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M ałgorzata Leszczyńska

ZDJĘCIA CYFROW E
JAKO U ZUPEŁNIA JĄC Y ELEM ENT BAZ GIS

O pracow ania foto g ra ficzn e m ogą stanow ić p odstaw ę p ra c z zakresu wielu
dziedzin: badania środowiska, projektów inżynieryjnych, gospodarki przestrzennej itp. N a
uw agę zasługuje rów nież w ykorzystanie zdjęć w p ow szechnie dostępnych m ateriałach
turystycznych.
W p racy przedstaw iono opis zastosow ania różnych rodzajów zd jęć cyfrow ych do
celów tw orzenia i wzbogacenia baz danych udostępnianych w Internecie. Zdjęcia pod n o szą
w iarygodność i poglądow ość informacji,
służą wzm ocnieniu ekspresji przekazu.
Z aproponow ano rozw iązania służące najkorzystniejszem u w kom ponow aniu zd jęć do
prezen ta cji kartograficznych z uwzględnieniem w ykorzystania ich ja k o p odkładów i ilustracji.

S treszczen ie.

Obecnie m ożna zaobserw ow ać duże zainteresow anie system am i inform acji
przestrzennej. Z najdują one zastosow anie w wielu dziedzinach gospodarki, podnoszą
jakość świadczonych usług i m ogą zw iększyć w niebagatelny sposób dochody
wybranych gałęzi gospodarki.
Ze wzrostem zainteresow ania tą dziedziną i wraz z łatw iejszym dostępem do
oprogram owań obsługujących mapy num eryczne pojawiło się wiele firm oferujących
tworzenie opracowań GIS. Powstało też i nadal powstaje w iele dzieł zw iązanych z
system am i informacji przestrzennej zarówno w form ie stacjonarnej, ja k i
udostępnianych przez Internet. M asow a produkcja map num erycznych zm usza do
poszukiw ania rozwiązań, które m ogłyby w szczególny sposób zainteresować
potencjalnych klientów, sprawić iż wśród wielu ofert w ybraliby to konkretne
opracowanie, poleciliby je innym osobom , a w przyszłości, w róciliby ponownie do
tego opracowania. O znaczałoby to, że dany produkt stał się dla nich rozróżnialny,
lepszy od innych. Sposobem osiągnięcia tego celu je st nadanie opracowaniu
odpowiedniej formy. W ażne też je s t rozbudzenie emocji u odbiorcy, co w przypadku
mapy numerycznej m ożna osiągnąć tworząc ciekaw ą szatę graficzną i wzbogacając
opracow anie w zobrazow ania fotograficzne. Szczególnie ważne je s t to w branżach,
gdzie system taki pożądany je s t ze względów m arketingow ych. W przypadku tego
artykułu rola zobrazowań fotograficznych będzie opisana na podstaw ie branży
turystycznej.
W przypadku opracow ań GIS przeznaczonych do prom ocji obiektów i
regionów turystycznych, w ym agany jest szczególny sposób przedstaw ienia obszaru
będącego obiektem zainteresow ania. Mniej ważna jest tu dokładność rozum iana w
sensie geodezyjnym , niż odpow iednie zobrazowanie terenu, ze szczególnym
zw róceniem uwagi na elem enty odgryw ające w ażną rolę w turystyce. Mimo że m apa
w ektorow a może być stw orzona w niekonwencjonalny sposób, może interaktywnie
współpracow ać z turystą i posiada bazę opisową, z której inform acje m ożna
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uzyskiwać na w iele sposobów , to jednak w przypadku opracowań GIS
przeznaczonych dla branży turystycznej nieodzow ne wydaje się dołączenie
odpowiednio dobranych zobrazow ań fotograficznych. System powinien być tak
opracow any, aby po skorzystaniu z niego turysta m ógł ocenić czy zadowoli go
w ybrane m iejsce zarów no pod w zględem w alorów przyrodniczych, ukształtow ania
terenu, infrastruktury turystycznej, kulturow ej, a także aby m ógł wstępnie ocenić jaki
będzie w wybranej przez niego bazie turystycznej (noclegow ej, gastronom icznej,
czynnego w ypoczynku) poziom św iadczonych usług. W tym przypadku dużo bardziej
w iarygodne od w szelkiego rodzaju sym boli geodezyjnych i najlepiej opracowanych
map są wzbogacające konkretne opracow anie zdjęcia. Zdjęcia te należy podzielić na
zobrazow ania
zw iększające
wiedzę
w
zakresie
w alorów
przyrodniczokrajobrazow ych, do czego m ogą być w ykorzystane zobrazow ania teledetekcyjne i
fotogram etryczne oraz zobrazow ania fotograficzne dotyczące poszczególnych
obiektów turystycznych i w alorów krajobrazow ych.

