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Vse tako kaže, da je pionirska doba osebnih računalnikov prevesila v zrelejše obdob-
je . Ni še dolgo tega, ko so računalniški zanesenjaki (hackerji) prisegali na nenadkri-
ljive zmožnost Z X Spectruma z 48 K spomina ali Comodore 64. Tudi geografi v Ge-
ografskem inštitutu Antona Melika Z R C S A Z U in Inštitutu za geografijo Univerze 
Edvarda Kardelja smo začeli uporabljati te naprave, ki so nam v marsičem razširile 
računalniško obzorje. Za razliko od velikih računalniških sistemov, razmeroma dra-
gih terminalov in ne ravno poceni strojne ure, smo dobili računalnik, s katerim smo 
lahko delali na »domači« delovni mizi. To še ni bil »pravi«, zmogljiv osebni računal-
nik, imel pa je že vse lastnosti velikega računalnika. 

Na pobudo geografov sta bila v sodelovanju s programerji napisana in objavljena 
za Z X Spectrum dva domača geografska programa (software), ki ju je oba založila in 
izdala Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije. V okviru I G U so pripravili 
izobraževalni program »Hidroenergetske osnove Jugoslavije« ( M i h e v c , B . , . . . 
1985) in v Geografskem inštitutu Antona Melika Z R C S A Z U so dali pobudo za izde-
lavo programsko aplikativnega orodja za oblikovanje različnih grafikonov ter prepro-
ste statistike z naslovom »Mavrični grafikoni« ( O r o ž e n A d a m i č , M . , . . . 1985). 
Prvi program je namenjen izobraževanju učencev v šoli, drugi ima drugačno zasnovo, 
kot programsko orodje omogoča oblikovanje črtnih, stolpičastih in krožnih grafiko-
nov, izračunavanje deležev in nekaterih osnovnih elementov statistične analize. Re-
zultate dela je mogoče odtisniti na tiskalnik ali prenesti v Jakopinov urejevalnik bese-
dila, podatkov in slik, imenovan Ines ( J a k o p i n , P . , 1985). S posebnim progra-
mom Inev ( J a k o p i n , P . , 1986) jih je mogoče predelati v obliko izboljšanega ure-
jevalnika besedil, podatkov in slik, imenovan Eve ( J a k o p i n , P., 1986). Z Inesom 
je bilo mogoče v enem kosu obdelovati približno 10 strani beseila, z Eve pa že okrog 
20. Oba urejevalnika besedil uporabljamo za obdelavo manjših podatkovnih zbirk in 
seveda za pripravo ter opremljanje besedil. 

Začelo se j e z računalniškim urejanjem literature in drugih podatkovnih zbirk. 
Postopoma se j e razvila široka paleta najrazličnejših aplikacij, ki jih na tem mestu ne 
bomo podrobno navajali. Morda velja omeniti le še Instant (L a j o v i c, J . , 1986), 
ki omogoča prenos v Inesu napisane numerične podatkovne zbirke v statistični pro-
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gram Stats II (1985), ki je bil v GIAM še nekoliko dopolnjen in predelan. Za ilustra-
cijo navedimo, da je s tem programom mogoče na Z X Spectrumu izračunati korelaci-
jo med 840 spremenljivk obsegajočim parom podatkov. 

Nekaj zlasti izobraževalnih programov z geografsko vsebino so napisali tudi dru-
gi in so bili objavljeni na kasetah ali v računalniški literaturi. Eden od takih primerov 
je program Krožni diagrami ( O r o ž e n A d a m i č , M., 1986), nekateri programi, 
kot naprimer Stolpci ( O r o ž e n A d a m i č , M., 1986), so ostali neobjavljeni, kar 
pa ne pomeni, da jih nismo uporabljali. O tem smo doslej poročali na zborovanju slo-
venskih geografov v Dolenjskih Toplicah in na tečaju ter pri razgovorih v Zvezi ge-
ografskih društev Slovenije. 

