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Warsztaty
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Panel Międzynarodowa certyfikacja EPP GIS szansą dla studenta i uczelni
Andrzej Szymon Borkowski
Polskie Towarzystwo Informatyczne

W ramach warsztatów zaprezentowana zostanie możliwość podejścia do egzaminów
zaświadczających o wiedzy i umiejętnościach GIS, po których można uzyskać
międzynarodowy certyfikat EPP GIS. Z perspektywy studenta to szansa na poważną pozycję
w życiorysie i tym samym większe możliwości na rynku pracy. Z perspektywy uczelni czy
jednostki organizacyjnej to szansa na utworzenie swojego akredytowanego laboratorium lub
centrum egzaminacyjnego, które służy do certyfikacji.
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Próby, błędy i losowania w praktyce archeologa
Rafał Fetner
Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski

Warsztat skierowany jest do osób rozpoczynających przygodę z archeologią lub
analizą danych archeologicznych. Na warsztatach zostaną poruszone zagadnienia związane
ze strategią pozyskiwania danych archeologicznych, problemem losowości, błędu
systematycznego, a także wykorzystaniem symulacji oszacowaniu błędu estymacji i, dalej,
samej analizie. Wszystkie punkty warsztatów, krok po kroku, zostaną wykonane w programie
RStudio z wykorzystaniem języka R. Uczestnicy zostaną zapoznani z miarami opisu
zmienności danych, szacowaniem błędu estymacji metodą „bootstrap”, a także szacowaniem
wyników złożonych za pomocą metody modelowania Monte Carlo. Wszystkie ćwiczenia,
krok po kroku, zostaną przeprowadzone w programie RStudio, a problemy merytoryczne
zilustrowane studiami przypadku.
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Trimble Catalyst
Jakub Krzysztoń
NaviGate Sp. z o.o.

Warsztaty będą koncentrować się na wykorzystaniu software’owego odbiornika
GNSS/GIS Trimble Catalyst w pomiarach terenowych. Dzięki połączeniu kompaktowej
anteny Trimble DA2 z własnym urządzeniem mobilnym typu smartfon/tablet, użytkownicy
uzyskają możliwość pozyskiwania wysokiej jakości danych geoprzestrzennych z użyciem
dowolnej aplikacji pomiarowej dostępnej na system Android. Uczestnicy warsztatów pod
okiem instruktora wykonają kilkadziesiąt pomiarów obiektów punktowych, liniowych i
poligonowych, korzystając z subskrypcji Catalyst, zapewniających różne poziomy
dokładności pomiaru (od kilku decymetrów do 1 cm). Następnie będą mieli możliwość
wyeksportowania pomiarów na własny dysk sieciowy (Dropbox/Google Drive/One Drive).
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Zastosowanie danych lotniczego skanowania laserowego w analizie terenu
Adrian Ochtyra
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski

Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną podstawy przetwarzania danych
lotniczego skanowania laserowego (ALS) w celu analizy rzeźby terenu. Uczestnicy będą
zaznajomieni z wizualizacją danych ALS, podstawami edycji manualnej, procesami
automatycznej klasyfikacji, generowania Numerycznego Modelu Terenu oraz Numerycznego
Modelu Pokrycia Terenu oraz wykonywania ich cieniowania. Zajęcia będą odbywały się przy
wykorzystaniu oprogramowania LAStools oraz ArcGIS.
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Projektowanie prostych aplikacji w R przy użyciu SHINY
Andrzej Romaniuk
Uniwersytet Edynburski

Czasami interpretowalny kod, wraz z wygenerowaną dokumentacją (np. tablice lub
wizualizacje), może nie wystarczyć, by skutecznie przekazać rezultaty czyjejś pracy. Dzieje
się tak zwłaszcza wtedy, gdy pewna doza aktywnej interakcji jest wymagana, by w pełni
zrozumieć pozyskane dane, a odbiorca nie posiada odpowiedniej wiedzy o tym, jak napisać
własny kod. Redukcja interakcji do pasywnego odbioru jest też często nużąca dla osób spoza
kręgów akademickich, niemających żadnego pojęcia o szerszym kontekście badań.
Problemy te można łatwo rozwiązać, dając odbiorcom narzędzia do eksploracji
zarówno danych jak i uczestnictwa w procesie analizy, w formie interaktywnej aplikacji
internetowej. Danie takich możliwości pozwala na organiczne zrozumienie, co właściwie
oznaczają wykorzystane dane oraz metody i dlaczego autor dokonał konkretnych wyborów
podczas analizy. Tworzenie dedykowanych aplikacji internetowych może również usprawnić
same badania, zapewniając w łatwy sposób automatyzację regularnie używanych rozwiązań,
bez potrzeby zmiany samego kodu w każdym przypadku.
Choć tworzenie aplikacji internetowych nie było oryginalnym celem, dzięki bibliotece
SHINY i związanym z nią rozwiązaniom sieciowym stało się to jedną z coraz szybciej
rozbudowywanych możliwości pakietu R w środowisku RStudio. SHINY to cała struktura
rozwiązań do tworzenia i udostępniania/wdrażania aplikacji. Choć może to brzmieć
skomplikowanie, jest to prawdopodobnie najłatwiejszy sposób na poznanie podstaw
tworzenia aplikacji bez uprzedniej wiedzy o językach do tego używanych (np. JavaScript).
Może być polecana zwłaszcza osobom regularnie pracującym w R, ale myślącym o dalszym
rozwoju w kierunku właściwego programowania.
Warsztat jest zaadaptowany z tutorial’u, który instruktor napisał dla Centre for Data,
Culture & Society, the University of Edinburgh (https://doi.org/10.5281/zenodo.5705151) i
poszerzony o dodatkowe informacje. Składa się on z dwóch części. Celem pierwszej części
jest przede wszystkim zapoznanie uczestników ze wszystkimi kluczowymi etapami tworzenia
aplikacji internetowej w SHINY, z możliwością śledzenia budowania takiej aplikacji na
żywo. Celem drugiej części jest stworzenie własnej, prostej aplikacji zawierającej wszystkie
wymagane elementy i opublikowanie jej w skompilowanej formie poprzez ShinyApps.io,
10

bądź w formie interpretowalnego kodu w RStudio poprzez stronę GitHub. Pod koniec
warsztatu uczestnicy będą mieli funkcjonalne zrozumienie działania aplikacji webowych
budowanych w SHINY, praktyczną wiedzę jak stworzyć od podstaw takie aplikacje oraz jak
dalej pogłębiać swoją wiedzę w tej tematyce.
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Czy standardy w geologii mają sens?
Urszula Stępień
Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB)