Satelitarne mapy obrazowe
W ykorzystanie w m apach num erycznych przeznaczonych dla potrzeb
związanych z turystyką zdjęć teledetekcyjnych i fotogram etrycznych nie pow inno być
łączone z celami naukow ym i. Satelitarne mapy obrazowe pow inny jedynie w zbogacać
treść mapy i zw iększać pozytyw ne em ocje odbiorcy zw iązane z obejrzeniem
wybranego regionu na odpow iednim zobrazow aniu satelitarnym , eksponującym
w ybraną cechę przedstaw ianego obszaru. Powinny one dostarczać inform acji, które
trudno je st przedstaw ić w innej form ie, bądź takich, które w innych formach stają się
mniej ciekawe, czyli inform acji kom plem entarnych w stosunku do w arstw
inform acyjnych, z których składa się num eryczna m apa turystyczna. O dpow iednio
opracowane obrazy satelitarne m ogą odzw ierciedlać zróżnicow anie szaty roślinnej,
wód oraz zróżnicow anie ich stanu czy fizycznych w łaściw ości. Po w zbogaceniu tych
opracowań zobrazow aniam i term alnym i turysta może uzyskać np. kom pleksow ą
wiedzę na tem at wód W ielkich Jezior M azurskich: przybliżoną głębokość określoną
na podstawie różnicy kolorów poszczególnych partii wody, stopień zanieczyszczenia
poszczególnych jezior, m iejsca w których kum ulują się zanieczyszczenia, m iejsca
w ystępow ania zim nych prądów , odkrycie źródeł z których początek biorą jeziora.
M oże okazać się nawet, że istnieją m ałe akw eny wodne nie ujęte w tradycyjnych
opracow aniach - je st to w ażna inform acja dla turystów szukających spokoju i
sam otności. C iekaw ą m oże się rów nież okazać inform acja na temat szaty roślinnej
występującej w okół jezior, w opracow aniach turystycznych nie dzieli się w części
graficznej lasów na iglaste, liściaste czy mieszane. Nie ma tam również inform acji o
wieku drzewostanu. T aką inform acje m ożna natom iast odczytać z odpow iednio
przygotow anych satelitarnych map obrazowych.
Piezentacja w Internecie pozw ala grupować inform ację w edług tem atyki i
znaczenia dzięki temu odbiorca może przeglądać tylko interesujące łjo zagadnienia i
spiaw nie pizechodzić m iędzy działam i dzięki odpow iednio skonstruow anym
funkcjom obsługi mapy. M apy satelitarne mogą być traktow ane zatem jako
dodatkowe
warstwy
inform acyjne
w yśw ietlane
na
żądanie
konkretnych
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użytkowników, zainteresow anych tego rodzaju prezentacją i tem atyką tam
przedstawioną. Dzięki temu nie zostaje dodatkowo obciążona zasadnicza część
opracowania, ani nie je st zakłócony odbiór innych składników inform acyjnych.
Korzyści wynikające z dołączenia zobrazowań cyfrowych do projektu GIS oraz
opisanej konstrukcji są oczyw iste. U żytkow nik otrzym uje kom pleksow ą inform ację na
tem at wybranego terenu, w oryginalnej i przejrzystej formie.
W arto dodać, że koszty zakupu zobrazowań satelitarnych są coraz niższe.