Vzporedno z razvojem takoimenovane strojne opreme je bilo postopoma na vol-
jo tudi vedno več programske opreme. Ob tem je pomembno, da je ob vrsti tujih pro-
gramov J a k o p i n (1985, 1986) napisal več domačih programov, ki jih je bilo mož-
no ustrezno preoblikovati in prilagajati našim željam ali zahtevam. Sčasoma se je po-
kazalo, da je to zelo pomembna prednost domače programske opreme pred tujo, ki 
omogoča le opravila in naloge, za kar je bila v osnovi programirana. Le v izjemnih 
primerih je možno tuje programe, in to navadno le v omejeni meri, prilagajati poseb-
nim zahtevam uporabnika. Morda je prav v tem glavni vzrok, da je Comodore 64 os-
tal nekako v senci. Sicer pa to za nas geografe niti ni važno. Pomembneje je , da se s 
hitrim razvojem računalniške tehnologije uveljavljajo novi, mnogo močnejši računal-
niki, ne le dvakrat trikrat močnejši, temveč dvajsetkrat do tridesetkrat močnejši. Pri 
nas sta se v zadnjem času uveljavili dve vrsti računalnikov Atari z 1 M Kb (to je 1000 
Kb) in različne variante IBM kompatibilnih računalnikov z do 640 K. Za ilustracijo 
navedimo, da je mogoče na primer z Atarijem naenkrat obdelovati okrog 400 tipka-
nih strani besedila ali podatkov. Pomembno je tudi, da so močno izboljšali grafične 
zmogljivosti novih računalnikov. 

Od samih tehničnih podrobnosti je važnejše dejstvo, da so nam v vedno večjem 
številu tudi dosegljivi ti zmogljivi računalniki. Vse bolj se kaže, da je za geografe ne-
pomembno izobraževanje o samih tehnikah programiranja računalnikov, ali drugače 
povedano učenje programskih jezikov (basic, fortran, pascal, C, itd.). Zakaj? Pro-
gramska oprema je vedno bolj izpopolnjena, kar je rezultat dela specialistov progra-
merjev, ki so povsod po svetu in tudi pri nas sicer dokaj na redko posejani. Pomemb-
no je imeti v stroki, kar se le da veliko resnih uporabnikov že izdelanih programov, ki 
naj posredujejo pobude, želje, zahteve o konkretnih izboljšavah programske opre-
me. Naloga specialistov, programerjev pa je , da jih uresničijo v programski opremi. 
Če uporabimo primerjavo, je s to stvarjo nekako tako, kot da je za znanje uporabe 
avtomobila treba biti tudi avtomehanik. Smiselno pa je seveda znati voziti in uporab-
ljati avto. Torej geografi naj znajo uporabljati računalnik in računalniške programe, 
za izvrševanje nalog, ki jih od njega zahtevajo. 

Kako na hiter in učinkovit način doseči ta cilj? Prva naloga je brez dvoma, da , 
moramo zagotoviti zadostno število ustrezne strojne opreme, to je primernih računal-
nikov. Druga naloga je kvalitetno in praktično uporabno izobraževanje ljudi o rabi, 
uporabi računalnikov. Še vedno nam primanjkuje zadostno število ustreznih računal-
nikov, kar je tudi osnovni predpogoj za kvalitetno izobraževanje geografov. 

Aplikativno računalniško programsko opremo, vsesplošno uporabno v geografi-
j i , lahko razdelimo glede na naloge, ki jih opravljajo, v naslednje skupine: 
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1. urejevalniki besedil (Steve, l s l Word, Wordstar, itd.), 
2. podatkovne baze (Steve, D B Master One, itd.), 
3. preglednice (spreadsheet), (Lotus 1-2-3 , Vip, itd.), 
4. grafični programi (Steve, Degas, itd.) in 
5. posebni specializirani programi in programska orodja. 

Navedli smo le nekaj programov, ki jih trenutno geografi najbolj uporabljajo. 
Celoten seznam bi bil precej daljši. Število uporabnih programov hitro narašča. Traj-
no uporabni pa so brez dvoma različni urejevalniki besedil, podatkov, slik in pregled-
nice. To so osnovni pripomočki, ki jih koristno dopolnjuje specializirana programska 
oprema. 

V Sloveniji je za Atarije (520 S T + , 1040 ST ali 2080 ST) J a k o p i n (1986) na-
pisal program Steve, ki brez dvoma predstavlja ta trenutek osnovno računalniško 
programsko orodje na računalnikih Atari. Urejevalnik Steve je namenjen predvsem 
obdelovanju besedil, ki jih lahko dopolnjujemo s slikami, lahko pa z njim tudi sešte-
vamo, pišemo obrazce in uredimo kakšno podatkovno zbirko. Priročnik Steva obsega 
248 strani. Vse je napisano in deluje v slovenščini, kar ni nepomembno, če se zaveda-
mo dejstva, da je skoraj vsa ostala programska oprema v angleščini ali kakem drugem 
tujem jeziku. V najnovejših verzijah tega programa deluje tudi odličen grafični ureje-
valnik, ki ga po zmogljivosti lahko postavimo ob bok Degasu ali drugim podobnim 
grafičnim programom. Steve ni le »navaden« urejevalnik besedil, temveč je mnogo 
več. V enem programu je na enem mestu združenih izredno veliko koristnih in upo-
rabnih funkcij. Steve bi bolje opisali kot večnamenski programski paket, ki z velikim 
številom najrazličnejših funkcij in ukazov omogoča vrsto najrazličnejših aplikacij. 
Poleg tega je Steve zasnovan tako, da je vanj mogoče prenašati in nadalje obdelovati 
podatke in informacije, ki smo jih oblikovali z drugimi programi. Tako na primer tudi 
slike, oblikovane z grafičnim urejevalnikov Degas, z Vip-om, itd. S Stevom je mogo-
če izredno hitro oblikovati matriko za poljuben vnos podatkov, ki jo kasneje lahko 
naprej obdelujemo, urejamo in po datoteki zbiramo ali iščemo informacije, ki nas za-
nimajo. Prav široka sistemska zasnova programa Steve je njegova največja in najpo-
membnejša odlika. Mirno lahko trdimo, da prav zaradi tega Steve prednjači pred šte-
vilnimi tujimi programi. 