Geologia jest jedną z przedstawicielek nauk przyrodniczych, a te swym bogactwem i
różnorodnością terminów oraz klasyfikacji wydają się czasem przytłaczać samych
naukowców, prowokują dyskusje. Czy jest zatem sens wprowadzać porządki? Zamykać w
sztywnych ramach? Jak poradzić sobie z odwiecznym: „to zależy, jak na to spojrzeć”?
Standardy – jaki jest ich sens, czy są potrzebne przyrodnikom, jak powstają? Czy
standaryzacja w geologii ma sens? Gdzie szukać standardów? Kto może je tworzyć? Jak je
praktycznie wykorzystywać? Nieświadome korzystanie ze standardów? Jak to możliwe? Na
te pytania spróbujemy wspólnie znaleźć odpowiedzi podczas warsztatów. Do wyjaśnienia
zagadnienia standardów w geologii zostaną wykorzystane przykłady wdrożeń z kraju i
zagranicy. Uczestnicy samodzielnie przyjrzą się przykładowym standardom i spróbują
skorzystać z efektów ich zastosowania. Ponadto zapoznają się zasadami funkcjonowania
jednej z ważniejszych organizacji zajmującej się standaryzacją – Open Geospatial
Consortium (OGC). Omówiony zostanie zakres działania OGC. Na przykładzie
międzynarodowego standardu wymiany danych geologicznych GeoSciML (Geoscience
Markup Language) uczestnicy zapoznają się z powstawaniem standardu – od pomysłu
poprzez testy, wdrożenia, aż po jego formalizację.
Na koniec zostaną wybrane 3 zagadnienia dotyczące realizowanych przez
uczestników prac badawczych czy artykułów naukowych, a następnie zostaną poddane
analizie pod kątem możliwości standaryzacji, by ustalić argumenty za i przeciw wdrożeniom
norm.
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Wykorzystanie oprogramowania Esri ArcGIS do sporządzania przekrojów
geologicznych
Daniel Zaszewski
Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski

Celem warsztatów jest zademonstrowanie możliwości oprogramowania ESRI w
tworzeniu w pełni edytowalnych przekrojów geologicznych oraz ich wizualizacji w
przestrzeni 3D. Podczas warsztatów uczestnicy poznają: metody tworzenia profili
hipsometrycznych wzdłuż linii przekroju; sposoby rzutowania wydzieleń geologicznych,
zapisanych w postaci wektorowej, na profil morfologiczny; metodykę przygotowania danych
w celu tworzenia profili otworów wiertniczych w środowisku GIS; możliwości dodawania do
przekroju punktów z pomiarami strukturalnymi; metody tworzenia i wizualizacji przekroju.
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Analiza stratygrafii horyzontalnej cmentarzyska kultury wielbarskiej w
Weklicach, stan. 7, pow. Elbląski
Marek Baczewski1, Magdalena Natuniewicz-Sekuła2
1

Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski, 2Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk

W ciągu prowadzonych od wielu lat badań archeologicznych na cmentarzysku
ludności kultury wielbarskiej w Weklicach dokonano wielu spektakularnych odkryć. Do tej
pory zbadano ponad 600 grobów i pozyskano blisko 5000 zabytków. Projekt ma na celu
opracowanie i przedstawienie stratygrafii horyzontalnej cmentarzyska z wykorzystaniem
Systemu Informacji Geograficznej. W bazie danych geoprzestrzennych zostały umieszczone
informacje o pochówkach przebadanych w trakcie badań wykopaliskowych oraz o zabytkach
luźnych, które posiadają dokładną lokalizację w obrębie stanowiska. Duża liczba precyzyjnie
datowanych pochówków pozwoliła na stworzenie wewnętrznej chronologii cmentarzyska,
która może być wykorzystana do prześledzenia zmian przestrzennych zachodzących w czasie
jego użytkowania. Przygotowana w oparciu o chronologię odkrytych grobów i uzupełniona o
znaleziska luźne seria planów przedstawia szczegółowy obraz rozwoju przestrzennego
nekropolii. Czytelny do prześledzenia staje się także obszar stanowiska wykorzystywany w
kolejnych stadiach. Zebrane dane mogą również posłużyć do lepszego poznania obrządku
pogrzebowego ludności kultury wielbarskiej oraz do próby podjęcia rozważań na temat
pojmowania przestrzeni sakralnej przez społeczeństwa pradziejowe.
Słowa kluczowe: kultura wielbarska; okres wpływów rzymskich; cmentarzysko; stratygrafia horyzontalna
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Publikacja danych historycznych w Internecie na przykładzie portalu Atlas
Fontium
Arkadiusz Borek
Instytut Historii, Polska Akademia Nauk

Atlas Fontium (https://atlasfontium.pl/) jest portalem internetowym prowadzonym
przez Zakład Atlasu Historycznego Instytut Historii PAN. Główną misją witryny jest
publikowanie danych historycznych o charakterze przestrzennym i promowanie w
środowisku naukowy udostępniania baz danych jako formy publikacji wyników badań.
Celem proponowanego referatu będzie przedstawienie założeń funkcjonowania witryny i jej
rozwoju, jako portalu skupionego na udostępnianiu zbiorów danych wytworzonych jako efekt
działalności naukowej. Dane zbierane są w ramach trzech profili publikacyjnych
(samodzielnych monografii, artykułów i materiałów nierecenzowanych). W każdym z nich
dane mogą przyjmować formę opracowania źródeł i materiałów historycznych lub studiów
badawczych. Ze względu na koncentrację portalu na danych przestrzennych (co wyrasta z
profilu jednostki prowadzącej witrynę) przytłaczająca większość zasobu jest też
wizualizowana przestrzennie przy pomocy narzędzi web-GIS. Istotną kwestią w działalności
portalu jest problem standaryzacji i harmonizacja poszczególnych publikacji i ich danych.
Portal nie jest skoncentrowany na danych pochodzących z jednego projektu, czy też
będących wynikiem pracy jednego zespołu badawczego, ale platformą, na której są
prezentowane zarówno informacje z piętnastowiecznych ksiąg sądowych, jak też spisy
dokumentujące reformę rolną w 1944 r. Owa różnorodność wymaga indywidualnego
podejścia do każdego zestawu danych, przy jednoczesnym dążeniu do jak najbardziej spójnej
formy i funkcjonalności całości witryn, która ma pozwolić użytkownikom na wyszukiwanie
interesujących ich informacji. W referacie przedstawiony zastanie zasób danych portalu i
jego funkcjonalności, jako punkt wyjścia do omówienia problemów związanych ze
standaryzacją publikacji danych historycznych w Internecie.
Słowa kluczowe: web-GIS; historia; bazy danych; portal internetowy
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Zastosowanie zdjęć satelitarnych i numerycznych modeli terenu do
badania starożytnej sieci nawadniania
Nazarij Buławka
Wydział Archeologii Uniwersytet Warszawski

Celem artykułu jest zaprezentowanie metod badań sieci nawadniania przy użyciu zdjęć
satelitarnych i numerycznych modeli terenu. Omówione zostaną przykłady zastosowania
metod na podstawie doświadczeń prac oazach rzeki Tedżen położonych w południowym
Turkmenistanie, w pobliżu granicy z Iranem i Afganistanem. Obszar ten już ponad
dwudziestu lat jest przedmiotem badań zespołu archeologów z Wydziału Archeologii UW.
Krajobraz zostanie przeanalizowany przy użyciu zdjęć satelitarnych CORONA KH-4B, map
geologicznych, cyfrowych modeli wysokościowych The Copernicus DEM GLO-30 i Airbus
WorldDEM4Ortho dostępnego dla użytkowników programu ArcGIS. Analiza pozwoli nam
zrekonstruować dawne koryta rzek, które prawdopodobnie funkcjonowały w różnych
okresach archeologicznych.
Słowa kluczowe: Archeologia krajobrazu; nawadnianie; analiza zdjęć satelitarnych; Azja Środkowa;
Turkmenistan
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Prekolumbijskie pustynne drogi. LCP i TanDEM-X
Julia M. Chyla
Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski

Jednym z pytań pojawiających się w czasie badania krajobrazowego kontekstu
Imperialnego Mauzoleum Castillo de Huarmey oraz regionu doliny Huarmey, jest: w jaki
sposób stanowisko to było skomunikowane z sąsiednimi dolinami?
Prekolumbijskie drogi, w szczególności inkaskie szlaki komunikacyjne (Qhapac
Ñan), są dobrze opracowanym tematem. Jednakże wielu badaczy argumentuje, że inkaski
system komunikacyjny zostały zorganizowany w oparciu o wcześniejszy drogi, stworzone
przez Imperium Wari. Jednym z niewielu archeologów, którzy znaleźli fizyczne dowody na
istnienie dróg Wari była Katharina Schreiber w dolinie Carhuarzo (Peru), wysoko, w Andach.
Z kolei badania pustynnych dróg północnego wybrzeża Peru przeprowadziła Colleen Beck, w
latach 80 XX w.
Aktualnie archeologiczne badania dróg mogą być wspomagane przez analizę
najkrótszej ścieżki (Least Cost Path). Podczas przeprowadzania analizy uwzględnia się wiele
czynników, wliczając w to aspekty archeologiczne i kulturowe. Jednak podstawą modelu jest
Numeryczny Model Terenu (Digital Elevation Model). Jego dokładność zasadniczo wpływa
na finałowy rezultat – zaproponowaną ścieżkę przemieszczania się.
W ramach analizowania szlaków komunikacyjnych Imperium Wari, w kontekście
regionu doliny Huarmey, wykorzystano TanDEM-X (TerraSAR-X add-on for Digital
Elevation Measurement), model terenu, rozdzielczości 12 m. W ramach prezentacji
chciałabym przedstawić możliwości oraz problemy z użyciem tego NMT do analiz
prekolumbijskich pustynnych dróg, w perspektywie archeologa.
Badania

dofinansowane

przez

mikrogrant

Rektora

UW,

Fundacje

Uniwersytetu

Warszawskiego oraz Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt; TerraSAR-X / TanDEM-X Data
and Products for Scientific Use.
Słowa kluczowe: LCP; TanDem-X; drogi; Peru; pustynia
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Standardy masowego poboru danych archeologicznych? Mobilny GIS w
prospekcji terenowej
Julia M. Chyla
Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski

Archeologiczne

badania

powierzchniowe

coraz

częściej

odbywają

się

wykorzystaniem mobilnej aplikacji GIS na telefonie komórkowym. Pozwala to na szybkie
zadokumentowanie stanowisk, obiektów, czy nawet pojedynczych zabytków.
Na przykładach użycia mobilnego GIS w czasie rekonesansu w regionie rzymskiego
miasta Mustis, jak i szczegółowej prospekcji na prekolumbijskim stanowisku PV35-5 w
dolinie Huarmey, Peru oraz późnoantycznym stanowisku Sidi Arraba, Tunezja, chciałabym
zaprezentować, nie tylko uniwersalność tego narzędzia. Moja prezentacja będzie skupiała się
na metodologii przygotowania aplikacji do tego typu badań, uwzględniając, dopiero co
pojawiające się standardy masowego poboru danych. Dodatkowo chciałabym omówić
przebieg oraz ścieżki postępowania samych badań terenowych. Dodatkowo chciałabym
rozpocząć dyskusje dotyczącą sposobu publikowania, zarówno aplikacji, jak i wyników
badań.
Słowa kluczowe: Mobilny GIS; masowy pobór danych; badania powierzchniowe; prospekcja terenowa;
smartfon; Peru; Huarmey; Tunezja; Mustis; Sidi Arraba; Survey123
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Wdrażanie nauczania GISu na studiach z zakresu archeologii
Julia M. Chyla1, Kamil Niedziółka2
1

Wydział Archeologii Uniwersytet Warszawski, 2Instytut Archeologii i Etnologii, Uniwersytet Gdański

Informacje geoprzestrzenne stanowią podstawowy element dokumentacji w
archeologii. Za naturalną kolej rzeczy należy więc uznać to, że w dobie coraz większej
powszechności narzędzi cyfrowych następuje żywiołowe wdrażanie narzędzi GIS do praktyki
archeologicznej. Nauka wykorzystywania tego oprogramowania w ramach studiów
archeologicznych powoli staję się na standardem na każdej uczelni. Aktualnie nie zarysowała
się jeszcze jednak w polskim środowisku akademickim szersza dyskusja dotycząca
standardów nauki GISu na studiach archeologicznych I i II stopnia.
Zamierzeniem tego wystąpienia będzie prezentacja doświadczeń pochodzących z
dwóch

różnych

jednostek

dydaktycznych:

Wydziału

Archeologii

Uniwersytetu

Warszawskiego oraz Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie w
oparciu o różne narzędzia – komercyjny ArcGIS oraz opensource’owy QGIS – od kilku lat
naucza się zastosowania GISu. W ramach naszej prezentacji chcielibyśmy podzielić się
problemami oraz rozwiązaniami z jakimi zetknęliśmy się ucząc naszych młodszych kolegów.
Chcielibyśmy równocześnie zaznaczyć potrzebę dyskusji na temat standardów nauki
metodyki i praktyki zastosowania GISu na polskich uczelniach, jak również w szerszym
zakresie dyskusji na temat standardów dotyczących całej archeologii cyfrowej, której GIS
jest kluczową częścią.
słowa kluczowe: dydaktyka; GIS; archeologia; studenci
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Zastosowanie zminiaturyzowanych głowic LIDAR'owych w dokumentacji
pobojowisk jako stanowisk archeologicznych
Marcin Czarnowicz
Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński

Wymogi stawiane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa dla prowadzenia badań
archeologicznych jednoznacznie wskazują, że pobojowiska zarówno I jak II Wojenne mogą
być uznawane za stanowiska archeologiczne. Istnieje jednak pewne zastrzeżenie. Chcąc
wpisać do rejestru pobojowisko należy zmapować wszelkie obiekty o reliktowej formie
terenowej. Jest to zadanie stosunkowo trudne. Większość pobojowisk o reliktowo
zachowanej formie terenowej możemy odnaleźć na terenach leśnych. Wykonywanie
pomiarów, szczególnie obiektów liniowych, takich jak okopy, jest bardzo utrudnione. Liczne
pnie drzew oraz młode pędy i krzewy blokują pole widzenia co wymusza częste zmiany
położenia stacji pomiarowej.
Doskonałym rozwiązaniem, pozwalającym na przyśpieszenie prac dokumentacyjnych, jest
zastosowanie napowietrznego skaningu laserowego. Do tej pory było to rozwiązanie bądź to
o niskiej rozdzielczości, ale darmowe (GEOPORTAL) lub też bardzo drogie (wykonanie
usługi na zlecenie). Z pomocom przychodzą zminiaturyzowane głowice skanujące, które
można zamontować na dronach. Czyni to rozwiązanie znacznie bardziej dostępnym dla
badaczy.
Zastosowanie precyzyjnego skanowania pozwala na osiągniecie rozdzielczości
pozwalającej na swobodne mapowanie wszelkiego typu struktur. W trakcie wystąpienia
chciałbym przedstawić wyniki prac w tym zakresie, prowadzone na pobojowisku w Goszczy
pod Krakowem proponując, aby zastosowanie tego typu rozwiązań stało się swego rodzaju
standardem.
Słowa kluczowe: archeologia wojenna; I Wojna Światowa; LIDAR; NMT
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X-ray Computed Tomography (XCT) oraz modelowanie 3D zabytków
metalowych a poszerzenie możliwości analizy i interpretacji wątków
zdobniczych w materiale archeologicznym
Łukasz Czyżewski
Instytut Archeologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Zastosowanie tomografii komputerowej (XCT) w obrazowaniu zabytków (w
szczególności zabytków organicznych) to powszechnie wykorzystywana metoda rejestracji
znalezisk. Specjalną grupą w tej kategorii stanowią przedmioty wytwory o bardzo dużej
gęstości (w tym metale) lub konglomeraty różnych surowców stanowiące zwykle utrwalone
metodami konserwatorskimi formy różnego stopnia destruktów pierwotnych wyrobów.
Przedstawione zastosowanie tej techniki obrazowania w połączeniu z możliwością
przetwarzania i analizy modelu 3D do rekonstrukcji, porównania, analizy i interpretacji
ornamentyki zawartej w destruktach elementów metalowych średniowiecznego wiaderka z
grobu komorowego w Pniu (woj. kujawsko-pomorskie) stanowi poszerzenie pola
zastosowania znanej już metody.
słowa kluczowe: XTR, modelowanie 3D, Pień, wczesne średniowiecze, zdobnictwo

