi pozostać w niezmienionym miejscu w trakcie 
dalszej pracy z aplikacją. Można usunąć zbędne kolumny takie jak nazwy i cechy dodatkowe, ale 
identyfikatory muszą być w stałej lokalizacji. 

UWAGA: Dodanie wizualizacji do arkusza powoduje utworzenie ukrytego arkusza o nazwie wg 
schematu: „cem_[data_godzina_utworzenia_obiektów]”. Arkusz ten zawiera informacje niezbędne 
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do obsługi obiektów związanych z wizualizacją i nie należy go modyfikować ręcznie. Jeśli zaszłaby 
potrzeba przeniesienia wizualizacji do innego pliku, należy odkryć odpowiedni arkusz poprzez 
użycie środowiska VBA dla Excel (np. poleceniem Alt+F11), wskazać go i zmienić jego właściwość na 
„Visible” (domyślnie jest „VeryHidden”), a dopiero następnie przenieść ten arkusz (bezwzględnie 
pozostawiając jego nazwę bez zmian) razem z arkuszem zawierającym wizualizację. 

UWAGA: Podczas wykorzystania danych opartych o źródła OpenStreetMap, informacja taka jest 
zawarta w źródle danych (w komórce A7 arkusza „config”). Aplikacja korzystając z takiego źródła 
danych, wstawi informację o pochodzeniu danych do mapy w lewym górnym rogu. 

Usunięcie tej informacji z prezentowanej wizualizacji jest złamaniem zasad licencyjnych 
wykorzystania danych ze źródeł OpenStreetMap, dlatego podczas korzystania z tego typu źródeł 
nie wolno usuwać tej informacji! 

Przykład 2: Wykorzystanie kreatora do tworzenia map 

 
Niniejszy przykład tworzy identyczną wizualizację, jak przedstawiona w poprzednim – jednak w 
prostszy i o wiele szybszy sposób. 
 

1. Na karcie „CONT-EVO MAP” wybieramy polecenie „Wstaw z kreatorem”: 

 

 

2. Po wskazaniu pobranego wcześniej źródła danych, pojawi się niemal identyczne okno, jak w 
przypadku wstawiania listy kształtów wg kryteriów: 
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Selekcji dokonujemy w sposób podobny jak to miało miejsce w przypadku tworzenia własnych 
obiektów, poprzez wybór rodzaju typu obiektu, opcjonalnie obiektu (co powoduje wyświetlenie 
obiektów, dla którego wybrany jest nadrzędnym) i przesunięcie wybranych pozycji do okna listy z 
prawej strony. 

UWAGA: można zaznaczyć wiele obiektów jednocześnie trzymając podczas wyboru obiektów z listy 
klawisz Ctrl. 

 

 

3. Wybieramy np. województwa: 
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4. Na koniec używamy polecenia „Wstaw listę i mapę” (polecenie to zamyka jednocześnie 
źródło danych). Aplikacja wstawi listę obiektów począwszy od komórki A1 aktywnego arkusza 
i jednocześnie wstawi mapę wg tej samej listy: 

 

 

UWAGA: Lista powinna zawierać obiekty ułożone wg hierarchii, tzn. najpierw od obiektów 
największych obejmujących pozostałe, potem kolejno coraz dokładniejsze. Aplikacja tworząc mapę 
rysuje obiekty w kolejności wg listy, stąd aby mniejsze obiekty nie były w końcowym efekcie 
przykryte przez większe, należy przestrzegać tej zasady. 
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UWAGA: Raz podany zakres identyfikatorów musi pozostać w niezmienionym miejscu w trakcie 
dalszej pracy z aplikacją. Można usunąć zbędne kolumny takie jak nazwy i cechy dodatkowe, ale 
identyfikatory muszą być w stałej lokalizacji. 

UWAGA: Dodanie wizualizacji do arkusza powoduje utworzenie ukrytego arkusza o nazwie wg 
schematu: „cem_[data_godzina_utworzenia_obiektów]”. Arkusz ten zawiera informacje niezbędne 
do obsługi obiektów związanych z wizualizacją i nie należy go modyfikować ręcznie. Jeśli zaszłaby 
potrzeba przeniesienia wizualizacji do innego pliku, należy odkryć odpowiedni arkusz poprzez 
użycie środowiska VBA dla Excel (np. poleceniem Alt+F11), wskazać go i zmienić jego właściwość na 
„Visible” (domyślnie jest „VeryHidden”), a dopiero następnie przenieść ten arkusz (bezwzględnie 
pozostawiając jego nazwę bez zmian) razem z arkuszem zawierającym wizualizację. 

UWAGA: Podczas wykorzystania danych opartych o źródła OpenStreetMap, informacja taka jest 
zawarta w źródle danych (w komórce A7 arkusza „config”). Aplikacja korzystając z takiego źródła 
danych, wstawi informację o pochodzeniu danych do mapy w lewym górnym rogu. 

Usunięcie tej informacji z prezentowanej wizualizacji jest złamaniem zasad licencyjnych 
wykorzystania danych ze źródeł OpenStreetMap, dlatego podczas korzystania z tego typu źródeł 
nie wolno usuwać tej informacji! 

Dodawanie tytułu do wizualizacji 

 
Jeśli została wstawiona wizualizacja, możliwe jest dodanie jej tytułu, poprzez użycie polecenia 
„Wstaw tytuł”: 

 

 

Zostanie on dodany w górnej części wizualizacji. Dodanie tytułu możliwe jest w każdym momencie 
pracy nad daną wizualizacją/mapą. 

Skalowanie 
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Wizualizacja w każdym momencie może być skalowana, poprzez użycie polecenia „Skaluj” > „Całą 
mapę”: 
 

 
 
Po wpisaniu wartości w okno dialogowe, całość zostanie odpowiednio zmodyfikowana (100 = 1 – czyli 
rozmiar aktualny). 
Pomimo tego, że skalowanie możliwe jest do przeprowadzenia w każdym momencie, zdecydowanie 
zalecane jest przygotowanie odpowiedniej skali wizualizacji przed rozpoczęciem np. dodawania 
wykresów i etykiet. Polecenie skalowania działa na całość obiektu wizualizacji, jednak nie zmienia np. 
czcionek w dodanych etykietach, czy też wykresów (skalowanie wykresów jest możliwe przy użyciu 
odrębnego polecenia). 
 

Skalowanie punktów 

 
Aby zmienić wielkość punktów adresowych, kodów pocztowych lub dzielnic/osiedli możliwe należy 
wybrać kolejną opcję z menu „Skalowanie” – „Tylko punkty”: 
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Aplikacja, podobnie jak w poprzednim przykładzie zapyta o poziom skalowania, który trzeba podać w 
oknie dialogowym: 
 

 
 
Dodatkowo, zostaniemy poproszeni o podanie rodzaju punktów do skalowania (można zaznaczyć 
wszystkie trzymając klawisz Ctrl): 
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Następnie klikamy ok i operacja dobiega końca: 
 
 
 
 
 

 
 

Skalowanie punktów wg wartości 
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Ostatnią opcją zmiany wielkości obiektów jest skalowanie punktów wg zadanych wartości. Pozwala to 

np. na stworzenie pseudo wykresów bąbelkowych, gdzie jedną informację można zaprezentować 

jako wielkość obiektu, a drugą kolorystycznie. 

Aby zmienić skalę wybranych punktów należy użyć polecenia: „Skaluj” > „Punkty wg wartości”: 

 

Aplikacja tym razem najpierw zapyta o zakres wartości do skalowania: 

 

Następnie o minimalną i maksymalną wielkość punktów (okręgów): 
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Można pozostawić domyślne wielkości, można także je zmienić (aby dopasować lepiej do skali 

aktualnej mapy). Następnie podajemy typ obiektów do skalowania (można skalować wszystkie lub 

wybrane): 

 

Kliknięcie „OK” kończy operację: 
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Tworzenie kartogramów 

Sekcja „Kartogram” 
 
Druga grupa poleceń aplikacji CONT-EVO MAP pozwala na kolorystyczną wizualizację danych 
liczbowych na mapach, czyli tworzenie kartogramów. 
 

 
 
Dwa rodzaje poleceń zawarte w tej grupie pozwalają na: 

 tworzenie kartogramu w sposób automatyczny, 

 tworzenie kartogramu w oparciu o samodzielnie zdefiniowane przedziały liczbowe, 

 tworzenie kartogramu w oparciu o samodzielnie zdefiniowane przedziały liczbowe oraz 
dowolną kolorystykę przypisaną do tych przedziałów, 

 tworzenie kartogramu w oparciu o dowolnie sformułowane cechy i dowolną kolorystykę, 
 

a także na dostosowanie kolorystyki krawędzi (granic) obiektów w celu np. prezentacji własnych 
regionów, o czym będzie mowa dalej. Kolejne przykłady prezentują metody tworzenia kartogramów 
w aplikacji CONT-EVO MAP. 
 

Przykład 3: Kartogram automatyczny 
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1. Do utworzenia kartogramu wykorzystamy losowe dane z przedziału 0-10. Kartogram 

przygotowany będzie w oparciu o poprzednio prezentowaną wizualizację, przy czym usuniemy 

zbędne kolumny, pozostawiając identyfikatory i nazwy: 

 

2. Uruchamiamy funkcję automatycznego kolorowania (Koloruj > Automatycznie): 

Podajemy dane, na podstawie których ma zostać stworzony kartogram. 

Dane liczbowe mogą się znajdować w dowolnej kolumnie obok listy obiektów, jednak trzeba zwrócić 

uwagę, aby odpowiednie wartości znajdowały się w tych samych wierszach, co obiekty, którym 

odpowiadają: 

 

http://cont-evo.eu


      
 

 

© CONT-EVO Arkadiusz Doliński  62 | S t r o n a  

Instrukcja użytkowania dodatku MS Excel - CONT-EVO MAP 

 

3. Następnie aplikacja zapyta nas o potencjalną liczbę przedziałów, którą chcemy uzyskać 

(opcjonalnie możemy wskazać, czy chcemy od razu wygenerować etykiety wartości): 

 

4. Wskazujemy kolor, w odcieniach którego ma być utworzony kartogram: 

 

5. Po czym uzyskujemy efekt końcowy: 
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Przykład 4: Kartogram z własnymi przedziałami 

 
1. Do utworzenia tego kartogramu użyjemy identycznego zestawu kształtów i danych jak w 

poprzednim przykładzie. Dodatkowo określimy w odrębnych komórkach własne przedziały 
liczbowe, które będą wykorzystane do oznaczania barwami określonych obszarów. 

UWAGA: 
Przy tworzeniu przedziałów należy zachować następujące zasady: 

a. Kolejne przedziały znajdują się w kolejnych wierszach. 

b. Przedziały określamy malejąco, czyli najwyższy wiersz określa przedział o 

największych wartościach i jednocześnie w każdym wierszu w lewej kolumnie 

określamy wartość większą, w prawej mniejszą. 

c. Każdy przedział rozumiany jest jako lewostronnie zamknięty (dane odpowiadające 

regionom będą uwzględniane w określonych przedziałach wg zasady „mniejsze lub 

równe od wartości podanej w lewej kolumnie i większe od wartości z kolumnie 

prawej danego przedziału”). 

W niniejszym przykładzie zastosujemy następujące przedziały: 

Wartość mniejsza 
lub równa od: 

Wartość większa od: 

10 9 

9 5 

5 3 

3 -0,1 

 

Zauważmy, że każda wartość końcowa jednego przedziału jest jednocześnie wartością początkową 
kolejnego. Dodatkowo w ostatnim przedziale jako ostatnią wartość do porównania określono: -0,1. 
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Dzięki temu zabiegowi (w powiązaniu z formatowaniem liczb w Excel, tj. nie pokazywaniu cyfr po 
przecinku, co przeniesione zostanie na legendę i prezentowane wartości na kartogramie) uzyskamy 
efekt, iż dane równe 0, zostaną uwzględnione w ostatnim przedziale (gdyż będą większe od -0,1). 
Gdybyśmy tego nie zrobili, obszary z wartościami równymi 0, zostałyby pominięte (i tym samym nie 
pokolorowane). Nasze przedziały zdefiniowane zostały w komórkach: E1:F5 (pierwszy wiersz to 
nagłówki, które nie są konieczne). 
 