Zobrazowania fotograficzne
Bardzo popularnym sposobem wykorzystania zdjęć je st użycie ich jako
ilustracji stron W W W . U zupełniają one inform acje przedstawione w postaci opisów
oraz map. D odatkow ą zaletę (oprócz w zbogacenia treści) stanowi ulepszenie formy
prezentacji przez urozm aicenie oraz zwiększenie ekspresji przekazu inform acyjnego,
sprawiające, że bardziej przyciąga on uwagę odbiorcy i zachęca do bliższego
zapoznania się z treścią publikacji.
Rola zdjęć je st szczególnie w ażna w serwisach internetowych poświęconych
turystyce. Przedstaw ienie tego rodzaju informacji oprócz neutralnej relacji często
zaw iera elem enty reklam ow e, zw iązane z prezentacją atrakcji turystycznych i
obiektów obsługi ruchu turystycznego, w ym agające efektownej szaty graficznej.
Ze względu na tem at zdjęcia m ożna podzielić na trzy grupy:
1). widoki ogólne —ukazujące krajobrazy naturalne oraz panoramy m iast (zdjęcia
lotnicze lub naziem ne, w ykonane z punktów widokowych), służące wstępnem u
zapoznaniu odbiorcy z prezentow anym terenem , a zatem dołączane do
ogólnoinform acyjnej części opracow ania,
2). zdjęcia obiektów proponow anych do obejrzenia — przedstaw iające między
innymi pomniki przyrody i zabytki architektury (decydujące o atrakcyjności
turystycznej danego obszaru), przy czym obejm ują one obrazy całych obiektów oraz
interesujące szczegóły (np. detale architektoniczne),
3). zdjęcia obiektów bazy noclegowej i rekreacji - św iadczące o przygotow aniu
danego terenu do przyjm ow ania turystów, ich tem atem są hotele, ośrodki
w ypoczynkowe itp., oprócz ogólnych przedstawień często w ystępują zdjęcia w nętrz
(np. ilustrujące w yposażenie pokoju) i wybranych obiektów tow arzyszących (np.
basen, przystań, ogród).

P o d su m o w an ie
W ym ienione przykłady w ykorzystania różnego rodzaju zobrazowań
cyfrowych m ogą św iadczyć o ich dużej przydatności w m ateriałach turystycznych
publikowanych w Internecie. Podnoszą one wartość tych opracowań pod wielom a
względam i:
zw iększenie wiarygodności w stosunku do przedstawianych v\ części opisowej
cech.
uzupełnienie treści,
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zachow anie przejrzystości projektu mimo dużej ilości informacji,
wzm ocnienie siły przekazu.

Poniżej przedstaw iono w ybrane przykłady form zastosow ania
cyfrow ych w serwisach o charakterze turystyczno-krajoznaw czym :

zdjęć

1).

http://w w w .um .piotrkow .pl/m apa/index.htm l
O rtofotom apa z funkcjam i pow iększania i pom iaru odległości.
2 ). http://w w w .w ieruszow .info.pl/m apy/m apy.htm
Zdjęcie lotnicze przedstaw iające ogólny w idok całego miasta.
3). http://krotoszyn.pl/inne/zlotula.jpg
W idok centrum m iasta z lotu ptaka.
4). http://w w w .grudziadz.pl/index_spacer_po_m iescie.htm l
Z djęcia tow arzyszące opisowi zabytków , pow iązane z planem miasta.
5). http://virtual.gdansk.gda.pl/gdansk/PLA N /800G D .H TM
Z djęcia zabytków ukazujące się po w skazaniu odpow iedniego obiektu na
planie.
6). http://w w w .raw icz.hom e.pl/
Zdjęcia różnego rodzaju: widok z lotu ptaka, pojedyncze obiekty, wnętrza.
7). http://w w w .m apa.unicom .pl/
W idoki ilustrujące trasy tuiystyczne, pow iązane z mapą.
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