22

Wykorzystanie danych przestrzennych do analizy lokalnego rynku
nieruchomości
Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński, Krzysztof Malinowski, Kamil Sawicki
Uniwersytet Warszawski

Dane przestrzenne stanowią istotne źródło informacji dla uczestników rynku
nieruchomości i są niezbędne do podejmowania przez nich optymalnych decyzji
inwestycyjnych. Zarówno w badaniach naukowych jak i praktyce gospodarczej podkreśla się
wpływ cech cenotwórczych wynikających z atrybutów lokalizacyjnych nieruchomości na ich
wartość. Szereg tych czynników ma jednak charakter relatywny i daje się oceniać jedynie na
tle innych lokalizacji, część z nich ma zaś charakter obiektywny i może wskazywać na
potencjalne ryzyka związane z daną lokalizacją nieruchomości. W ramach projektu „DiDI system weryfikacji atrybutów nabywanej nieruchomości w oparciu o dane geolokalizacyjne”,
realizowanego na Uniwersytecie Warszawskim w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości
4.0”, podjęto próbę stworzenia narzędzia umożliwiającego wielokryterialną ocenę otoczenia
nieruchomości dla potrzeb indywidualnych inwestorów lub najemców. W pracach nad
rozwiązaniem wykorzystano szereg danych przestrzennych z różnych źródeł oraz
przygotowano modele analizy tych danych i formy ich wizualizacji. Podstawowym
narzędziem wykorzystywanym dla potrzeb projektu była aplikacja ArcGIS, zaś głównych
wyzwaniem projektu była standaryzacja i benchmarking danych przestrzennych. Z tego
względu konieczna było wykorzystanie interdyscyplinarnych kompetencji z zakresu
ekonomii, gospodarki przestrzennej, geografii, informatyki czy zarządzania. W prezentacji
zostanie przedstawiona zarówno geneza i uzasadnienie projektu, jak też jego wybrane
elementy aplikacyjne. W oparciu o prezentowany model zostanie przedstawiony proces due
dilligence (DD) dla wybranej lokalizacji nieruchomości wraz z jej analizą na tle lokalnego
rynku. Proces ten będzie wykorzystywać dane przestrzenne m.in. dotyczące infrastruktury
komunikacyjnej, społecznej, rekreacyjnej, telekomunikacyjnej, możliwych emisjach oraz
dane o lokalnym rynku nieruchomości. Ponieważ decyzja o wyborze nieruchomości jest
wielokryterialna, narzędzie umożliwia również porównanie różnych lokalizacji pod
względem głównych kryteriów branych pod uwagę przez uczestników rynku.
słowa kluczowe: GIS; rynek nieruchomości; ocena lokalizacji; wizualizacja danych przestrzennych
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Studium przypadku: survey2gis - automatyzacja procesu jako metoda
wdrożenia technologii GIS
Szymon Domagała
Freelancer

Survey2gis to tzw. parser wydany w 2016 roku, napisany na zlecenie i przy
współpracy z Landesdenkmalamt Baden Württemberg. Jego celem była kompleksowa
automatyzacja procesu obróbki danych terenowych od pomiaru po gotowy projekt GIS, co w
teorii miało ułatwić wdrożenie technologii GIS w niemieckiej archeologii komercyjnej. W
referacie zaprezentuję krytyczne spojrzenie z perspektywy sześcioletniej praktyki biurowoterenowej.
Słowa kluczowe: automatyzacja; survey2gis; zróbmyTenGIS; praktyka
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Wstęp do automatyzacji, prace terenowe a typy danych wejściowych
Szymon Domagała
Freelancer

Poster przedstawi przykładowy szablon czynności podejmowanych w trakcie
wykopalisk w kontekście danych, jakie generują i potencjalnych możliwości ich dalszego
automatycznego przetwarzania.
Słowa kluczowe: qgis; automatyzacja; workflow; rodzaje danych
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Wykorzystanie metod teledetekcyjnych w badaniach osadnictwa na
przykładzie centralnych Kujaw
Michał Jakubczak1, Michał Leloch2, Jakub Woreta1,3, Filip Zoń1,2, Michał Pisz4
1

Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk, 2Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski,
3

Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 4Wydział Geologii, Uniwersytet
Warszawski

Pod koniec roku 2020 rozpoczęto realizację projektu „Długie domy jako element
złożonego krajobrazu kulturowego. Rekonstrukcja sieci osadniczej Kujaw w 2 poł. V tys. cal
BC użyciem najnowszych metod teledetekcyjnych”. Dziś, znajdując się na jego półmetku,
chcielibyśmy podzielić się naszymi refleksjami, nie tyle na temat dotychczasowych
wyników, co metod wykorzystywanych do ich uzyskania. Mowa tu przede wszystkim
zdjęciach

RBG,

multispektralnych

i

termowizyjnych,

pozyskiwanych

z

użyciem

bezzałogowych statków powietrznych (UAV), danych satelitarnych, danych LiDAR,
pomiarach geofizycznych oraz modelowaniu prognostycznym. Referat dotyczył będzie
głównie problemów oraz trudności związanych z aplikacją i integracją wszystkich,
generowanych w trakcie badań, informacji przestrzennych.
Słowa kluczowe: UAV; zdjęcia multispektralne; zdjęcia termowizyjne; archeologia lotnicza; kultura brzesko
kujawska
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Klasyfikacja zbiorowisk roślinnych Tatr Zachodnich na podstawie danych
teledetekcyjnych i algorytmów uczenia maszynowego
Marcin Kluczek
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski

Zmiany klimatyczne i antropopresja znacząco wpływają na zbiorowiska roślinne,
prowadząc do rozprzestrzeniania się ekspansywnych roślin inwazyjnych, zmniejszając w ten
sposób ich różnorodność biologiczną. Ze względu na znaczne gradienty wysokości,
wysokogórskie zbiorowiska roślinne na niewielkim obszarze umożliwiają monitorowanie
najważniejszych zmian w środowisku. Dodatkowo, stanowiąc atrakcję turystyczną, są one
narażone na bezpośredni wpływ człowieka m.in. wydeptywanie. Lotnicza teledetekcja
hiperspektralna jest jednym z najlepszych źródeł danych do kartowania roślinności, ale
koszty kampanii lotniczych ograniczają powtarzalność badań. Alternatywnym podejściem
jest wykorzystanie danych satelitarnych z programu obserwacji Ziemi Copernicus. W
badaniu porównano wieloczasowe dane Sentinel-2 z hiperspektralnymi zdjęciami lotniczymi
HySpex w celu klasyfikacji zbiorowisk roślinnych Tatr Zachodnich, w oparciu o algorytmy
uczenia maszynowego Random Forest i Support Vector Machine. Rośliny wysokogórskie są
przystosowane do warunków wysokościowych, przeanalizowano wpływ pochodnych danych
lotniczego skaningu laserowego (ALS) na dokładność klasyfikacji, a także zbadano wpływ
liczby pikseli treningowych, aby uzyskać praktyczne informacje do planowania kampanii
terenowych. Dla 13 klas (od zbiorowisk na piargach skalnych poprzez alpejskie łąki do
górskich lasów iglastych i liściastych) uzyskano wyniki w zakresie 76-90% miary F1 w
zależności od zestawu danych. Mapy uzyskane na podstawie zobrazowań HySpex (2 m; 430
kanałów) charakteryzowały się dużym podobieństwem (fuzzy Kappa: 75%) do map
uzyskanych na podstawie wieloczasowych danych Sentinel-2 (10 m; 132 kanały; 11 dat
pozyskania).
Słowa kluczowe: dane hiperspektralne; klasyfikacja; uczenie maszynowe; Tatry; roślinność górska; zbiorowiska
roślinne; Sentinel-2

The non-destructive system for cultural heritage structural health
monitoring and documentation
Patryk Kot
27

Liverpool John Moores University

Cultural heritage sites are exposed to several factors that cause their deterioration and
degradation owing to human activities and environmental factors, namely moisture content.
There are several destructive and non-destructive methods available for structural health
monitoring. Although, the destructive methods are avoided in cultural heritage assessment to
prevent the damages of structures. The aim of this article is to develop a non-destructive
system to characterise and analyse various building materials such as marble, sandstone, and
bricks using existing methods for spatial documentation and geolocalisation of the platform
(classical surveying, laser scanner, photogrammetry) and structural health monitoring
(microwave spectroscopy). The experimental data was collected at the Royal Castle in
Warsaw using Terrestrial Laser Scanning based on the near infrared for surface monitoring,
Microwave spectroscopy for penetration of entire measured object and the obtained data was
compared against pin type measurements currently used for long-term monitoring in the
museum. The results demonstrated that the proposed non-destructive system provides more
detailed data for documentation and preservation of the cultural heritage structures.
Słowa kluczowe: Cultural Heritage; Sensor Platform; Remote Sensing; Structural Health Monitoring
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Rzut za trzy, czyli o współpracy archeologa, psychologa i architekta przy
analizie widoczności gestów retorycznych
Kamil Kopij1, Szymon Popławski2, Kaja Głomb3
1

Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński, 2Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska, 3Instytut
Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński

W referacie chcielibyśmy przedstawić część wyników interdyscyplinarnego projektu
„Raz, dwa, trzy! Czy wszyscy mnie słyszą? Czy wszyscy mnie widzą? – akustyka i
proksemika rzymskich contiones” oraz refleksje na temat współpracy między archeologami,
psychologami i architektami, która była konieczna dla realizacji badań. Skupimy się przede
wszystkim na rezultatach przeprowadzonego w reżimie nauk społecznych eksperymentu
dotyczącego próby oszacowania maksymalnej odległości, na jaką widoczne są rzymskie
gesty retoryczne oraz ich wykorzystaniu do analiz widoczności w środowisku GIS.
Postaramy się też odpowiedzieć na pytanie, jakie były praktyczne korzyści z istnienia dwóch
mównic na Forum Romanum oraz czy istniały różnice między nimi. Ponadto spróbujemy
przetestować hipotezę, że budowa przez Cezara rostra Caesaris w innym miejscu niż
wcześniejsze rostry republikańskie miało wymiar nie tylko prestiżowy czy polityczny, ale
również praktyczny: pozwalało zwiększyć liczbę uczestników contiones i ułatwić kontrolę
mówcy nad tłumem.
Słowa kluczowe: analiza widoczności; Forum Romanum; komunikacja niewerbalna; retoryka
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Udostępnianie diapozytywów z lat 70. i 80. XX wieku w Internecie. Czy
istnieją jakieś standardy?
Dagmara Król
Instytut Badań Literackich, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Wrocławski

Czas pandemii niezwykle mocno ukazał potrzebę digitalizacji i udostępnienia
szerszemu gronu odbiorców archiwalnej dokumentacji w Internecie. A jak przedstawia się
sytuacja w przypadku materiałów, które do archiwum nigdy nie trafiły, a stanowią bogate
źródło informacji np. na temat dawnych badań archeologicznych? Przecież nie mogą być
skazane na zniszczenie i niepamięć. Czy zatem powinny być udostępniane publicznie? Jeżeli
tak, to w jaki sposób? Autorka w swoim referacie odsłania kulisy projektu „Historia na
slajdach”, w ramach którego zdigitalizowała oraz udostępniła w sieci za pomocą strony
internetowej skany diapozytywów z wykopalisk prowadzonych na wrocławskim Ostrowie
Tumskim przez profesora Józefa Kaźmierczyka. Materiały te to przeźrocza wykorzystywane
przez Profesora przede wszystkim w dydaktyce, dlatego nie posiadają cech typowych dla
dokumentacji archeologicznej, stanowią jednak ważny zapis zarówno średniowiecznych
konstrukcji odsłoniętych w toku badań, jak i historii wrocławskiej archeologii.
Słowa kluczowe: diapozytywy; przeźrocza; Kaźmierczyk; digitalizacja; Ostrów Tumski
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Harmonizacja i standaryzacja danych historycznych na przykładzie
cyfrowej edycji map Karola Perthéesa
Tomasz Królik1, Tomasz Panecki2
1

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawki, 2Instytut Historii, Polska Akademia Nauk

Karol Perthées był geografem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i pod koniec
XVIII wieku otrzymał zadanie opracowania map województw koronnych Rzeczypospolitej –
„map specjalnych”. Obecnie trwa w Instytucie Historii PAN projekt o nazwie: Kartografia w
służbie reform państwa epoki stanisławowskiej – krytyczne opracowanie „Geograficznostatystycznego opisania parafiów Królestwa Polskiego” oraz map województw koronnych
Karola Perthéesa. Projekt ma celu przygotowanie bazy danych dostępnych źródeł oraz
udostępnienia ich w postaci cyfrowej edycji. W trakcie prezentacji przedstawiona zostanie
metodyka gromadzenia informacji o miejscowościach z map specjalnych oraz łączenia ich z
bazami zewnętrznymi. Jako bazy referencyjne wybrane zostały: Atlas historyczny Polski
(AHP), prezentujący ziemie polskie Korony w XVI wieku oraz Państwowy Rejestr Nazw
Geograficznych (PRNG) dla danych współczesnych. Ze względu na fakt, że mapy specjalne
Karola Perthéesa nie są kartometryczne, w trakcie indeksacji należało je traktować jako
obrazy graficzne bez nadanego geograficznego układu odniesienia. Aby zachować źródłowy
charakter pozyskiwanych informacji, każda warstwa mapy została zaindeksowany osobno.
Podział obejmuje następujące grupy obiektów: “symbols”, dla sygnatur, “annotations” dla
nazw, “districts”, w której zwektoryzowano granice administracyjne oraz “features”, obiekty
wektorowe mające łączyć ze sobą “symbols” i “annotation”. Harmonizacja zebranych danych
z