2. Wstawiamy mapę prezentującą pożądane regiony, jak w poprzednim przykładzie  – uzyskując 

następujący efekt: 
 
 

 

3. Następnie wybieramy polecenie: Koloruj > Własne przedziały. 
4. Aplikacja, ponownie jak poprzednio, najpierw zapyta nas o dane: 
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5. Po zaakceptowaniu przedziału przyciskiem OK, aplikacja zapyta nas o zakres komórek, ze 

zdefiniowanymi przedziałami liczbowymi (wskazujemy zakres E2:F5 – bez nagłówków): 
 

 

6. Następnie pytanie o kolor wyjściowy (najciemniejszy): 
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7. I w rezultacie, efekt końcowy: 
 

 
 
Uzyskujemy dokładnie taką liczbę barw, ile przedziałów zdefiniowaliśmy, dodatkowo każda wartość 
została umieszczona precyzyjnie w odpowiednim zakresie liczbowym. 
Dodatkowo zwróćmy uwagę na wspomnianą wartość wynoszącą -0,1. Aplikacja, dzięki 
odpowiedniemu formatowaniu prezentuje tę wartość w legendzie jako zero, natomiast dane z 
wartościami wynoszącymi zero, nie zostały pominięte przy tworzeniu kartogramu. 
 

Przykład 5: Kartogram z własnymi przedziałami i barwami 
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1. Kolejna z metod tworzenia kartogramu jest bardzo zbliżona do przykładu 3. 
Jedynymi różnicami są: 

- konieczność zdefiniowania kolorów, jakie będą wykorzystane do pokolorowania regionów 
dla określonego przedziału – to uzyskujemy poprzez zwykłe nadanie innych, niż standardowe, 
kolorów komórkom, w których zdefiniowaliśmy odpowiednie przedziały (definiowanie wg 
zasad określonych w poprzednim przykładzie). 
- aplikacja nie będzie nas pytać o kolor wyjściowy (gdyż użyje zamiast tego kolorów komórek). 

 

2. Przygotowujemy dane i przedziały (identyczne, jak w poprzednim przykładzie) – komórki z 
wartościami granicznymi przedziałów wypełniamy dodatkowo kolorami: 

 

 

 
3. Następnie wybieramy polecenie z karty Barwy/formatowanie: Koloruj > Własne przedziały i 

kolory komórek. Podobnie, jak w poprzednich przykładach, aplikacja zapyta nas o zakres, w 
którym umieszczone są dane: 
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4. Po czym zostaniemy zapytani o zakres przedziałów – wskazujemy, jak poprzednio, komórki z 

wartościami granicznymi przedziałów: 
 

 
 
5. Gotowe – barwy na kartogramie odpowiadają kolorom wypełnienia komórek ze zdefiniowanymi 

przedziałami: 
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Przykład 6: Kartogram wg cech i kolorów komórek 

 
1. Ostatnia funkcjonalność pozwala na tworzenie kartogramu wg dowolnie określonych cech (nie 

muszą być to liczby). Funkcja może być wykorzystana np. do prezentacji własnych regionów 

sprzedażowych lub innych rodzajów grupowania obiektów poprzez użycie kolorów. 

2. Dla stworzonej wizualizacji woj. kujawsko-pomorskiego (wg powiatów) przygotowujemy 

przykładowy podział województwa na regiony oraz kolorystykę jaka ma im odpowiadać: 

 

3. Użycie polecenia Koloruj > Według cech i kolorów komórek spowoduje pytanie o zakres cech 

przypisanych do poszczególnych obiektów: 
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4. A następnie o zakres kolorystyki przypisany dla danej grupy obiektów: 

 

5. Efekt końcowy został przedstawiony poniżej: 
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Teraz możemy dodatkowo użyć polecenia „Kolory granic jak obiektów” umieszczonego w tej samej 

sekcji i zastosować je dla wszystkich obiektów, dzięki czemu uzyskamy „zatarcie się” granic i własne 

regiony będą prezentować się jeszcze bardziej jednorodnie: 

 

UWAGA: Powyższa metoda jest jedną z możliwości prezentacji własnych regionów. Jeszcze lepsze 

efekty można uzyskać dzięki wcześniejszemu stworzeniu własnych obiektów (o czym mowa była w 

części dotyczącej edycji źródeł danych). Podstawową różnicą jest fakt, iż w obecnym przykładzie 

nadal poszczególne składowe są traktowane jako osobne obiekty, co np. utrudnia dodawanie 

pojedynczego wykresu lub nazwy dla całości. W przypadku zdefiniowania własnych obiektów 
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składających się z mniejszych, obiekty takie będą traktowane odrębnie, posiadając własne, 

odrębne możliwości edycji, a także dodawania etykiet i wykresów. 

Na koniec tej części warto zwrócić uwagę na opcję edycji granic dla wybranego typu obiektu. W 

przykładzie wykorzystano dwa typy obiektów: powiaty i miasta na prawach powiatu. Należy 

zauważyć, iż funkcji ujednolicenia granic do kolorystyki moglibyśmy użyć tylko w odniesieniu do 

wybranego typu obiektu. W tym celu stworzymy wizualizację, która będzie zawierać województwa 

oraz jeden zdefiniowany wcześniej region łączący województwa kujawsko-pomorskie, wielkopolskie 

oraz zachodniopomorskie. 

Przykład 7: Użycie wcześniej zdefiniowanych własnych kształtów 

 
1. Przygotujmy dane do wizualizacji używając filtra: 

 

 
 

2. Wybieramy utworzony wcześniej region: 
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3. Następnie pozostałe województwa: 
 

 
 

4. Po wstawieniu listy, usuwamy niepotrzebne kolumny i dodajemy przykładowe dane, a 
następnie wstawiamy wizualizację (skalując do 50%): 
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Jak do tej pory wszystko wygląda podobnie do sytuacji, w której mielibyśmy po prostu wizualizację 
złożoną z 16 odrębnych województw. 
 

5. Tworzymy kartogram automatyczny: 
 

 
 

6. Wybieramy liczbę odcieni: 
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7. Oraz kolorystykę: 
 

 
 

8. Spójrzmy na wizualizację: 
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Województwa kujawsko-pomorskie, wielkopolskie oraz zachodniopomorskie są traktowane przez 
aplikację jako całość (podaliśmy zresztą jedną, wspólną dla nich wartość). 
 

9. Użyjemy teraz polecenia „Kolory granic jak obiektów” > „Wybrane”: 
 

 
 

10. Pojawi się niewielkie okno dialogowe, w którym możemy zdecydować jaki typ obiektów 
zostanie poddany operacji ujednolicenia granic: 
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11. Wybierając zastosowanie funkcji tylko dla „mojego podziału regionalnego” widoczny jest 
efekt końcowy: 

 

 
 
Zniknęły granice wewnątrz obiektu zdefiniowanego jako własny, pozostałe wyświetlane są bez zmian. 
Dzięki temu prezentacja własnych regionów jest jeszcze bardziej przejrzysta. 
 
W dalszej części instrukcji posłużymy się stworzoną właśnie wizualizacją. 
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Dodawanie etykiet 

Sekcja „Etykiety” 
 
W tej sekcji zawarte są polecenia umożliwiające dodawanie, usuwanie i formatowanie etykiet: 

 z nazwami obiektów, 

 liczbowych, 

 opisowych. 
 
W stosunku do każdego rodzaju etykiet mamy dostępne następujące polecenia: 

 Dodaj, 

 Usuwaj, 

 Zaznacz, 

 Zastosuj format do 
Dodatkowo w podziale na zasięg działania danej funkcji w relacji do wszystkich etykiet danego 
rodzaju albo do etykiet przypisanych tylko do wybranych typów obiektów. 
 
Etykiety opisowe zawierają dodatkowe polecenie umożliwiające stworzenie ich z uwzględnieniem 
formatowania czcionki, co pozwala na uatrakcyjnienie wizualizacji poprzez zastosowanie ich jako opis 
np. dodanego wcześniej punktu adresowego. 
Ostatnie polecenie „Wyrównaj etykiety” pozwala na wyśrodkowanie etykiet w poziomie. 
 

Przykład 8: Dodawanie etykiet z nazwami obiektów 

 
Aby do wizualizacji dodać etykiety zawierające nazwy prezentowanych obiektów należy użyć 
polecenia: „Etykiety obiektów” > „Dodaj” > „Wszystkie”: 
 

 
 
Użycie tej funkcji spowoduje dodanie żądanych etykiet do map: 
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Możliwe jest dodanie etykiet także dla wybranych typów regionów. Wystarczy zamiast polecenia 
„Wszystkie” użyć polecenia „Wybrane” i podać w oknie dialogowym typ obiektu, dla którego etykiety 
mają zostać utworzone. 
Tak dodane etykiety można następnie usuwać (wszystkie lub wybrane), zaznaczać (ponownie 
wszystkie lub wybrane) oraz kopiować format (znowu: dla wszystkich lub dla wybranych). 
 
Na szczególną uwagę zasługuje funkcja „Zastosuj format do”. Etykiety są dodawane z domyślną 
wielkością, kolorem i krojem czcionki w domyślnym polu tekstowym. 
Użytkownik może jednak w prosty sposób dostosować format dla dowolnej spośród nich, jak np.: 
 

 
 
Następnie zaznaczyć ją i użyć standardowej funkcji MS Excel: „Malarz formatów”: 
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Po czym w prosty sposób skopiować format dla etykiet dla wybranego typu obiektu (lub wszystkich): 
 

 
 
Następnie: 
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Aby uzyskać efekt końcowy: 
 

 
 

Przykład 9: Dodawanie etykiet z wartościami 

 
Operacje dostępne na etykietach z wartościami są identyczne jak w przypadku etykiet z nazwami 
obiektów. Jedyną różnicą jest sposób ich dodawania. 
Aby dodać etykiety liczbowe, należy wskazać zakres danych do nich – identycznie jak w przypadku 
tworzenia kartogramów: 
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Wskazujemy wybrany typ (lub wszystkie): 
 

 
 
Oraz zakres danych: 
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W przypadku wybrania określonego typu obiektów, dla których mają zostać utworzone etykiety, 
podany zakres musi być pełny. Aplikacja jednak samodzielnie wyselekcjonuje odpowiedni typ danych 
i utworzy etykiety tylko dla nich: 
 

 
 

Przykład 10: Dodawanie etykiet opisowych dla prezentacji różnorodnych informacji 

 
Ostatnim rodzajem etykiet, którymi można wzbogacić wizualizację są etykiety opisowe. Nie różnią się 
one w zastosowaniu od etykiet liczbowych przedstawionych w poprzednim przykładzie, jednak mają 
dwie zalety odróżniające je od pozostałych: 

 mogą prezentować dowolne wartości komórek (w tym tekst), 
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 mogą zostać sformatowane już na poziomie komórek i dzięki specjalnej funkcji połączone w 
całość, a zastosowany format będzie miał odzwierciedlenie na wizualizacji. 

 
Stwórzmy wizualizację, która będzie zawierała województwo kujawsko-pomorskie, miasta na 
prawach powiatu, a dodatkowo jeden uprzednio zdefiniowany (w części poświęconej modyfikacji 
źródeł danych) geopunkt umieszczony w obrębie miasta Toruń: 
 

1. Wybieramy obiekty za pomocą polecenia „Wstaw listę” > „Wstaw listę wg kryteriów”: 
 

 
 

2. Tworzymy naszą wizualizację: 
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3. W kolejnych kolumnach przygotowujemy poszczególne składowe etykiet opisowych 
(przykładowe informacje), przy czym formatujemy je różnorodnie (kolory, czcionka) oraz w 
kolumnie E umieszczamy w trybie edycji znak końca linii (F2 dla edycji komórki i potem 
Alt+Enter): 

 

 
 

4. Dla tak zdefiniowanych komórek, możemy użyć teraz polecenia „Etykiety opisowe” > „Twórz 
etykiety”: 

 

 
 

5. Podajemy zakres komórek, z których mają zostać utworzone etykiety opisowe wraz z 
formatowaniem: 
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6. Etykiety będące połączeniem tekstu i formatowania w podanym zakresie, zostaną utworzone 

w kolejnej kolumnie: 
 

 
 

7. Możemy teraz użyć wygenerowanych etykiet i dodać je do wizualizacji w identyczny sposób 
jak miało to miejsce w przypadku etykiet liczbowych (wybierzemy rodzaj: geopoint): 
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Uzyskując w efekcie: 
 

 
 
UWAGA: Etykiety opisowe domyślnie tworzą się poniżej punktu centralnego danego obiektu, nie 
ma jednak problemu, aby użyć polecenia „Zaznacz” > „Wybrane” i po zaznaczeniu wybranych 
etykiet przesunąć je wyżej. 
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Dodawanie wykresów do wizualizacji/map 

Sekcja „Wykresy” 
 
Kolejne polecenia umożliwiają wzbogacenie wizualizacji wykresami. Wykresy tworzone przez 
aplikację CONT-EVO MAP są standardowymi wykresami dostępnymi w MS Excel. 
 