Seveda ne gre brez zbiranja, vnašanja (vpisovanja) podatkov in informacij. Na-
loga programov pa je , da na enostaven in hiter način izpolnjujejo naloge, ki jih zahte-
vamo od njih. 

Predolg bi bil spisek vseh nalog in opravil, ki jih Steve zmore. Vsega tega tudi 
priročnik ne more vsebivati, ker je marsikaj prepuščeno uporabnikovi ustvarjalnosti. 
V priročniku je primer urejanja podatkov o Obalnem krasu ( K r a n j c, A 
1985) z Inštituta za raziskovanje krasa Znastvenoraziskovalnega centra SAZU in pri-
mer prelivanja slik (kart) ene preko druge, nemega zemljevida slovenskih občin, ki 
so ga izdelali v Geografskem inštitutu Antona Melika Z R C SAZU ( O r o ž e n -
A d a m i č M., 1986). S preizkušanjem in uporabo Steva so geografi v Z R C SAZU 
že dalj časa ukvarjamo in ob tem tesno sodelujemo z njegovim avtorjem Primožem 
J a k o p i n o m , ki je koristno upošteval mnoge želje in pripombe. Za razumevanje 
in nesebično pomoč se mu tudi na tem mestu še posebej zahvaljujemo. To je tudi po-
glavitni vzrok, zakaj so se računalniki Atari tako močno uveljavili v bibliotekarstvu in 
omenjenih inštitucijah, v katerih delajo geografi. 
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Na koncu naj omenimo še to, da je v Atari razmeroma enostavno mogoče prena-
šati podatkovne zbirke oblikovane na Z X Spectrumu v formatu programov Ines in 
Eve. Prav tako lahko prenašamo podatkovne zbirke v veliki D E C računalnik Univer-
ze Edvarda Kardelja in nazaj. To je izredno pomembno, ker je tako zagotovljena 
kompatibilnost med različno računalniško opremo. 

Za ilustracijo zmogljivosti Atarija 1040 ST še povejmo, da lahko naenkrat deluje 
z desetimi okni ali razumljiveje z desetimi različnimi podatkovnimi zbirkami. Če v 
eno od oken vložimo angleško-slovenski slovar s 18.350 gesli, v drugo slovensko-an-
gleški slovar s 17.345 gesli, nam Steve omogoča izredno hitro iskanje po obeh slovar-
jih in še oblikovanje okrog 40 tipkanih strani besedila. Oba slovarja obsegata okrog 
400 tipkanih strani nekomprimiranega besedila, ki sta prirejena s pomočjo slovarja 
K o m a c - Š k e r l j (Cankarjeva založba, 1981) in obsegata v originalu 787 strani 
malega formata. V Stevu smo mu seveda dodali vrsto strokovnih in drugih izrazov, iz-
pustili pa smo take, ki niso več aktualni ali nas preprosto ne zanimajo. Skratka, obli-
kovali smo si lasten strokovni slovar. Seveda lahko na enak način oblikujemo najraz-
ličnejše druge podatkovne zbirke. 

Računalniki in strežna programska oprema, zlasti če je ta zrasla v domačih logih, 
so postali nepogrešljivo orodje. Brez tega si mnogi geografi že danes ne moremo 
predstavljati vsakdanjika. V letih, ki prihajajo, pa bodo brez dvoma postali to tako 
vsakdanja stvar, kot so danes avtomobili, fotoaparati in podobno. 