bazami

referencyjnymi

przebiega

na

zasadzie

porównania

nazw

w

sposób

półautomatyczny. Na tym etapie, pod uwagę wzięte zostały nazwy (“annotations”). Warstwa
punktowa z nazwami została skalibrowana do współczesnego układu odniesienia. Kolejnym
etapem było wykonanie wokół punktów buforów o promieniu 10 km, a następnie przypisanie
do nich w sposób przestrzenny punktów z bazy referencyjnej. Dzięki wykorzystaniu skryptu
używającego biblioteki SequenceMatcher z Pythona możliwe było obliczenie wartości
podobieństwa nazw (similarity). Na tej podstawie wykonano następnie ręczną selekcję, tak
aby uzyskać połączenia odpowiadające rzeczywistości. Prezentacja opierać się będzie na
przykładzie mapy województwa sandomierskiego, jednej z 12 opracowanych map
specjalnych. Wstępne wyniki harmonizacji wyglądają następująco: 70% nazw z mapy
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Perthéesa znalazło swojego pewnego odpowiednika w AHP, pozostałe miejscowości tam,
gdzie to było możliwe połączone zostały z PRNG. Docelowy stan pracy zakłada, aby
miejscowość z Perthéesa posiadała zewnętrzne identyfikatory AHP i PRNG.
Słowa kluczowe: Perthées; GIS; kartografia; harmonizacja

32

Wykorzystanie GIS na studiach I i II stopnia WGSR UW
Jerzy Lechnio
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski

WGSR UW prowadzi studia I i II stopnia na kierunku geografia oraz gospodarka
przestrzenna. Profil kształcenia oraz powiązany z tym charakter danych wymuszają
konieczność wykorzystania oprogramowania GIS i CAD. Obejmuje ono zarówno nauke
posługiwania się określonymi pakietami GIS, jak i praktyczne wykorzystanie opanowanych
metod i technik GIS na potrzeby realizacji zajęć w toku studiów, jak również prac na stopień.
Wystąpienie skoncentruje się na prezentacji zakresu wykorzystania GIS w toku studiów
prowadzonych przez WGSR.
Słowa kluczowe: GIS na studiach WGSR
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Waloryzacja przestrzeni mieszkalnej miasta przedindustrialnego. Przykład
Wrocławia w XVI i XVIII w.
Maria Legut-Pintal1, Mikołaj Grosel2
1

Uniwersytet Wrocławski, 2Politechnika Wrocławska

Przestrzeń wewnątrz murów miasta przedindustrialnego nie była jednorodna.
Nierówności społeczne miały także swój wymiar przestrzenny i architektoniczny. Niektóre
strefy miasta uważane były za prestiżowe, inne miały złą reputację. Na jakość przestrzeni
mieszkalnych miasta, mogła wpływać odległość od centrum, odległość od istotnych punktów
miasta, w tym głównych placów, ale też ważnych elementów infrastruktury, wpływających
na jakość życia (głównych dróg, sieci wodociągów). Wartość użytkowa przestrzeni mogła
być obniżana przez niekorzystne i uciążliwe sąsiedztwo. Wartość konkretnej nieruchomości
zależała między innymi od jej funkcji, stanu technicznego budowli i wielu innych czynników,
czasem trudnych do identyfikacji. W niniejszym artykule chcemy zaproponować
uproszczony model waloryzacji przestrzeni mieszkalnej, czyli zabudowanej budynkami o
przeważającej funkcji mieszkalnej, w mieście w minionych okresach historycznych.
Waloryzacja przestrzeni, rozumiana jest jako ocena zaspokojenia potrzeb mieszkańców - ze
względu na jej lokalizację i cechy funkcjonalno-przestrzenne. Nasze rozważania opierają się
na przykładzie Wrocławia, średniej wielkości miasta w Europie Środkowej, dla którego
wykorzystujemy dane historyczne, archeologiczne, ikonograficzne i analizy geoprzestrzenne.
Ocenę wartości przeprowadzamy dla dwóch odcinków czasowych, starając się śledzić
zmiany, jakie zaszły w wyniku rozwoju miasta i zdarzeń historycznych. Zakładamy, że
proponowane przez nas podejście może posłużyć do analizy innych miast historycznych.
Słowa kluczowe: waloryzacja; miasto; nowożytność; zabudowa mieszkaniowa
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Dokumentacja stanowisk ze sztuką naskalną w wąwozie Kyzyl Dara w
Uzbekistanie
Michał Leloch1, Małgorzata Kot1, Michał Jakubczak2, Gayratkhon Mukhtarov3, Karol
Szymczak1
1

Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski, 2Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk,
3

National Center of Archeology in Tashkent

W sezonie 2021 przeprowadzono pierwszy etap badań na stanowiskach z petroglifami
w wąwozie Kyzyl Dara w Uzbekistanie. Wysokogórskie położenie wąwozu przysparza
licznych niedogodności nie tylko w kontekście rozpoznania położenia poszczególnych
przedstawień naskalnych, ale również ich dokumentacji. Stanowiska położone są na
stromych, skalistych zboczach na wysokości od 2600 do 3100 m n.p.m., oddalonych od
osiedli ludzkich i infrastruktury.
Podczas prowadzonych prac, ze względu na trudne warunki, czas trwania ekspedycji
zdecydowano się ograniczyć do minimum. Aby to osiągnąć całość dotychczasowej
dokumentacji została wykonana cyfrowo. Dla głównego skupiska petroglifów, poza
dokumentacją fotograficzną paneli, wykonano również precyzyjny plan geodezyjny i
ortofotomapę przy zastosowaniu drona. W niniejszym referacie autorzy spróbują
przedstawić, jak specyficzne, wysokogórskie położenie stanowisk, utrudnia wykonanie,
zdawałoby się prostych, prac dokumentacyjnych.
Słowa kluczowe: Azja Środkowa, sztuka naskalna, góry wysokie; fotogrametria, UAV
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Digitalizacja zabytków w oparciu o modelowanie 3D
Michał Lis
Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński

Wystąpienie ma na celu przedstawienie założeń oraz obecnych postępów z prac
realizowanych w projekcie: Digitalizacja zabytków w oparciu o modelowanie 3D,
finansowanym ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Podejmowane działania mają na
celu skatalogowanie i dokumentacje za pomocą modelowania 3D obiektów archeologicznych
znajdujących się w odmętach magazynów Polskiej Akademii Nauk i Instytutu Archeologii
UJ. Projekt zakłada, że dokumentacja stworzona w ten sposób przez studentów pozwoli na
bezpośrednią implementację archeologicznego dziedzictwa do branży turystycznej.
Słowa kluczowe: archeologia, digitalizacja, turystyka, dziedzictwo
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Skarby przedmiotów metalowych w cyfrowej przestrzeni a postrzeganie
miejsca ich depozycji w krajobrazie kulturowym
Marcin Maciejewski
Instytut Archeologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Każde zachowanie człowieka osadzone jest w przestrzeni, jest to zarówno
konstytuująca jego światopogląd przestrzeń myśli, wyobrażeń, mitów i wierzeń, jak również
świat fizyczny. Rzecz jasna narzędzia GIS pozwalają lepiej opisać ostatnią z tych kategorii.
Należy jednak pamiętać, że dzięki temu umożliwiają podjęcie próby zrozumienia
pozostałych, gdyż wszystkie funkcjonują w nierozerwalnym splocie.
Nawiązując do klasycznego podziału H.J. Eggersa można wymienić trzy podstawowe
kategorie znalezisk archeologicznych. Śledząc różne publikacje można wskazać na pewien
trend. Przestrzenne aspekty funkcjonowania osiedli ludzkich postrzegane są przez pryzmat
aspektów praktycznych – gospodarczych. Cmentarzyska wiązane są z wierzeniami.
Natomiast skarby w przestrzeni w ogóle nie funkcjonowały.
Skarbów przedmiotów metalowych datowanych na epokę brązu i wczesną epokę
żelaza, tylko z ziem polskich, znamy ponad tysiąc. Badania nad nimi przez dekady były
wyjątkowo konserwatywnym działem archeologii. Szczególnie może to dziwić, gdy
przywołamy eggersowski podział stwierdzający, że nie znamy intencji osób bądź grup
deponujących te spektakularne zestawy dóbr. Czy zatem nie powinniśmy próbować
zrozumieć rzeczonych intencji odwołując się do wszelkich możliwych narzędzi? Czy
rzeczona enigmatyczność nie może być bramą do poznania sposobów postrzegania i
kreowania krajobrazu?
Prezentowany referat skupi się właśnie na skarbach przedmiotów metalowych z
późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza oraz narzędziach GIS. Po pierwsze próbując
zarysować specyfikę skarbów, postaram się odpowiedzieć na pytanie, które z analiz
dostępnych dzięki oprogramowaniu GIS mogą być wykorzystywane w badaniach nad
depozytami pradziejowymi. Po drugie zaproponuję aplikację jednego z dość powszechnie
znanych, choć w archeologii polskiej nieczęsto stosowanego narzędzia – testów potencjalnej
widoczności – w interpretacji niektórych skarbów z późnej epoki brązu i wczesnej epoki
żelaza.
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Słowa kluczowe: analizy widoczności; archeologia krajobrazu; skarby; późna epoka brązu i wczesna epoka
żelaza
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Mierząc San Isidro. Metodyka GIS w archeologii Salwadoru
Joachim Martecki, Jan Szymański
Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski

Prowadząc badania w krajach rozwijających się badacze musza mierzyć się z
problemami o których nawet by nie pomyśleli, przyzwyczajeni do realiów panujących w
Polsce i innych państw zachodnich. Nie kompletne lub zapóźnione rozwiązania prawne, które
często nie mają przełożenia na rzeczywistość pracy w terenie. Brak instytucji
odpowiedzialnych za udostępnianie lub choćby gromadzenie danych o terenie. Ponadto
uwarunkowania społeczne, wywierające wpływ chociażby na bezpieczeństwo podczas
trwania badań. To wszystko są aspekty które należy wziąć pod uwagę podczas planowania
prac.
Uczestnicząc w projekcie archeologicznym San Isidro, w Salwadorze, podjąłem się
zadania przeprowadzenia analizy przestrzennej badanego stanowiska. Proces ten okazał się
być znacznie trudniejszy i długo trwały ze względu na popełnione błędy i niespodziewane
przeszkody. Do dziś pewne kwestie pozostają nie rozwiązane.
Słowa kluczowe: Mezoameryka, archeologia, fotogrametria
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Czy otwarty, geoprzestrzenny system inwentaryzacji i zarządzania
dziedzictwem jest najlepszym rozwiązaniem dla dużych misji/ekspedycji
archeologicznych? O doświadczeniach cypryjskiej ekspedycji MA-P (IA
UJ, CAŚ UW, PW) z Arches (The Getty Conservation Institute)
Łukasz Miszk1, Wojciech Ostrowski2, Paweł Lech1
1

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, 2Politechnika Warszawska

Prowadzenie współczesnych badań archeologicznych związane jest z gromadzeniem
dużej ilości informacji. Proces inwentaryzacji i zarządzania masowymi danymi o
zróżnicowanym charakterze stanowi jedno z największych wyzwań związanych z organizacją
nowoczesnej ekspedycji archeologicznej. Współcześnie jednym z najskuteczniejszych
rozwiązań dla tego problemu wydaje się wykorzystanie jednolitego oprogramowania
bazodanowego pozwalającego w kompleksowy sposób pozyskiwać, przechowywać,
walidować i administrować danymi. Współczesny rynek IT oferuje wiele rozwiązań tego
typu, jednak tylko niewielka ich część stanowi narzędzia uniwersalne o charakterystyce
obejmującej możliwość pracy online/offline, przetwarzanie danych przestrzennych (GIS),
obsługę ontologii, międzynarodowych standardów czy wreszcie kontrolę dostępu do danych
na odpowiednim poziomie. Ważnym elementem jest również korzystanie z narzędzi opensource (upubliczniony kod źródłowy) nie tylko ze względu na zasady związane z otwartością
nauki, ale również w odniesieniu do charakteru badań archeologicznych, trwających
niejednokrotnie przez wiele lat, dla których ważnym elementem staje się możliwość kontroli
nad wykorzystywanym rozwiązaniem informatycznym.
Nasze wystąpienie ma na celu przedstawienie doświadczeń członków ekspedycji
archeologicznej MA-P w Nea Pafos z poszukiwaniami rozwiązania tego problemu, które
doprowadziły do wyboru otwartego, internetowego i geoprzestrzennego środowiska Arches,
przygotowanego na potrzeby amerykańskiego zespołu badaczy z The Getty Conservation
Institute. Przedstawione doświadczenia obejmują wdrożenia samego środowiska, a następnie
gromadzenie, edytowanie i przetwarzanie danych przy jego pomocy. W ramach referatu
omówione zostaną możliwości tego oprogramowania oraz jego potencjalne ograniczenia.
Całość zostanie przedstawiona z trzech punktów widzenia: stewarda danych

-

odpowiedzialnego za zarządzanie środowiskiem bazy danych (Wojciech Ostrowski,
Politechnika Warszawska), archeologa wprowadzającego dane w trakcie prac terenowych
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(Paweł Lech, CAŚ UW) oraz archeologa - kierownika prac wykopaliskowych,
odpowiedzialnego za gromadzenie danych jak i przetwarzającego zbiorcze informacje
końcowe (Łukasz Miszk IA UJ).
Słowa kluczowe: zarządzanie dziedzictwem; system inwentaryzacji; Cypr; Arches
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Od inwentarza struktur do rekonstrukcji na silniku gry komputerowej.
Integracja HBIM, GIS, modelowania proceduralnego (CityEngine) i
Unreal Engine w projekcie MA-P
Jakub Modrzewski1, Anna Kubicka-Sowińska1, Wojciech Ostrowski1, Łukasz Miszk2
1

Politechnika Warszawska, 2Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytet Warszawski