  
 
Użytkownik ma możliwość (dla wszystkich lub wybranych obiektów): 

 dodawania wykresów, 

 usuwania wykresów, 

 zaznaczania ich, 

 kopiowania formatu, 
 
a dodatkowo: 

 zmiany ułożenia serii danych, 

 ujednolicenia skali, 

 zmiany wielkości wyświetlanych wykresów, 

 wyrównywania ich. 
 

Przykład 11: Tworzenie wykresów 

 
1. W celu zaprezentowania funkcji dodawania wykresów, przygotowana została wizualizacja 

obejmujące poszczególne województwa Polski, a dodatkowo przygotowane zostały losowe dane 
w kolejnych kolumnach: 

 

http://cont-evo.eu


      
 

 

© CONT-EVO Arkadiusz Doliński  89 | S t r o n a  

Instrukcja użytkowania dodatku MS Excel - CONT-EVO MAP 

 

 
 

 
2. Rozpoczynamy od użycia polecenia „Wykresy” > „Dodaj” > „Wszystkie”: 
 

 
 
3. Aplikacja zapyta nas o zakres danych, na podstawie, których maja zostać wygenerowane 

wykresy: 
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4. Po podaniu zakresu danych wykresy zostaną dodane do wizualizacji: 
 

 
 
Zauważmy, że domyślnie wstawione są wykresy słupkowe, przy czym każdy słupek ma inny kolor. 
Oznacza to, że wykresy prezentują niezależne serie danych (niebieski słupek to dane1, bordowy 
dane2 itd.). 
 
UWAGA: Każdy wstawiony wykres domyślnie ma swoją, niezależną skalę, która prawidłowo 
obrazuje relacje pomiędzy cechami (dane1, dane2 itd.) w ramach jednego regionu, jednak jest 
nieporównywalna pomiędzy regionami. Na dowód tego spójrzmy na woj. pomorskie, które ma 
tylko dwie dane 1 i 10. Pomimo, że 10 jest wartością maksymalną wśród wygenerowanych liczb, 
słupek ją obrazujący nie jest największy. 
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Do ujednolicenia skali służy polecenie „Jednolita skala”. Użycie go, powoduje sprawdzenie całości 
danych dla wszystkich wykresów i ujednolicenie skali: 
 

 
 
Alternatywni, aby ujednolicić skalę wszystkich wykresów na mapie i spowodować ich 
porównywalność, należy zastosować następującą metodę: 
 
5. Zaznaczamy dowolny wykres – pojawiają się nowe karty w MS Excel, służące obsłudze 

wykresów: 
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6. Teraz możemy spowodować wyświetlenie głównej osi pionowej. Do tego celu używamy 
polecenia: Osie > Główna oś pionowa > Pokaż oś domyślną: 

 

 
 
7. Oś będzie teraz dostępna do edycji, zatem zmienimy ją poleceniem prawego klawisza myszy – 

Formatuj oś: 
 

 
 
8. Ustawiamy pożądaną skalę tejże osi (chodzi o zmianę skali osi z automatycznej, na ustaloną 

przez nas taką, która będzie odpowiednia dla wszystkich wykresów regionów – w naszym 
przypadku minimum ustawiamy na stałe na 0 , maksimum na 10): 
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9. Wybrany wykres zostaje dostosowany do pożądanych wielkości. Zamykamy to okno i ukrywamy 

ponownie oś główną (Osie > Główna oś pionowa > Brak): 
 

 
 
10. W ramach tego wykresu niewiele się zmieniło, jednak cały czas mając go zaznaczonym używamy 

polecenia Ctrl+C (kopiuj), a następnie polecenia „Wykresy” > „Zastosuj format do:” > 
„Wszystkich”. 
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UWAGA: Polecenie Zastosuj format do: (po uprzednim użyciu polecenia kopiowania: Ctrl+C) działa 
dla wielu różnorodnych ustawień wykresów, takich jak: formatowanie serii, osie, skala obu osi itd. 
Działa także dla seryjnej zmiany typu wykresów – np. ze słupkowego na kołowy itp. 
 
11. Do tak sformatowanych wykresów możemy dodać legendę, używając polecenia „Legendy 

wykresów” > „Wstaw legendę wykresów” w sekcji „Legendy”: 
 

 
 
12. Aplikacja zapyta nas o nagłówki odpowiednich serii danych: 
 

 
 
W naszym przykładzie jest to zakres C1:F1, w którym opisane zostały dane. 
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13. W efekcie zostanie dodana legenda wykresów wraz z odpowiednim formatowaniem: 
 

 
 
Legendę tę możemy w każdej chwili usunąć (polecenie „Legendy wykresów” > „Usuwaj legendę 
wykresów”) lub przenieść bądź edytować (polecenie „Legendy wykresów” > „Zaznacz legendę 
wykresów”). 
 

Przykład 12: Wykresy wartości w czasie 

 
W poprzednim przykładzie stworzyliśmy i edytowaliśmy wykres słupkowy, który prezentował cztery 
różne cechy w ramach danego regionu. 
Aplikacja umożliwia w prosty sposób zmianę interpretacji danych na utworzonych wykresach. 
Załóżmy, że nasze dane w kolejnych kolumnach nie oznaczały odrębnych cech, a jedną, określoną 
cechę której zmienność chcielibyśmy zaprezentować. 
Do tej prostej czynności służy polecenie – Dane: wiersz/kolumna 
 
1. Zobaczmy jak zmienią się wykresy, po jego użyciu: 
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Jak widać, poszczególne słupki zyskały jednolitą barwę, co oznacza, że są traktowane jako jedna seria 
na wykresie. 
 
2. Gdyby zaszła potrzeba zmiany wykresu np. na liniowy, należy edytować którykolwiek z 

widocznych wykresów, zmieniając jego typ na pożądany: 
 

 
 
I dalej: 
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3. W efekcie uzyskując wykres liniowy: 
 

 
 
4. Typ wykresu (liniowy) możemy przenieść w prosty sposób na pozostałe wykresy dzięki użyciu 

poleceń Ctrl+C i następnie Zastosuj format do: tak, jak to było przedstawione na przykładzie 
dostosowywania serii w poprzednim przykładzie. 

 
Funkcje usuwania wykresów czy też ich zaznaczania działają w bardzo prosty sposób. Użytkownik 
może usuwać wszystkie lub wybrane wykresy (przypisane do określonego typu obiektów). Podobnie 
jest z zaznaczeniem. 
Funkcjonalność skalowania działa identycznie jak w przypadku skalowania całej wizualizacji, 
omawianej w początkowej sekcji tej instrukcji. 
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Użycie polecenia „Skaluj” wyświetli okno dialogowe: 
 

 
 
Podajemy pożądaną, nową wielkość wykresów (100 = obecny rozmiar) i potwierdzamy przyciskiem 
„OK”: 
 

 
 
Funkcja wyrównywania wykresów powoduje jedynie umieszczenie ich w centralnej części 
przypisanych obiektów. Może być przydatna w przypadku wielokrotnej edycji, czy zmiany skali 
wykresów. 

Przykład 13: Wykresy bąbelkowe 
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Automatyczne przekształcanie wykresów w wykresy bąbelkowe, jest kolejną funkcją dostępną w 

aplikacji CONT-EVO MAP, która umożliwia wzbogacenie wizualizacji o tego typu prezentację danych. 

Podobnie jak w pozostałych przykładach dotyczących wykresów, aplikacja korzysta z wbudowanych w 

Excel funkcjonalności (a więc i wykresów), jednak automatyzuje czynności wymagane do ich 

utworzenia. 

Wykresy bąbelkowe w aplikacji CONT-EVO MAP oparte są o pojedynczą serię danych i polegają na 

automatycznym dostosowaniu wielkości bąbelków przypisanych do obiektów. 

W celu zaprezentowania funkcjonalności wstawmy dla odmiany np. mapę Niemiec w podziale na 

landy (korzystając z zapisanych na serwerze, gotowych map), korzystając z danych OpenStreetMap i 

przypiszmy jej przykładowe dane: 

 

Następnie wstawiamy wykresy, używając standardowego polecenia na karcie CONT-EVO MAP 

(Wykresy > Wykresy > Dodaj > Wszystkie): 
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Aby otrzymać: 

 

Następnie powiększamy wykresy, aby przyszłe bąbelki były wyraźniejsze (Wykresy > Skaluj wykresy): 
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Po czym możemy użyć funkcji: Wykresy > Wykresy > Utwórz wykresy bąbelkowe: 

 

I mamy efekt końcowy: 
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Tak wstawione wykresy bąbelkowe można dowolnie formatować, zmieniać ich wielkość itd. 

Legendy 

Sekcja „Legendy” 
 
Jak można było zauważyć w poprzednich przykładach, tworzenie kartogramów wiązało się z 
automatycznym dodawaniem legendy z prawej strony wizualizacji. Dodatkowo legendy tworzone 
były także w odniesieniu do serii danych wykresów. 
 
Kilka poleceń umieszczonych w niniejszej sekcji ułatwia zarządzanie nimi i umożliwia: 

 zaznaczanie wszystkich obiektów legend utworzonych podczas tworzenia kartogramu (w celu 
np. późniejszej zmiany formatu), 

 usuwanie legendy, 

 dodawanie legendy wykresów (wspomniane wcześniej), 

 zaznaczanie legendy wykresów, 

 usuwanie legendy wykresów. 
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Formatowanie obiektów 

Sekcja „Formatowanie” 
 
Sekcja „Formatowanie” zawiera jedno polecenie: „Zastosuj format do obiektów”. Pisząc o obiektach, 
mamy na myśli kształty tworzące wizualizację (kształty regionów, miejscowości itd.). 
Może ono zostać użyte w stosunku do wszystkich obiektów lub też wybranego typu. Poniższy 
przykład prezentuje możliwości jakie daje seryjne formatowanie określonego typu obiektów 
wizualizacji: 

Przykład 15: Seryjne formatowanie obiektów na przykładzie województw z 

zaznaczonymi granicami w podziale na powiaty. 

 

1. Na początek generujemy wizualizację zawierającą wszystkie kształty województw i powiatów, 

przy czym województwa powinny być umieszczone na liście za powiatami i miastami na prawach 

powiatów (po przygotowaniu listy, używamy polecenia Wstaw): 

 

2. Jak widać na powyższym obrazie, na mapie widoczne są w tej chwili tylko zarysy województw. 

Powiaty też zostały wyrysowane przez aplikację, ale jak wspomniano wcześniej, umieszczono je 

na liście przed województwami, stąd te ostatnie zwyczajnie „przykryły” powiaty. To dlatego, że 

domyślnie obiekty rysowane są jako nieprzeźroczyste z białym wypełnieniem i niebieską linią, 

jako kontur. 

3. Zaznaczmy teraz którykolwiek obiekt odpowiadający zarysowi województwa: 
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4. Uaktywniła się nam karta Excela: Formatowanie. Znajdziemy na niej szereg poleceń, dzięki 

którym możemy zmienić wypełnienie, kontury i tym podobne właściwości danego kształtu. Na 

początek użyjmy polecenia Wypełnienie kształtu > Brak wypełnienia: 

 

5. Następnie poleceniem Kontury kształtu, zmieńmy kontur na czerwony: 
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6. I  w tym samym miejscu polecenie Kontury kształtu > Grubość, możemy trochę pogrubić kontur 

(np. do 1,5 pkt): 

 

7. W tym momencie, cały czas mając aktywny obiekt zaznaczonego wcześniej województwa, 

którego właściwości zmienialiśmy, kopiujemy jego format Malarzem formatów MS Excel: 
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8. W ostatnim kroku, należy użyć polecenia „Zastosuj format do obiektów:” > „Do wybranych 

obiektów” w celu uzyskania seryjnej zmiany formatowanie wszystkich kształtów obrazujących 

województwa, wg wzorcowego, z którego skopiowany został format: 

 

Wskazujemy na województwa: 
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Uzyskując efekt końcowy: 
 

 

Automatyczna analiza danych i aktualizacja kartogramów 

Sekcja „Analiza” 
 
Omawiana sekcja zawiera polecenia w pełni automatyzujące analizę danych na mapie. Dostępne 
polecenia pozwalają utworzyć i sterować analizą danych na mapie posiadając tylko i wyłącznie 
podstawowe umiejętności z zakresu obsługi Excela. Użytkownik nie musi znać i tworzyć mniej lub 
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bardziej skomplikowanych formuł umożliwiających prezentację danych na mapie – aplikacja 
wykonuje szereg  czynności całkowicie automatycznie. 
 
Poza niewątpliwą korzyścią wynikającą z możliwości przygotowania analizy na mapie w bardzo 
krótkim czasie, polecenia analizy danych prezentują także wykorzystanie funkcji KOD_P oraz technik, 
które można wykorzystać w przyszłości do budowania jeszcze bardziej skomplikowanych analiz 
niedostępnych w tej funkcjonalności. Polecenia te w sposób całkowicie automatyczny: 
- tworzą przedziały, 
- podłączają dane do obiektów, 
- agregują dane, 
- generują listy wyboru do parametryzacji wizualizacji. 
 