Program karte in legende, kartograf 

Za Atari sta H. K o o n o s in D. C h e n e t t e napisala program, ki geografe 
pritegne že z naslovom. Na osebnem računalniku nam omogoča oblikovanje najraz-
ličnejših kart sveta, kontinentov in manjših območij. V programu je v obliki podat-
kov shranjenih okrog 9000 geografskih koordinat, ki omejujejo celine in večje otoke. 
Namenjen je oblikovanju najrazličnejših kart na ekranu računalnika in omogoča tudi 
izpis na tiskalniku. V digitalizirani obliki je priložen priročnik, ki obsega 25 strani, če 
ga izpišemo na tiskalniku. Avtorja sta iz Kalifornije, program pa je objavljen pri za-
ložbi Antic. 

Program je napisan tako, da uporabnika vodi in usmerja z dodatnimi obvestili. 
Priročnik je le dodatna dopolnilna informacija za zahtevnejšega uporabnika. V nekaj 
minutah nam računalnik na ekranu generira karto v eni od naslednjih projekcij: azi-
mutna ekvidistantna, konična, cilindrična, Flamsteedova, Foucaultova, Mercatorje-
va, Mollweidejeva, ortografska, perspektivna, polikonična in Wernerjeva. Imamo to-
rej možnosti izbire kar med enajstimi različnimi projekcijami. Rezultat je »nema« 
karta Zemlje ali izbranega območja, ki jo je nato mogoče dorisati, obarvati, zapolniti 
posamezne dele z enim od izbranih rastrov, besedili, opisi in legendami. Izdelek lah-
ko shranimo na disk (zunanji pomnilnik) in ga po potrebi znova prikličemo, ga dopol-
nimo, del zbrišemo, skratka, uporabimo za naš namen. 

Izvirna koda programa je napisana v jeziku C, ki jo je od sestavljalcev programa 
mogoče dobiti in nato vgraditi v druge programe. Kot primer je navedena možnost iz-
delave obrisa kontinentov na satelitskih meteoroloških posnetkih. 

Pri večini projekcij, ki jih vsebuje program, je potrebno določiti nekatere para-
metre, kot so zemljepisna širina, dolžina ali oddaljenost pogleda pri perspektivni pro-
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jekciji. Na ta način lahko »pogledamo« Zemljo v izbrani projekciji iz poljubne per-
spektive in s poljubnimi parametri. Prav tu se izkaže poglavitna moč programa, ker 
nam omogoča računalniško generiranje kart, ki jih sicer ne najdemo v atlasih. Ni 
dvoma, da ima zato program tudi izredno didaktično vrednost kot učno orodje in pri-
pomoček v matematični geografiji. 

V tako imenovanem »locate mode« lokacijskem način omogoča, da s klikom na 
katerikoli točki karte v cilindrični, konični ali Mercatorjevi projekciji odčitamo poda-
tek o zemljepisni širini in dolžini. Če imamo karto, izdelano v azimutni ekvidistantni 
projekciji, s središčem v izbranem kraju, lahko na ta način odčitamo oddaljenost po-
ljubnega kraja na Zemlji. Naslednja izbira nam omogoča izris mreže poldnevnikov in 
vzporednikov. Na kartah manjših območij, kontinentov ali delov Zemlje, lahko izbe-
remo še gostoto mreže poldnevnikov in vzporednikov, kar znatno prispeva k plastič-
nemu vtisu karte. 

Če zmanjšamo »okno« delovne površine na ekranu za '/4 ali '/2 in nato izrišemo 
izbrano karto, dobimo pomanjšano sliko. Vse naše izdelke lahko prenesemo v pose-
ben program za risanje Degas, kjer jih lahko še grafično obdelujemo. S posebnim 
programom Snapshot lahko celotno karto ali le del karte iz našega programa posna-
memo na disk. Tako posneto karto lahko v razširjenem načinu naložimo v program 
Steve ( J a k o p i n , P., 1987), vključimo v naše besedilo ali še naprej grafično obde-
lujemo. To je zelo pomembna možnost mesebojne kompatibilnosti različnih progra-
mov. 

V drugem delu priročnika so na kratko obrazložene in s formulami podprte ka-
rakteristike omenjenih projekcij. V obrazložitvi tega dela priročnika so se avtorji 
oprli na vrsto znanih virov in med drugimi omenjajo knjigo »Elements of Cartogra-
phy« (H. R o b i s o n, D. R a n d a l l , 1969) o kateri smo že poročali v Geografs-
kem vestniku ( O r o ž e n , M., 1982). Program je na zavidljivem tehničnem nivoju 
in napisan geografom na »kožo«. Uporaben je za kartografsko ilustriranje najrazlič-
nejših enostavnejših regionalno-geografskih prikazov. Poleg tega pa ima še veliko di-
daktično vrednost. Ne nazadnje bi bilo s pomočjo tega programa mogoče oblikovati 
kvaliteten učbenik, priročnik za matematično geografijo. 
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