Wizualizacje zbudowane przy użyciu funkcji „Szybka analiza” oraz „Analiza z parametrami” pozostają 
wizualizacjami, które są budowane w oparciu o własne przedziały oraz kolory komórek i jednocześnie 
po ich utworzeniu umożliwiają dalszą pracę polegającą na np. dodawaniu wykresów czy etykiet lub 
też modyfikacji danych wejściowych lub parametrów, a następnie prostym ich odświeżaniu. 
 
W wersje DEMO aplikacji CONT-EVO MAP, możliwe jest przygotowanie tylko szybkiej analizy w 
oparciu o mapę Polski w podziale na województwa. 

 „Szybka analiza” 

 
Polecenie umożliwia stworzenie analizy na mapie Polski (w podziale na 
województwa/gminy/powiaty), wykorzystując wbudowaną mapę. Do jej przygotowania wystarczy, 
aby użytkownik posiadał tabelę z danymi umieszczoną w arkuszu Excel, a dane były przypisane wg 
kodów pocztowych. Może być to zatem np. zrzut lub eksport danych z bazy danych systemu ERP lub 
dowolnego innego, przy czym dane powinny zawierać kody pocztowe w jednej z kolumn. 
 
Dla prawidłowego działania, polecenie wymaga, aby tabela z danymi miała kompletne nagłówki (nie 
mogą być puste), a także aby były one unikatowe (niepowtarzalne nazwy). 
 
W tej wersji możliwe jest podłączenie i przedstawienie na wybranej wersji mapy jednego wymiaru i 
jednej miary. Utworzona wizualizacja jest w pełni modyfikowalna, ale w sposób automatyczny 
podłączane są dane pochodzące z jednej, określonej kolumny danych wejściowych. 
 
Załóżmy, że chcemy szybko zaprezentować sprzedaż w ujęciu wartościowym w poszczególnych 
województwach Polski. 
 
Przykładowe dane mogłyby wyglądać następująco: 
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W kolejnych kolumnach mamy: 
- nazwę klienta, 
- kod pocztowy, 
- region, 
- sprzedawcę, 
- produkt, 
- cenę jednostkową, 
- wartość sprzedaży, 
- ilość sprzedaży. 
 
Jeśli chcielibyśmy utworzyć automatyczną analizę prezentującą dane wartościowe na mapie 
województw Polski, wystarczy że użyjemy polecenia „Szybka analiza” na karcie, w sekcji Analiza.: 
 

 
 
UWAGA: przed uruchomieniem polecenia, musimy mieć aktywny arkusz z danymi wejściowymi. 
 
Aplikacja zapyta nas o zakres danych: 
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Należy podać zakres obejmujący tabelę z danymi, przy czym zakres ten musi być „skończony” tj. nie 
należy podawać całych kolumn. 
 
Następnie aplikacja zapyta nas o podstawowe założenia do analizy, czyli na jakiej mapie będziemy 
prezentować dane, która kolumna zawiera kody pocztowe, a która dane do prezentacji, liczbę 
przedziałów, kolorystykę oraz opcjonalnie: czy chcemy dodać etykiety z nazwami regionów oraz 
prezentowanymi wartościami: 
 

 
 
Zauważmy, że po naciśnięciu przycisku, możemy wybrać pożądaną kolorystykę tworzonej wizualizacji. 
Wskazujemy kolor najciemniejszy (odpowiadający przedziałowi z największymi wartościami), a 
aplikacja zastosuje gradację kolorystyki automatycznie w podanej ilości przedziałów liczbowych. 
 
Potwierdzamy podane informacje przyciskiem „Analiza”, po czym aplikacja przygotowuje pożądaną 
wizualizację w nowym arkuszu: 
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Aplikacja CONT-EVO MAP zrealizowała za użytkownika następujące czynności: 
- wstawiła z odpowiednimi parametrami funkcję KOD_P (w pierwszej kolumnie za tabelą, w której 
znajdują się dane), 
- wstawiła nowy arkusz do skoroszytu, 
- wstawiła listę obiektów, na których będzie tworzona wizualizacja, 
- obliczyła i wstawiła automatycznie zadaną liczbę przedziałów liczbowych z jednoczesnym 
wypełnieniem kolorami komórek, 
- podłączyła dane do wizualizacji oraz stawiła odpowiednią mapę i dokonała jej pokolorowania. 
 
Utworzona wizualizacja opiera się w pełni na formułach (funkcja KOD_P, równomierne przedziały 
oraz podłączenie danych), zatem użytkownik może sprawdzić sposób w jaki dane zostały podłączone 
do analizy oraz dowolnie edytować zakres przedziałów. Wizualizacja może być także zmieniana. 
Możliwe jest dodawanie i usuwanie etykiet, legendy, wykresów, zmian wartości przedziałów – 
poprzez zmianę formuł lub wpisanie własnych wartości (nie wolno jednak zmieniać ich ilości oraz 
zakresu, w którym są zdefiniowane), czy też kolorystyki – poprzez zwykłą zmianę kolorów komórek. 
 
Także w przypadku dodania nowych wierszy do danych, zostaną one podłączone do wizualizacji, ze 
względu na konstrukcję formuły podłączającej je do prezentacji (SUMA.JEŻELI dla kolumn). 
 
Po dokonaniu pożądanych poprawek – wystarczy użyć polecenia „Aktualizuj etykiety i kolory”, aby 
jednym kliknięciem zastosować zmiany. 
 
W przypadku, gdyby którykolwiek kod pocztowy, nie został odnaleziony, należy użyć edytora kodów 
pocztowych w celu uzupełnienia brakujących wartości. Po uzupełnieniu danego kodu, dane mu 
odpowiadające zostaną podłączone automatycznie dzięki zastosowanym formułom. 
 

„Analiza z parametrami” 

 
Polecenie jest bardzo podobne do poprzednio omawianego i umożliwia stworzenie analizy na mapie 
Polski (w podziale na województwa/gminy/powiaty), wykorzystując wbudowaną mapę. Do jej 
przygotowania wystarczy, aby użytkownik posiadał tabelę z danymi umieszczoną w arkuszu Excel, a 
dane były przypisane wg kodów pocztowych. Może być to zatem np. zrzut lub eksport danych z bazy 
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danych systemu ERP lub dowolnego innego, przy czym dane powinny zawierać kody pocztowe w 
jednej z kolumn. 
 
Tym, co odróżnia je od „Szybkiej analizy” jest dodatkowo automatyczne generowanie listy wyborów 
dla danych – czyli możliwe jest stworzenie analizy dla wielu różnorodnych danych w jednym miejscu, 
którymi możemy potem wygodnie sterować zmianą zawartości poszczególnych komórek. 
 
Dla prawidłowego działania, polecenie wymaga, aby tabela z danymi miała kompletne nagłówki (nie 
mogą być puste), a także aby były one unikatowe (niepowtarzalne nazwy). 
 
Utworzona wizualizacja jest w pełni modyfikowalna, ale w sposób automatyczny podłączane są dane 
pochodzące z jednej, określonej kolumny danych wejściowych. 
 
Załóżmy, że chcemy stworzyć wizualizację na mapie województw, która będzie prezentować i nie 
tylko jedną informację, ale także umożliwi nam szybkie przełączanie się pomiędzy prezentowanymi 
danymi. 
 
Przykładowe dane mogłyby wyglądać następująco: 
 

 
 
W kolejnych kolumnach mamy: 
- nazwę klienta, 
- kod pocztowy, 
- region, 
- sprzedawcę, 
- produkt, 
- cenę jednostkową, 
- wartość sprzedaży, 
- ilość sprzedaży. 
 
Użyjemy teraz polecenia „Analiza z parametrami” na karcie, w sekcji Analiza.: 
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UWAGA: przed uruchomieniem polecenia, musimy mieć aktywny arkusz z danymi wejściowymi. 
 
Aplikacja zapyta nas o zakres danych: 
 

 
 
Należy podać zakres obejmujący tabelę z danymi, przy czym zakres ten musi być „skończony” tj. nie 
należy podawać całych kolumn. 
 
Następnie aplikacja zapyta nas o podstawowe założenia do analizy, czyli na jakiej mapie będziemy 
prezentować dane, która kolumna zawiera kody pocztowe, liczbę przedziałów, kolorystykę oraz 
opcjonalnie: czy chcemy dodać etykiety z nazwami regionów oraz prezentowanymi wartościami. 
Dodatkowo w tej wersji polecenia definiujemy pożądane miary i wymiary, z których do analizy 
musimy wybrać przynajmniej po jednym: 
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Zakładamy, że wizualizacja będzie miała możliwość prezentacji wartości i ilości sprzedaży w podziale 
na poszczególne produkty lub sprzedawców – i takich wyborów dokonujemy (miary: Wartość i Ilość, 
wymiary: Sprzedawca i Produkt). 
 
Zauważmy dodatkowo, że po naciśnięciu przycisku, możemy wybrać pożądaną kolorystykę tworzonej 
wizualizacji. Wskazujemy kolor najciemniejszy (odpowiadający przedziałowi z największymi 
wartościami), a aplikacja zastosuje gradację kolorystyki automatycznie w podanej ilości przedziałów 
liczbowych. 
 
Potwierdzamy podane informacje przyciskiem „Analiza”, po czym aplikacja przygotowuje pożądaną 
wizualizację w nowym arkuszu: 
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Aplikacja CONT-EVO MAP zrealizowała za użytkownika następujące czynności: 
- wstawiła z odpowiednimi parametrami funkcję KOD_P (w pierwszej kolumnie za tabelą, w której 
znajdują się dane), 
- wstawiła nowy arkusz do skoroszytu, 
- wstawiła listę obiektów, na których będzie tworzona wizualizacja, 
- obliczyła i wstawiła automatycznie zadaną liczbę przedziałów liczbowych z jednoczesnym 
wypełnieniem kolorami komórek, 
- stworzyła odpowiedni panel sterowania, który umożliwi zmianę wyboru prezentowanych danych, 
- podłączyła dane do wizualizacji oraz stawiła odpowiednią mapę i dokonała jej pokolorowania. 
 
Utworzona wizualizacja opiera się w pełni na formułach (funkcja KOD_P, równomierne przedziały 
oraz podłączenie danych), zatem użytkownik może sprawdzić sposób w jaki dane zostały podłączone 
do analizy oraz dowolnie edytować zakres przedziałów. Wizualizacja może być także zmieniana. 
Możliwe jest dodawanie i usuwanie etykiet, legendy, wykresów, zmian wartości przedziałów – 
poprzez zmianę formuł lub wpisanie własnych wartości (nie wolno jednak zmieniać ich ilości oraz 
zakresu, w którym są zdefiniowane), czy też kolorystyki – poprzez zwykłą zmianę kolorów komórek. 
 
Także w przypadku dodania nowych wierszy do danych, zostaną one podłączone do wizualizacji, ze 
względu na konstrukcję formuły podłączającej je do prezentacji (SUMA.JEŻELI dla kolumn). 
 
Po dokonaniu pożądanych poprawek – wystarczy użyć polecenia „Aktualizuj etykiety i kolory”, aby 
jednym kliknięciem zastosować zmiany. 
 
Zobaczmy teraz jak możemy sterować naszą wizualizacją. Aplikacja domyślnie prezentuje całkowite 
dane dla pierwszej miary spośród wybranych w założeniach. W tym przypadku jest to po prostu 
Wartość w poszczególnych regionach kraju. W prosty sposób możemy wybrać ilość: 
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Następnie wystarczy użyć polecenia „Aktualizuj etykiety i kolory”, aby odświeżyć prezentację i 
uzyskać rezultat dla Ilości: 
 

 
 
I uzyskać natychmiastowy efekt: 
 

 
 
Zmiana wyboru jakiegokolwiek parametru, powoduje automatyczne przeliczenie przedziałów oraz 
podłączenie nowych danych do wizualizacji.  
Zauważmy dodatkowo, że póki co w komórce Q1 mamy wartość brak wyboru, co oznacza, że 
prezentowane są pełne dane dla danej miary. Zmiana wymiaru powoduje automatyczne podłączenie 
listy wyboru w komórce poniżej. 
 
Zobaczmy teraz jak wygląda miara Wartość dla Sprzedawcy 1. W tym celu zmieniamy wymiar na 
„Sprzedawca” a z listy poniżej (komórka Q2) wybieramy „Sprzedawca 1”.: 
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Ponownie odświeżamy wizualizacje, aby uzyskać efekt końcowy: 
 

 
 
W prawej części arkusza (od kolumny 32: => AF) mamy także szereg automatycznie wygenerowanych 
formuł, które zawierają listy wyboru dla sterowania wizualizacją oraz podłączeniem danych. 
Informacje te można modyfikować. Modyfikacja jest możliwa w zakresie dodawania do list wyboru 
nowych pozycji (w tym przykładzie: nowi sprzedawcy i nowe produkty) i edycji potem odpowiednich 
komórek wyświetlających te listy (tj. przeciągnięcie formuły w kolumnie AK po wcześniejszym 
dodaniu kolejnego numeru w AK, jeśli w którejkolwiek pozycji wzrosła liczba na liście powyżej 
obecnie podłączoną). Następnie można dopisać kolejne pozycje w AL., AM itd. oraz zmodyfikować 
komórkę Q1 (polecenie „Poprawność danych”) i podać nową, dłuższą listę. 
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W przypadku, gdyby którykolwiek kod pocztowy, nie został odnaleziony, należy użyć edytora kodów 
pocztowych w celu uzupełnienia brakujących wartości. Po uzupełnieniu danego kodu, dane mu 
odpowiadające zostaną podłączone automatycznie dzięki zastosowanym formułom. 
 

„Analiza punktowa wg kodów pocztowych” 

 
Kolejna analiza automatyczna dostępna w aplikacji CONT-EVO MAP dotyczy wizualizacji na mapie 
Polski w dowolnym podziale lub mapie wybranego miasta (spośród dostępnych w aplikacji). 
 
W celu zaprezentowania funkcjonalności, użyjemy identycznego pliku jak w poprzednich przykładach. 
Plik jest dostępny do pobrania w lokalizacji: http://cont-evo.eu/cont-evo-map/instrukcja/analiza. 
 
Uruchamiamy funkcję: 
 

 
 
Pojawia się okno dialogowe, w którym podajemy zakres danych do analizy (ważne, aby kolumny 
miały nagłówki): 
 

http://cont-evo.eu
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Domyślnie mamy zaznaczoną mapę Polski, ale możemy wybrać jakąkolwiek inną. Jeśli zaznaczmy 
miasto, pojawi się dodatkowa lista do wyboru wraz z opcjami: 
 

 
 
Możemy wówczas zdecydować, czy chcemy, aby na mapie (poza punktami prezentującymi kody 
pocztowe) wyświetlić także punkty dla dzielnic i osiedli oraz czy chcemy widzieć główne ulice danego 
miasta. W tym przykładzie wracamy do mapy Polski i podajemy kolejne argumenty: 
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Tradycyjnie, podajemy kolumnę z kodami pocztowymi oraz kolumnę z wartościami, które mają zostać 
zaprezentowane na mapie. Dodatkowo wskazujemy kolorystykę oraz ilość przedziałów – punkty 
zostaną pokolorowane wg wytycznych zawartych w tym oknie dialogowym. Po naciśnięciu przycisku 
„Analiza”, czekamy chwilę i mamy gotową wizualizację: 
 

 
 
Oczywiście przedziały, kolorystykę, jak i wielkość punktów możemy dowolnie zmienić i odświeżyć 
wizualizację poleceniem omówionym w następnym rozdziale tej instrukcji. 

Polecenie „Aktualizuj etykiety i kolory” 

 
Pozwala ono na uaktualnienie kartogramu (ponowne kolorowanie) oraz aktualizację etykiet 
liczbowych jednym kliknięciem. 

http://cont-evo.eu
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UWAGA: Dla działania tej funkcjonalności, kartogram powinien być przygotowany przy użyciu 
jednej z funkcji: „Szybka analiza”, „Analiza z parametrami”, „Według własnych przedziałów i 
kolorów komórek” lub „Według cech i kolorów komórek”. 
Aktualizacji obejmuje kolorystykę, legendę oraz etykiety (nie kopiuje jednak etykiet opisowych z 
zachowaniem specjalnego formatowania). 

Przykład 15: Automatyczna aktualizacja kartogramu oraz etykiet liczbowych i cech wraz 

z legendą: 

 
Na obrazie poniżej mamy przedstawioną wizualizację dotyczącą województw: 
 

 
 
Dane dotyczące etykiet liczbowych znajdują się w zakresie C2:C17, dane dotyczące etykiet cech 
odpowiednio w zakresie D2:D17, natomiast zakres F1:G5 zawiera przedziały. 
 
Jeśli teraz zmodyfikujemy wartości w tych zakresach, np. na takiej jako poniżej (odwracamy kolejność 
danych oraz modyfikujemy przedziały i kolorystykę): 
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Następnie wystarczy użyć polecenia: Aktualizuj etykiety i kolory, aby uzyskać zupełnie nową 
kolorystykę, legendę i wartości etykiet (jednocześnie zachowując wcześniej utworzoną wizualizację 
oraz formatowanie wspomnianych etykiet): 
 

 

Eksport wizualizacji do plików graficznych 
 
Ze względu na fakt, iż oprogramowanie tworzy obiekty wbudowane w MS Excel i są one scalone w 
efekcie końcowym, funkcje eksportu do plików graficznych i innych nie zostały zaimplementowane. 
W celu przeniesienia efektów pracy, użytkownik może skopiować zbudowaną mapę do 
jakiegokolwiek innego programu używając poleceń „Kopiuj” (CTRL+C) i „Wklej” (CTRL+V). Obiekt 
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może być skopiowany zarówno do wbudowanego w system Windows programu Paint, jak i do każdej 
innej aplikacji systemu MS Office (jak MS Word czy MS PowerPoint). 
Przy zastosowaniu odpowiednich funkcjonalności, możliwe jest też eksportowanie arkusza 
kalkulacyjnego zawierającego mapy do pliku PDF lub HTML. 
 
Tego typu funkcjonalności wystarczają w zupełności w przypadku stosowania wizualizacji do 
wszelkiego rodzaju publikacji, prezentacji itp. Problem powstaje w przypadku chęci uzyskania 
większej rozdzielczości eksportowanego obrazu. 
Można zastosować dwa rozwiązania, które przynajmniej częściowo rozwiązują problem: 
 

1. Wyskalować kształty w samej aplikacji do dużych rozmiarów i potem w takiej postaci je 
kopiować dalej do programów graficznych. 

2. Wyskalować kształty, następnie eksportować do pliku pdf, który jest sam w sobie skalowalny, 
dzięki czemu można go poddać dalszej obróbce (skalowaniu) np. w darmowej aplikacji 
Inkscape. 

 

Eksport wizualizacji do pdf i dalsza edycja w programie graficznym 

Inkscape. 
 
Utworzona wizualizację możemy bez większego problemu zapisać w formacie pdf. 
W tym celu należy ją wyskalować do odpowiednio dużych, ale akceptowalnych jakościowo rozmiarów 
(w zależności od potrzeb) i zapisać we wspomnianym formacie. Należy pamiętać jednocześnie o 
odpowiednim ustawieniu podziału stron, aby całość zmieściła się na jednej stronie. 
 
Tak zapisany plik pdf możemy otworzyć np. w aplikacji Inkscape (do pobrania z lokalizacji 
http://www.inkscape.org ) – polecenie Plik > Otwórz : 
 

 
 
Po czym dalej możemy skalować tę grafikę (gdyż jest ona w postaci wektorowej), a następnie 
eksportować do pliku graficznego poleceniem: Plik > Eksportuj jako bitmapę: 
 

http://cont-evo.eu
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Dzięki temu zabiegowi, mamy możliwość wygenerowania pliku graficznego o większych rozmiarach, 
przy zachowaniu akceptowalnej jakości wydruku. 

Obsługa kodów pocztowych 

Funkcja KOD_P 
 
Aplikacja CONT-EVO MAP posiada wbudowaną bazę kodów pocztowych oraz funkcję użytkownika 
nazwaną KOD_P. Funkcja ta umożliwia uzyskanie identyfikatora obiektu lub jego nazwy przypisanej 
do danego kodu pocztowego. Dzięki temu można w prosty sposób zintegrować własne dane, które 
mają być zwizualizowane na mapie województw, powiatów czy gmin. 
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W aplikacji zapisane jest ponad 20.000 kodów pocztowych dotyczących Polski. Baza kodów nie jest 
oparta o oficjalny spis PNA, stąd może zawierać drobne nieścisłości lub niektórych kodów może 
brakować. Rozwiązaniem jest wykorzystanie edytora omówionego w dalszej części instrukcji.  
 
Składnia funkcji: 
 
=KOD_P(Post_code, Country_code, Obj_type, Result type, Priority). 
 
Zastosowane nazewnictwo jest anglojęzyczne, nie mniej poniżej omówione zostały poszczególne 
argumenty: 
 
Post_code: 
Zawiera odwołanie do komórki lub tekst z kodem pocztowym, dla którego ma być zwrócony wynik. 

Country_code: 
Zawiera odwołanie do komórki lub tekst z kodem kraju, którego dotyczy szukany kod pocztowy – w 
tej chwili obsługiwane są tylko kody dla Polski – czyli argument ma stałą wartość „PL”. 
 
Obj_type: 
Argument określający, jaki typ obiektu ma zostać zwrócony jako wynik. Dostępne są następujące 
wartości: 
- admin_level_04 lub województwa – aby w wyniku uzyskać kod w formacie OSM lub CODGIK dla 
województwa, w którym występuje dany kod 
- admin_level_06 lub powiaty – aby w wyniku uzyskać kod w formacie OSM lub CODGIK dla powiatu 
lub miasta na prawach powiatu, w którym występuje dany kod 
- admin_level_07 lub gminy – aby w wyniku uzyskać kod w formacie OSM lub CODGIK dla gminy, w 
którym występuje dany kod 
 
Result_type: 
Argument określający rodzaj wyniku: 
- osm_id – jeśli wynik ma być identyfikatorem obiektu (regionu) wg nomenklatury OpenStreetMap, 
- osm_display_name – jeśli wynik ma być nazwą obiektu (regionu) wg nomenklatury OpenStreetMap, 
- codgik_id – jeśli wynik ma być identyfikatorem obiektu (regionu) wg nomenklatury CODGIK, 
- codgik_display_name – jeśli wynik ma być nazwą obiektu (regionu) wg nomenklatury CODGIK. 
 
Priority: 
Opcjonalna wartość liczbowa określająca jaki obiekt ma zostać zwrócony w przypadku, gdyby kod 
pocztowy występował w więcej niż jednym regionie danego typu (w Polsce są takie sytuacje). 
Priorytet w bazie został nadany wg ilości punktów adresowych występujących dla danego kodu 
pocztowego. Domyślnie przyjmuje wartość jeden (lub można go pominąć). 
 

UWAGA: argumentów dotyczących nomenklatury OpenStreetMap oraz CODGIK nie należy mieszać, 

tzn. jeśli w wyniku ma być zwrócony kod osm_id, to typ obiektu także musi być określony jako 

„admin_level…” i vice versa: jeśli chcemy uzyskać codgik_id, wówczas podajemy: „województwa”, 

„gminy” lub „powiaty”. 

Przykładowe użycie funkcji, dla kodu pocztowego „87-100”. : 

http://cont-evo.eu
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Plik do pobrania z powyższym przykładem jest dostępny do pobrania na stronie internetowej z 

niniejszym rozdziałem. 

Edytor kodów pocztowych 
 
Edytor kodów pocztowych został przygotowany w celu ewentualnego dopisania brakujących pozycji 
do udostępnionej w aplikacji bazy lub też zmiany zawartości w przypadku pojawienia się rozbieżności. 
 
Dostępny jest w sekcji „Źródła danych” > „Zarządzaj źródłami danych” > „Edytor kodów”: 
 

 
 
Po czym pojawi się okno dialogowe: 
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Okno edytora umożliwia: 
- wyszukiwanie kodu i wyświetlanie jego cech, 
- zmianę zapisanych wartości, 
- dodawanie nowych wartości do bazy, 
- wyszukiwanie identyfikatorów w bazie wg podanej nazwy regionu/obiektu – w celu ułatwienia 
edycji i uzupełniania bazy o nowe pozycje. 
 
Aby odnaleźć określony kod pocztowy, należy wpisać w okno wyszukiwania przynajmniej 3 znaki 
danego kodu. Wyszukajmy kod „87-100” wpisując go i klikając przycisk „Szukaj”: 
 

 
 
Pojawią się wszystkie wystąpienia danego kodu w bazie. Domyślnie baza zawiera po 3 rekordy dla 
każdego kodu, gdyż możliwe są 3 wystąpienia w każdym z poziomów administracyjnych 
(województwa, powiaty, gminy). 
Po wybraniu danego wiersza, uzupełnione zostaną pola szczegółów, umieszczone poniżej listy: 
 

 
 
Teraz można dokonać ewentualnej edycji oraz zapisać zmiany w bazie poleceniem „Zapisz zmiany”. 
W przypadku, gdybyśmy chcieli dopisać brakujący kod do listy, należy najpierw wyczyścić pola 
poleceniem „Wyczyść” (chyba, że nie wybieraliśmy wcześniej kodu z listy), następnie uzupełnić 
informacje i użyć polecenia „Dodaj”. 
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Aplikacja poinformuje nas, jeśli którakolwiek wymagana informacja (osm_id, priorytet, kod kraju, typ 
obiektu i oczywiście kod pocztowy) nie zostanie uzupełniona. ID w bazie zostanie nadane 
automatycznie. 
 
W przypadku, gdy nie znamy identyfikatora dopisywanego kodu, możemy posłużyć się wyszukiwarką 
identyfikatorów umieszczoną z prawej strony. Wpisując nazwę np. gminy – wyszukiwarka wyświetli 
nam listę dostępnych gmin wraz z identyfikatorami: 
 

 
 
Wybranie pożądanej pozycji oraz użycie polecenia „Wypełnij pola edycji wg zaznaczenia” spowoduje 
automatyczne uzupełnienie pól z identyfikatorami, typami i nazwami.: 
 

 
 
Pozostaje tylko uzupełnić kod oraz priorytet (jeśli to nowy kod, wpisz 1) oraz zapisać informacje 
poleceniem „Dodaj”. 
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Funkcje oparte o dane umiesżcżone na 
serwerże. 

Karta CONT-EVO MAP WEB 
 
Aplikacja CONT-EVO MAP posiada wbudowaną dodatkową kartę nazwaną „CONT-EVO MAP WEB”. 
Zawarte na niej polecenia dodają do aplikacji kilkanaście zupełnie nowych funkcjonalności znacząco 
rozszerzających możliwości i usprawniających pracę z danymi. 
 

 
 
Dzięki połączeniu aplikacji z bazą danych umieszczoną na serwerze możliwe jest: 

 Tworzenie map Polski i innego dowolnego regionu świata bez konieczności pobierania 
danych w plikach xlsx (dane znajdują się w jednym miejscu, co umożliwia stworzenie 
dowolnej wizualizacji bez potrzeby edycji danych). 

 Zapis własnych wzorców map na serwerze w celu późniejszego ich odtwarzania z dowolnej 
lokalizacji przy użyciu paru kliknięć. 

 Tworzenie i zapis na serwerze własnych obiektów (np. makroregionów), które można potem 
wykorzystywać do prezentacji danych. 

 
Zarówno wzorce map jak i własne regiony (obiekty) domyślnie widoczne są tylko przez 
użytkownika przypisanego dla danego klucza licencji, ale istnieje możliwość ich upubliczniania. 
 

 Korzystanie z predefiniowanych, zapisanych na serwerze map wzorcowych. 

 Wykorzystanie bazy danych do błyskawicznego podłączania własnych danych do obiektów 
generowanych przez aplikację w celu wielokrotnego przyspieszenia procesu wizualizacji 
danych. 

 

Konfiguracja komputera i aplikacji do pracy z serwerem bazy danych 
 

W celu korzystania z serwera bazy danych, komputer na którym aplikacja jest uruchomiona jak i ona 
sama wymaga niewielkiej konfiguracji. 
 
Aby połączenie z serwerem było możliwe, na komputerze musi być zainstalowany sterownik ODBC 
umożliwiający komunikację MS Excel z bazą danych PostgreSQL. Sterowniki te są bezpłatne, a pobrać 
można je z lokalizacji: 
 
https://www.postgresql.org/ftp/odbc/versions/msi/ 
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wymieniona lokalizacja sieciowa zawiera listę sterowników w postaci instalatora dla systemu 
Windows dostępnych do pobrania i zainstalowania w zależności od potrzeb. Na końcu listy są 
umieszczane najnowsze wersje.: 
 

 
 
Oznaczenie *-x86.zip oznacza sterownik w wersji 32-bitowej, a *-x64.zip – 64-bitowej. 
 
UWAGA: Wersję sterownika należy dopasować do wersji zainstalowanego MS Excel (32 lub 64 bit), 
a nie systemu operacyjnego (CONT-EVO MAP działa na komputerach z 64-bitową wersją systemu 
Windows). W Excel 2010, wersja widoczna jest np. w tym miejscu: 
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UWAGA: Aby zainstalować pobrany plik, musimy posiadać odpowiednie uprawnienia na 
komputerze, z którego korzystamy. Jeśli nie posiadamy takich uprawnień, należy poprosić o pomoc 
administratora. 
 
Po pobraniu odpowiedniego pliku sterownika, rozpakowujemy go na dysku lokalnego komputera: 
 

 
 
I uruchamiamy plik psqlodbc-setup.exe: 
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Akceptujemy postanowienia licencyjne sterownika i klikamy „Install”. Jeśli system zapyta o 
wprowadzenie zmian na komputerze, potwierdzamy je, po czym sterownik zostanie zainstalowany. 
 

 
 
 
Po zainstalowaniu w systemie sterownika, nie ma potrzeby konfigurowania dodatkowo źródeł danych 
itp. Odpowiednich ustawień dokonujemy jedynie w samej aplikacji, o czym będzie mowa w kolejnej 
części instrukcji. 
Opcjonalnie możemy sprawdzić obecność sterownika i jego nazwę uruchamiając administrację 
danych ODBC (32 lub 64 bitową): Menu start > wpisujemy „odbc” i uruchamiamy odpowiednią 
aplikację: 
 

 
 
W zakładce „Sterowniki” widzimy odpowiednie pozycje. Nazwę sterownika należy podać w opcjach 
konfiguracyjnych aplikacji CONT-EVO MAP. 

Polecenie „Ustawienia sieci” 
 

Jeśli mamy zainstalowany już odpowiedni sterownik, możemy uruchomić polecenie 
umieszczone z prawej strony Karty „CONT-EVO MAP WEB” – „Ustawienia sieci”: 
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W kolejnych polach mamy możliwość uzupełnienia danych konfiguracyjnych, niezbędnych do 
ustanowienia połączenia aplikacji z serwerem bazy danych. 
Część ustawień jest zapisana w aplikacji, inne należy zmieniać – w zależności od posiadanej wersji 
(licencji). 
Kolejne pola oznaczają: 

 Adres serwera – fizyczny adres IP serwera bazy danych (wstępnie wypełniony), w przypadku 
gdyby adres serwera uległ zmianie i taka informacja pojawiła się na stronie http://cont-
evo.eu, w tym miejscu możliwe będzie jego zmiana. 

 Pole wyboru „Nazwa sterownika” – w tym polu powinna znaleźć się nazwa sterownika ODBC, 
zainstalowanego wg instrukcji powyżej, zgodna z tą, która jest widoczna na liście 
sterowników ODBC. Nazwy zapisywane w systemie są standardowe i użytkownik może użyć 
pola wyboru wersji sterownika (32-bit / 64-bit), aby nazwa została przez aplikację 
automatycznie uzupełniona. 

 Źródło danych – pole opcji, które ma za zadanie wskazać aplikacji CONT-EVO MAP, z jakiego 
źródła danych ma ona korzystać (tworzenie wizualizacji wg danych CODGIK lub 
OpenStreetMap). 

 Klucz licencyjny: wersja demo zawiera wpis „NON COMMERCIAL DEMO” i w przypadku braku 
posiadania własnego, zakupionego klucza licencyjnego nie należy zmieniać tego wpisu. Po 
zakupie licencji do użytku komercyjnego, uzyskany klucz należy wpisać w tym miejscu w celu 
odblokowania pełnej funkcjonalności aplikacji. 

 
UWAGA: Klucz licencyjny jest jedynym identyfikatorem użytkownika w bazie danych (login opisany 
poniżej jest opcjonalny). Nie należy udostępniać go osobom trzecim, gdyż wówczas zyskują one 
możliwość edycji i usuwania własnych obiektów i map zapisanych na serwerze i przypisanych do 
danej licencji. 
 

 Ważna do: - zawiera informację o dacie ważności licencji. 

 Login: opcjonalnie można podać przyjazną nazwę użytkownika, która będzie identyfikować go 
w bazie. Opcja ta nie ma żadnego wpływu na działanie aplikacji, a jedynie jest wyświetlana na 
określonych listach. 

 
Wpisanie własnego klucza licencyjnego i zapisanie informacji przyciskiem „Zapisz zmiany”, powinno 
spowodować wyświetlenie ważności licencji dostępu do serwera bazy danych w odpowiednim polu. 
Próba edycji danych dla licencji demonstracyjnej zakończy się niepowodzeniem – więc nie należy 
zmieniać tych informacji. 
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Utworzone w wersji demo mapy i obiekty zapisane na serwerze będą widoczne w momencie ich 
utworzenia dla innych użytkowników tej wersji aplikacji, a dodatkowo obiekty te są regularnie 
usuwane z serwera (nie częściej niż raz na dobę). 
Wersja DEMO służy jedynie prezentacji możliwości aplikacji i nie może być używana w celach 
komercyjnych lub dla przechowywania własnych obiektów i map w dłuższym okresie czasu. 
 

Wstawianie listy obiektów 
 
Pierwsze polecenie na karcie „CONT-EVO MAP WEB” umożliwia wstawienie listy obiektów z danego 
źródła danych wraz z opisem. 
Na bazie wstawionej listy z identyfikatorami, możliwe jest później stworzenie mapy lub zapis wzorca 
mapy w celu wielokrotnego korzystania w przyszłości. 
 
Na przykładzie danych OpenStreetMap wygenerujmy listę zawierającą obiekty dotyczące Polski, 
Czech i Niemiec w podziale na województwa (w przypadku Polski), krajów samorządowych (Czechy) 
oraz landy (w przypadku Niemiec). 
 
Zmieniamy ustawienia aplikacji tak, aby używała danych OpenStreetMap: 
 

 
 

Po zapisaniu zmian i zamknięciu okna, uruchamiamy polecenie „Wstaw listę wg kryteriów”: 
 

 
 

Spowoduje ono wyświetlenie okna, które umożliwi nam wyszukanie pożądanych obiektów: 
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Dzięki trzem listom wyboru, możemy sprawnie wyszukać interesujące nas obiekty w celu utworzenia 
listy. Z listy wyboru „Typ obiektu” wybierzemy „admin_level_02”, co w danych OpenStreetMap 
oznacza kraje (trzymając przycisk Ctrl zaznaczamy Polskę, Czechy i Niemcy – lista jest ułożona 
alfabetycznie wg angielskich nazw) i przyciskiem „>” dodajemy je do listy: 
 

 
Następnie, aby dodać województwa i landy, użyjemy kolejnego filtrowania. Lista „Obiekt” zawiera 
identyczną listę jak widoczna dla danego typu obiektu. Wybieramy z niej np. Czechy: 
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Po dokonaniu wyboru uzyskamy poniżej listę obiektów bezpośrednio podrzędnych Czech, a lista 
„Podtyp” uzupełni się wszystkimi dostępnymi typami obiektów (nie tylko bezpośrednio podrzędnych) 
w celu umożliwienia zawężenia wyników: 
 

 
 
Kraje samorządowe (oraz miasto Praga) są oznaczone jako poziom administracyjny 6, zatem 
wybieramy taki właśnie zakres danych: 
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Następnie przeciągając myszą lub z klawiszem Ctrl, zaznaczamy wszystkie dostępne obiekty. Należy 
pamiętać, aby miasto Praga dodać na końcu, w celu uniknięcia przysłonięcia go przez inne kształty 
(aplikacja nie tworzy obiektów z obszarami pustymi w środku): 
 

 
 
Czynności powtarzamy dla Polski i Niemiec (w przypadku Polski województwa są oznaczone jako 
poziom 4, tak jak i landy w Niemczech – uwaga na Berlin i Bremę – miasta wydzielone, postępowanie 
jak w przypadku Pragi), po czym uzyskujemy gotową listę: 
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Tak przygotowaną listę możemy wstawić do arkusza przyciskiem „Wstaw listę”. 
 

 
 

Na jej bazie, możemy teraz przygotować pożądaną wizualizację wybranego obszaru Europy. 
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Tworzenie mapy wg listy w arkuszu 
 
Na bazie poprzednio wygenerowanej listy, utworzymy mapę zawierającą granice Polski, Czech i 
Niemiec wraz z ich podstawowym podziałem administracyjnym. 
W tym celu użyjemy polecenia „Wstaw mapę”: 
 

 
 
Aplikacja zapyta nas o zakres identyfikatorów, a następnie narysuje pożądane obiekty: 
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Zauważmy, że aplikacja utworzyła obiekty w kolejności występowania na liście, w wyniku czego, 
obiekty obrazujące kraje zostały zasłonięte przez pozostałe. 
 
Gdybyśmy przenieśli obiekty dotyczące krajów na koniec listy i ponownie narysowali obiekty, 
uzyskalibyśmy efekt: 
 

 
 
Teraz możemy zaznaczyć dowolny obiekt (np. Polskę), następnie ustawić, aby był przeźroczysty: 
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Zmieniamy także grubość konturów, aby były bardziej widoczne: 
 

 
 
Na koniec pozostaje tylko „Malarzem formatów” skopiować format: 
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I skopiować go na pozostałe obiekty reprezentujące kraje… 
 

 
 
…aby zobaczyć zarysy granic wraz z podziałem na odpowiednie regiony: 
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Wstawianie mapy przy użyciu kreatora 
 
Opcja wstawiania mapy z kreatorem jest drugą dostępna możliwością utworzenia dowolnej 
wizualizacji. Funkcja ta działa identycznie jak powyżej omawiana funkcja wstawiania listy obiektów, z 
tą różnicą, iż poza wstawieniem do arkusza listy obiektów, bez udziału użytkownika tworzona jest za 
jednym razem wizualizacja: 
 
Przykład (identyczne obiekty jak w poprzednim przypadku): 
 

 
 
Wybieramy odpowiednie obiekty z list, używając filtrów, jak w poprzednim przykładzie: 
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Używając polecenia „Wstaw listę i mapę”, od razu za jednym razem uzyskujemy efekt końcowy: 
 

 

Wstawianie map zapisanych na serwerze 
 
Narzędzia bazodanowe aplikacji CONT-EVO MAP umożliwiają zapis i wielokrotne wczytywanie map 
zapisanych na serwerze. Najbardziej popularne definicje map zostały utworzone i zapisane na 
serwerze, dzięki czemu każdy użytkownik ma do nich dostęp i może w bardzo szybki sposób utworzyć 
wizualizację.  
W celu wstawienia do arkusza zapisanej mapy, należy użyć polecenia „Wstaw zapisaną mapę”: 
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Pojawi się okno dialogowe, w którym będzie widoczna lista dostępnych map: 
 

 
 
Okno dialogowe zawiera dodatkowe funkcjonalności: 

 Możliwość wyszukiwania map po nazwach (pole tekstowe), 

 Możliwość ograniczenia wyników tylko do własnych, zapisanych samodzielnie map 
(zaznaczenie: „Tylko moje mapy”) 

 
Jeśli wpiszemy frazę „powiaty” do pola tekstowego, użyjemy filtra, który wyświetli mapy zawierające 
w nazwie wpisaną frazę: 
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Po zaznaczeniu odpowiedniej pozycji oraz naciśnięciu przycisku „Wstaw listę obiektów i mapę do 
arkusza” aplikacja wygeneruje odpowiednią listę obiektów oraz wstawi wizualizację: 
 

 
 
Aplikacja automatycznie rozpoznaje źródło danych dla danej mapy i przełącza się w tryb korzystania z 
tego źródła. 

Zapis własnych definicji map na serwerze 
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W poprzednim rozdziale została wstawiona mapa, która pierwotnie została zdefiniowana i zapisana 
na serwerze. W tym miejscu przedstawiony zostanie proces tworzenia tego typu definicji. 
Definicje map na serwerze mogą być zapisane na dwa sposoby: 

 Przy użyciu kreatora, 

 Poprzez zaznaczenie listy z identyfikatorami obiektów. 
 

Polecenie „Utwórz z kreatorem” 
 
Dostępne jest na karcie w sekcji „Mapy”: 
 

 
 
Użycie tego polecenie, powoduje znanego nam już z poprzednich rozdziałów okna dialogowego, w 
którym możliwe jest przeglądanie dostępnych obiektów: 
 

 
 
W tym przykładzie zostanie zapisana mapa Stanów Zjednoczonych wraz z podziałem na poszczególne 
stany (admin_level_04 w danych OSM): 
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Następnie wystarczy podać nazwę i opis w polu „Podaj nazwę dla nowej mapy” i zapisać przyciskiem 
„Dodaj mapę” (przycisk „Wyczyść” czyści listę wybranych obiektów, umożliwiając ponowny wybór 
np. w przypadku pomyłki).: 
 

 
 
Zapis mapy jest potwierdzony stosownym komunikatem. 
Dla weryfikacji, możemy teraz wstawić przed chwilą zapisaną mapę: 
 

http://cont-evo.eu


      
 

 

© CONT-EVO Arkadiusz Doliński  149 | S t r o n a  

Instrukcja użytkowania dodatku MS Excel - CONT-EVO MAP 

 

 
 
Po zmniejszeniu rozmiaru: 
 

 
 

Polecenie „Utwórz wg listy” 
 
Druga możliwość zapisania definicji mapy na serwerze polega na zaznaczeniu zakresu komórek 
zawierającego identyfikatory regionów. 
Ta funkcja umożliwia także zapis własnych zdefiniowanych nazw dla danej grupy obiektów, np. w 
przypadku jeśli zdefiniowane standardowo nazwy nie odpowiadają użytkownikowi (dla danych 
OpenStreetMap nazwy są zdefiniowane w j. ojczystym). Dzięki temu można jednorazowo dokonać 
tłumaczenia nazw, a swoją pracę zachować w definicji mapy i wykorzystać w przyszłości do 
opisywania obiektów etykietami. 
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W przykładzie posłużymy się listą kilku krajów Unii Europejskiej, których nazwy następnie 
przetłumaczymy na j. polski.. W tym celu wygenerujemy odpowiednią listę używając polecenia 
„Wstaw listę wg kryteriów”: 
 

 
 

 
 
Po użyciu polecenia „Wstaw listę”, pojawi się ona w arkuszu: 
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Teraz wstawimy pustą kolumnę po kolumnie A (z identyfikatorami), i wypełnimy ją polskim 
tłumaczeniem nazw krajów: 
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Następnie możemy użyć polecenia „Mapy > Wstaw wg listy”: 
 

 
 
Aplikacja zapyta nas o zakres danych z identyfikatorami (i opcjonalnie nazwami, co w tym ćwiczeniu 
wykorzystamy). 
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Gdyby podany zakres zawierał tylko identyfikatory (kolumna A), zapisana mapa korzystała by nadal ze 
standardowych nazw w językach ojczystych. 
 
Podajemy opisową nazwę dla zapisywanej mapy: 
 

 

 

Po czym mapa zostaje zapisana w bazie na serwerze i ponownie możemy jej użyć: 

http://cont-evo.eu


      
 

 

© CONT-EVO Arkadiusz Doliński  154 | S t r o n a  

Instrukcja użytkowania dodatku MS Excel - CONT-EVO MAP 

 

 

Wstawiając ja do arkusza z listy zapisanych map (a następnie zmniejszeniu): 

 

Zauważmy, że wstawiona mapa jest trochę „rozstrzelona”. Przyczyną jest Francja, która poza Francją 

metropolitarną zawiera także terytoria zamorskie. Możemy zatem mając listę obiektów poszukać 

identyfikatora odpowiadającego terytorium Francji (admin_level_03)na kontynencie europejskim: 
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Aby do wstawionych obiektów przypisać własne zapisane nazwy, należy użyć polecenia tworzenia 

etykiet obiektów wg listy (na karcie „CONT-EVO MAP”): 

 

Wskazać odpowiedni zakres: 
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Potwierdzić przyciskiem OK i gotowe: 

 

Dla jeszcze bardziej precyzyjnej wizualizacji „kontynentalnej”, należałoby podobnie jak w przypadku 

Francji zweryfikować dane Portugalii, Holandii i Hiszpanii. 

Edycja i usuwanie zapisanych map 
Ostatnim dostępnym poleceniem w omawianej sekcji jest możliwość zmiany nazwy zapisanej mapy, 
udostępnienie jej lub usunięcie z serwera. 
Po użyciu polecenia:  
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Pojawi się okno dialogowe: 

 

Na liście dostępnych map wyświetlone są tylko i wyłącznie mapy, których dany użytkownik jest 
autorem. Nawet jeśli dana mapa jest mapą publiczną (dostępną dla innych), nie ma możliwości jej 
zmiany i nie pojawi się w tym miejscu. Jak wspomniano wcześniej, w powyższym oknie możliwe jest 
filtrowanie map (przez użycie sformułowań), zmiana jej nazwy, udostępnienie innym użytkownikom 
oraz usunięcie. 

Tworzenie własnych obiektów 
 
Wersja CONT-EVO MAP wykorzystująca serwer bazy danych, umożliwia użytkownikowi tworzenie i 
zapis własnych obiektów składających się z innych. 
W odróżnieniu od wersji offline aplikacji bazującej na plikowych źródłach danych, ta wersja tworzy 
rzeczywiste jednolite obiekty, dzięki wykorzystaniu odpowiednich poleceń na serwerze. 
Tak utworzonym obiektom można przypisać własne kategorie, a następnie wykorzystać je w 
tworzeniu wizualizacji łącząc z innymi obiektami. 
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Polecenie „Utwórz z kreatorem” 
Pierwsza z możliwości stworzenia własnych regionów bazujących na standardowo zapisanych w 
bazie, polega na wykorzystaniu znanego z innych przykładów okna dialogowego, w którym 
użytkownik może dokonać selekcji regionów składających się na własny obiekt. W tym przykładzie 
zostanie utworzony sztuczny podział Polski na region północny i południowy z wykorzystaniem 
województw: 
 
Uruchamiamy okno dialogowe: 
 

 
 
Wybieramy część województw, które opiszemy jako „Region północny”, typ obiektów „moje regiony” 
(wcześniej przełączyliśmy aplikację na dane CODGIK): 
 

 
 
Po naciśnięciu przycisku „Dodaj obiekt” obiekt zostanie dodany i będzie dostępny na listach wyboru 
(jako zdefiniowany typ: „moje regiony”). 
Czynności powtórzone zostaną dla pozostałych województw – z oznaczeniem jako „Region 
południowy”. 
 
 
Utworzone w tej sposób obiekty możemy wykorzystać w mapie: 
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A następnie nowe obiekty są widoczne na listach wyboru: 
 

 
 
W wyniku wstawienia mapy, uzyskamy (po zmniejszeniu i odpowiedniej edycji własnych obiektów, 
tj.: ustawieniu przeźroczystości oraz pogrubieniu linii): 
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Polecenie „Utwórz obiekty wg listy” 
Polecenie to, w niemal identyczny sposób jak w przypadku tworzenia własnych map, pozwala na 
stworzenie własnych obiektów i wykorzystanie ich w wizualizacji za pomocą zaznaczonego zakresu z 
identyfikatorami obiektów składowych. 
 
Wstawioną listę województw, podzielimy tym razem na wschód i zachód (umownie): 
 

 
 
Następnie użyjemy wspomnianego polecenia: 
 

 
 
Aplikacja zapyta nas o zakres z identyfikatorami do scalenia: 
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Następnie o nazwę: 
 

 
 
I o nazwę rodzaju: 
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Po czym następuje zapis do bazy. 

Edycja własnych obiektów 
 
Identycznie jak w przypadku map, użytkownik może zmieniać nazwę, udostępniać innym oraz usuwać 
własne obiekty. 
Możliwość ta jest dostępna przy pomocy polecenia „Własne obiekty > Edytuj/usuwaj”: 
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UWAGA: W przypadku udostępnienia danego obiektu innym użytkownikom (poprzez użycie opcji 
„Obiekt publiczny”) obiekty takie są widoczne przez innych, natomiast inni użytkownicy nie mają 
możliwości edycji lub usuwania danego obiektu. 

Mapowanie własnych danych – interaktywna wizualizacja 
 
Stworzenie dowolnej mapy w aplikacji CONT-EVO MAP zajmuje parę minut i jest stosunkowo prostą 
czynnością.  
O wiele bardziej pracochłonne jest podłączenie danych pochodzących z własnych baz danych 
opartych najczęściej o różnego rodzaju dane adresowe. 
O ile nie ma problemu w przypadku, jeśli dysponujemy np. przypisaniem kodu TERYT do klienta (gdyż 
identyfikatory w przypadku danych CODGIK składają się z m.in. z tych oznaczeń), o tyle najczęściej 
mamy do czynienia z bazami, w których dane np. sprzedażowe są przypisane do klientów i 
dysponujemy jedynie np. adresem, miejscowością, czy kodem pocztowym. 
 
Aplikacja CONT-EVO MAP, dzięki zmapowaniu ponad 7 mln punktów adresowych (w przypadku 
Polski: dane wg CODGIK) umożliwia teraz sprawne podłączenie danych pochodzących z baz danych w 
firmie do identyfikatorów umożliwiających ich wizualizację na mapie. Daje to pokrycie ponad 90% 
obszaru Polski. 
 
Wyszukiwanie jest możliwe także w przypadku danych OpenStreetMap - w chwili obecnej opisane 
jest ponad 33 mln punktów adresowych dla krajów Unii Europejskiej (kolejne są w przygotowaniu). 
 
Jak działa wspomniana funkcjonalność? 
 
Załóżmy, że dysponujemy danymi z systemu zewnętrznego w postaci: 
 

 
 
W kolejnych kolumnach mamy: 

 nazwę klienta, 
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 miejscowość, 

 kod pocztowy, 

 sprzedaż. 
 
Chcielibyśmy przedstawić wartość sprzedaży w postaci kartogramu na mapie powiatów, a dodatkowo 
zwizualizować punktowo zagęszczenie naszych klientów prezentując punkty centralne gmin tam, 
gdzie występują klienci (jeśli klient występuje w danej gminie, to pojawi się na niej punkt oznaczający 
obecność klienta). Dodatkowo podłączymy do wizualizacji liczbę klientów w danym powiecie tak, 
abyśmy mogli w prosty sposób przełączać się pomiędzy danymi (sprzedaż/liczba klientów). 
 
Przygotujemy zatem dane do naszej wizualizacji. 
 

1. Przed kolumną zawierającą dane do wyszukiwania obiektów (u nas jest to miejscowość) 
wstawiamy kolumnę, w której określimy rodzaj obiektu jakiego poszukujemy, 

2. Następnie wstawiamy dwie puste kolumny za kolumnami, które zawierają dane do 
wyszukiwania obiektów. 

 
Tym samym nasz arkusz z danymi wygląda następująco: 
 

 
 
W kolumnie B wpisujemy słowne określenie rodzaju obiektu, którego identyfikatora poszukujemy 
(„powiat” i „gmina” – powtórzymy operację wyszukiwania dwukrotnie). Aplikacja wyszukuje 
obiektów wg punktów adresowych i hierarchii, czyli np. w przypadku gmin, najpierw baza jest 
przeszukiwana w celu odnalezienia punktu adresowego odpowiadającego informacjom podanym w 
wierszu, następnie odnajdowane są obiekty nadrzędne wg podanego typu. W ten sposób można 
wyszukać każdy rodzaj obiektu poza punktami centralnymi (punkty te można uzyskać w wizualizacji 
wyszukując inny typ obiektu i zamieniając fragment „terc_” na „terc_cp_”). 
 
W pierwszym kroku (dla powiatów i miast na prawach powiatu): 
Klikamy na polecenie „Dopasuj obiekty” > „Standardowe”: 
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Zaznaczamy zakres z danymi. W pierwszej kolumnie musi znajdować się opis (dokładny lub 
częściowy) rodzaju poszukiwanego obiektu: 
 

 
 
Potwierdzamy, naciskając „OK”. W kolejnych kolumnach pojawiły się wyniki: 
 

 
 

 Kolumna E – odnalezione identyfikatory, pasujące do danych warunków, 

 Kolumna F – szczegóły dotyczące odnalezionych identyfikatorów. 
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Szczegóły dotyczące identyfikatorów są niezbędne w przypadku, gdy podane warunki spełnia więcej 
niż jeden obiekt: w przykładzie miało to miejsce w czterech przypadkach: 
 

 
 
Algorytm wyszukiwania odrzuca wszelkie znaki specjalne (czyli np. ‘-‘ w kodzie pocztowym), co 
skutkuje tym, iż jeśli dany fragment kodu (np. w przypadku miejscowości Nowe – jest to 86) 
występuje w kryteriach wyszukiwania innych miejscowości (np. w numerze zmapowanej ulicy, kodzie 
itp.), wyniki mogą być zwielokrotnione. 
Aby uzyskać bardziej dokładne wyniki, warto posiłkować się danymi, które dodatkowo zawierają np. 
nazwę ulicy bez przedrostków typu „ul.”, „Al.” itd. (ewentualnie numer porządkowy). 
  
Zauważmy, że w przypadku wystąpienia więcej niż jednego wyniku, aplikacja oddziela wyniki 
średnikiem, a dodatkowo komórki z takimi wystąpieniami są oznaczane kolorem żółtym. 
 
W takich przypadkach musimy dokonać ręcznej weryfikacji wyników i skorygować rezultaty.  
Zanim przystąpimy jednak do weryfikacji, przeprowadzimy wcześniej wyszukiwanie gmin. W tym celu 
oznaczamy Kolumnę E jako „powiaty”, zmieniamy opis rodzaju obiektu w kolumnie B na „gmina” i 
wstawiamy kolejne dwie kolumny przed odnalezionymi powiatami: 
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Po wyszukaniu gmin, filtrujemy ponownie dane o powiatach. Dzięki dopasowaniu gmin, które dają 
dokładniejszy obraz (także występują wielokrotnie, ale głównie w przypadku kiedy gmina o danej 
nazwie jest miejska i wiejska), możemy w prostszy sposób określić prawidłowy powiat: 
 

 
 
Dokonujemy weryfikacji identyfikatorów w powiatach i gminach (pozostawiając pojedyncze) i 
usuwamy niepotrzebne kolumny z dodatkowymi informacjami: 
 

 
 
Możemy teraz przystąpić do przygotowania wizualizacji. 
W tym celu za pomocą polecenia „Wstaw listę wg kryteriów” na karcie „CONT-EVO MAP WEB” 
wyświetlimy listę zawierającą powiaty oraz miasta na prawach powiatów. Na razie nie generujemy 
wizualizacji: 
 

 
 
Wybieramy obiekty, filtrując dane (i pamiętając o kolejności rysowania – powiaty przed miastami na 
prawach powiatów): 
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Uzyskując listę obiektów z identyfikatorami: 
 

 
 
Usuwamy zbędne kolumny (C i D), pozostawiamy nazwy, choć nie jest to niezbędne. 
Do tak przygotowanej listy, musimy podłączyć dane dotyczące wystąpień klientów. Wykorzystamy do 
tego wyszukane wcześniej identyfikatory dla gmin. 
 
Kopiujemy zawartość kolumny zawierającej odnalezione gminy do pustego arkusza: 
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Następnie na karcie „Dane” użyjemy polecenia „Usuń duplikaty” w celu uzyskania unikalnych 
wartości: 
 

 
 
Następnie zmieniamy identyfikatory podmieniając wyrażenie „terc_” na „terc_cp_” – w ten sposób 
uzyskując identyfikatory punktów centralnych gmin: 
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Unikatową listę kopiujemy poniżej obiektów, które wygenerowaliśmy dla powiatów: 
 

 
 
Funkcjami „SUMA.JEŻELI” oraz „LICZ.JEŻELI” podłączamy do identyfikatorów powiatów i miast na 
prawach powiatu łączną sprzedaż oraz liczbę klientów (jako zakres do przeszukiwania wykorzystamy 
kolumnę z wyszukanymi identyfikatorami): 
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Oraz: 
 

 
 
W komórce J2 przygotujemy listę wyboru, a w kolumnie E wynik (dla interaktywnego sterowania 
naszą wizualizacją): 
 

 
 
Jako wartości możliwe do wyboru zaznaczymy nagłówki danych: 
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Dodajemy także formułę w kolumnie E, która w zależności od wyboru dokonanego w komórce J2 
podstawi odpowiednie dane: 
 

 
 
Następnie ustalimy przedziały sprzedażowe oraz kolorystykę naszej wizualizacji, przy czym przedziały 
będą obliczane dynamiczne w zależności od podstawionych danych (stosując odpowiednie formuły z 
odwołaniem do wartości maksymalnej w kolumnie E, a następnie dzieląc ją przez 6 itd…): 
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Teraz możemy wstawić naszą wizualizację: 
 

 
 
Zakres jaki zaznaczmy, obejmuje listę powiatów, miast na prawach powiatów oraz punkty centralne 
gmin: 
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Skalujemy wizualizację (np.: 50%), aby była trochę mniejsza: 
 

 
 
Wynik: 
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Widzimy, że na mapie powiatów mamy naniesione także punkty centralne gmin, w których występują 
nasi klienci. 
W kolejnym kroku stworzymy kartogram, kolorując naszą wizualizację wg własnych przedziałów oraz 
kolorów komórek: 
 

 
 
Podajemy zakres danych: 
 

 
 
I zakres z przedziałami: 
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Gotowe: 
 

 
 
Możemy także ukryć zbędne kolumny, gdyż nie są nam niezbędne (wartości podłączone są 
formułami): 
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Na koniec ewentualnie możemy sformatować punkty centralne, aby były bardziej widoczne. 
W tym celu zaznaczamy dowolny z nich i ustawiamy jego format (kolor czarny, grubsza kreska): 
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Po czym kopiujemy ustawiony format na pozostałe obiekty tego typu (Malarz formatów): 
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I następnie: 
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W efekcie uzyskując: 
 

 
 
Możemy sterować wizualizacją (aktualizować kolorystykę i przedziały) poprzez wybór danych w 
komórce J2 oraz użyciu funkcji „Aktualizuj etykiety i kolory”: 
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Mapowanie własnych danych – własne obiekty 
 
Aplikacja CONT-EVO MAP umożliwia także zmapowanie danych tak, aby podłączyć je do uprzednio 
zbudowanych własnych obiektów. 
Późniejsze wykorzystanie tej funkcjonalności w celu podłączenia do danych jest identyczne jak w 
przypadku przedstawionym w poprzednim rozdziale. 
 
Aby uzyskać przypisanie określonych rekordów do własnych regionów, należy wykonać dwa kroki: 

1. Przyporządkować rekordy do standardowych, dostępnych w aplikacji obiektów (takich jak 
gminy, powiaty, województwa itd.) 

2. Przyporządkować wg odnalezionych obiektów standardowych, własne obiekty zapisane na 
serwerze. 

 
Do tej drugiej czynności służy polecenie „Dopasuj obiekty” > „Własne”: 
 

 
 
W poprzednich rozdziałach definiowaliśmy własne regiony w oparciu o województwa. Odnajdźmy 
zatem województwa, które odpowiadają naszym danym (1 krok): 
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I tak uzyskaną listę użyjmy do odnalezienia własnych, przypisanych obiektów (w tym przypadku nie 
musimy podawać rodzaju obiektu – aplikacja szuka dopasowania we wszystkich obiektach, których 
dany użytkownik jest właścicielem): 
 

 
 
Podobnie jak poprzednio, także w tym przypadku wielokrotne dopasowania są oznaczane kolorem 
żółtym i wymieniane po średniku. 
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Podłączanie obiektów wg kodów pocztowych 
 

UWAGA: Dane dotyczące kodów pocztowych NIE są oparte o oficjalne źródła takie jak spis PNA itp. 

Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby dane były jak najwyższej jakości, mogą zawierać błędy lub 

braki. 

Połączenie aplikacji z serwerem sieci web pozwala także na bardzo szybkie podłączenie własnych 

danych z identyfikatorami obiektów używanych przez aplikację CONT-EVO MAP przy wykorzystaniu 

kodów pocztowych. Dzięki temu możliwe jest podłączenie wspomnianych identyfikatorów do własnej 

tabeli z danymi. 

Załóżmy, że mamy listę klientów i danych (zupełnie przypadkowe dane) w postaci poszczególnych 

kolumn: Nazwa klienta, Adres, Kod pocztowy, Dane liczbowe: 

 

Funkcja dodaje informacje dotyczące obiektów z prawej strony zaznaczanej kolumny z kodami 

pocztowymi, zatem aby nie utracić danych należy albo przenieść kolumnę z kodami pocztowymi na 

koniec tabeli, albo wstawić dwie kolumny: 
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Następnie używamy polecenia na karcie „CONT-EVO MAP WEB”: Dopasuj obiekty > Wg kodów 

pocztowych: 

 

Aplikacja zapyta nas o niezbędne warunki, tj.: jakiego rodzaju identyfikatory nas interesują: z danych 

CODGIK, czy OSM a także z jakiego kraju oraz jaki typ obiektu ma być zwrócony: 
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Po wybraniu pożądanych warunków, naciskamy „Szukaj” aby przejść do kolejnego kroku, w którym 

zostaniemy zapytani o listę kodów pocztowych: 

 

Po czym uzyskujemy wynik: w pierwszej kolumnie umieszczony jest odpowiedni identyfikator, w 

drugiej nazwa danego obiektu/regionu: 
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Dane z kolumny z identyfikatorami możemy teraz w prosty sposób wykorzystać (np. przy użyciu 

funkcji „SUMA.JEŻELI”) do podłączenia w naszej wizualizacji. 

UWAGA: Alternatywą do powyżej omówionej funkcji jest użycie wbudowanej funkcji użytkownika 

o nazwie „KOD_P” omówionej w innej części niniejszej instrukcji. 
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