Współczesne modelowanie rzeczywistości polega nie tylko na zachowaniu
odpowiedniej dokładności danych, ale także na przedstawieniu przestrzeni w sposób
realistyczny, z wysoką jakością wizualną, z możliwością interakcji z danymi. Integracja
nowoczesnych technologii z dziedzin w zakresie GIS, archeologii, gier komputerowych
pozwala na tworzenie fotorealistycznych, immersyjnych oraz symulacyjnych środowisk, w
których zwiększone jest odczucie doświadczania wirtualnej rzeczywistości, co z kolei
wpływa na dokładniejszą analizę i zrozumienie badanej przestrzeni. Głównym celem referatu
jest

przedstawienie

metodyki

tworzenia

i

integracji

kompleksowych

danych

archeologicznych i architektonicznych oraz ich wizualizacja w interaktywnej przestrzeni 3D,
na podstawie wyników z projektu „MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos:
Modelowanie miejskiego krajobrazu stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru”.
Zaprezentowany sposób integracji HBIM, GIS i modelowania proceduralnego z technologią
silników gier komputerowych, ma na celu odtworzenie przestrzeni miejskiej w Nea Paphos w
różnych etapach rozwoju miasta w starożytności. Na podstawie utworzonego w trakcie badań
archeologicznych inwentarza struktur i chronologii reliktów istniejących budowli na Agorze
miasta Nea Paphos został utworzony model w technologii BIM, który stanowi podstawę do
proponowanych rekonstrukcji zabudowań Agory. Bezpośrednia integracjach danych 3D w
środowisku GIS umożliwia dalsze działania związane z analizami przestrzennymi oraz
tworzenie baz danych wykorzystujących modele 3D z informacjami o obiektach. Pozostałe
zabudowania miasta zostały odtworzone na podstawie badań Polskiej Misji Archeologicznej
na Cyprze oraz studiów porównawczych do innych regularnych miast hellenistycznych. Dla
zbadanych archeologicznie obszarów tkanki miejskiej w Nea Paphos wygenerowano modele
3D wykorzystując modelowanie proceduralne w CityEngine. Wykonane sceny zabudowy
przestrzeni miejskiej są następnie importowane do silnika gier Unreal Engine, który
umożliwia rozszerzenie wizualizacji o dodanie elementów interakcji z danymi, animacji,
tworzenia środowisk do symulacji i zaawansowanych wizualizacji. Połączenie powyższych
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technologii pozwala uzyskać cyfrową, teoretyczną reprezentację miasta, które w okresie
hellenistycznym zajmowało powierzchnię 7,5 ha w obrębie murów miejskich.
Słowa kluczowe: BIM; GIS; modelowanie proceduralne; silnik gier
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Stopień zdigitalizowanych archiwaliów na portalu szukajwarchiwach.pl
Tadeusz Mroziuk
Uniwersytet Warszawski

Od 2009 roku Narodowe Archiwum Cyfrowe prowadzi portal szukajwarchiwach.pl.
Jest on bardzo użyteczny dla prowadzenia badań przez przedstawicieli różnych grup
zawodowych, zwłaszcza naukowców, archiwistów, studentów itp. Stopniowo, od wielu lat,
różne instytucje kultury digitalizują kolejne zespoły archiwalne a skany zamieszczają na
portalu. Jednak dzieje się to w stopniu niezadowalającym. Utrudnia to prowadzenie badań,
wymuszając konieczność zamawiania materiałów w danej instytucji. Zresztą, nawet przy
zdigitalizowanych zbiorach nie ma informacji, czy zamieszczono wszystkie skany.
W wystąpieniu chciałbym wskazać, ile rzeczywiście zespołów archiwalnych jest
zeskanowanych na portalu szukajwarchiwach.pl i jakie są to zespoły - instytucje dokonując
digitalizacji, nie robią tego "ślepo", lecz kierują się preferencjami użytkowników.
Słowa kluczowe: digitalizacja; skan; cyfryzacja; archiwum; zespół
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Digitalizacja skarbu z Nietuliska Małego – integracja internetowej bazy
danych z interaktywnym wyświetlaniem RTI
Wojciech Ostrowski1, Barbara Zając2, Grzegorz Sochacki3, Łukasz Wilk1, Jakub
Modrzewski1, Jarosław Bodzek3
1

Politechnika Warszawska, 2Muzeum Narodowe w Krakowie, 3Uniwersytet Jagielloński

Technika RTI (ang. Reflectance Transformation Imaging) stanowi w dzisiejszych
czasach potężne narzędzie w aspekcie cyfryzacji obiektów szeroko rozumianego dziedzictwa
kulturowego, jednym z obszarów, gdzie cieszy sią ona zasadną popularnością jest
dokumentacja numizmatyczna. Wizualizacje RTI z wykorzystaniem dynamicznego i
interaktywnego oświetlenia pozwalają na dostrzeżenie oraz zachowanie w postaci
elektronicznej informacji o istotnych szczegółach na powierzchni monet. W czasach, kiedy
dostępne są też rozwiązania w postaci specjalnych kopuł do zobrazowań RTI gwarantujące
możliwość przeprowadzenia procesu pozyskiwania danych w pełni automatycznie i wydajnie
technikę tę można postrzegać jako dobrą alternatywę dla współczesnych standardów
dokumentacyjnych. Kolejnym naturalnym krokiem po automatyzacji procesu pozyskiwania
danych jest ograniczenie ingerencji numizmatyka w proces budowy finalnych modeli oraz
ich produktów pochodnych. Aktualnie oprogramowanie do budowy modeli RTI nadal ma
charakter programów uruchamianych lokalnie, tj. na komputerze użytkownika. Nic nie stoi
jednak na przeszkodzie, aby przenieść te rozwiązania na zewnętrzne serwery wyposażone w
duże zasoby mocy obliczeniowej oraz pamięci i proces przetwarzania danych realizować z
wykorzystaniem dostępnej za pośrednictwem Internetu usługi webowej. Zastosowanie
takiego podejścia otwiera też nowe możliwości pod kątem późniejszej publikacji powstałych
produktów w interaktywnych aplikacjach przeglądarkowych, co poza całkowitym
uwolnieniem numizmatyka od konieczności posiadania specjalnego oprogramowania
pozwala też na nieosiągalną do tej pory wymianę tego typu danych i wspólną pracę dużych
zespołów specjalistów. Warto podkreślić, że nic nie stoi również na przeszkodzie, żeby dane
jednego zespołu badawczego mogły być w dalszej kolejności udostępniane szerszej
społeczności numizmatyków. Przykładem takiej inicjatywy, w której infrastrukturę
planowane jest włączenie naszego rozwiązania jest projekt Nomisma udostępniający dane o
zabytkowych monetach dostępnych w zbiorach licznych instytucji naukowych działający w
duchu idei Linked Open Data.
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Powyższa metoda posłuży do digitalizacji jednego z największych i najważniejszych
skarbów znalezionych na terenie Polski. Depozyt z Nietuliska Małego, pow. Ostrowiec,
zawiera 2848 rzymskich monet datowanych na czasy ok. I–III w. po Chr. Celem projektu jest
opracowanie innowacyjnej metodyki dokumentacji i inwentaryzacji, a także przygotowanie
modelu bazy danych zgodnych ze standardami Linked Open Data, pozwalającej na wirtualne
opracowanie monet.
Słowa kluczowe: numizmatyka; RTI; Linked Open Data; bazy danych; dokumentacja
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Wybrane problemy badawcze zalesionych obszarów porolnych
Bogdan Przybyła
Łobeska Fundacja Archeologiczna

Wprowadzenie do archeologii prospekcji terenowej opartej na lotniczym skanowaniu
laserowym, zaowocowało lawiną odkryć nieznanych wcześniej stanowisk archeologicznych,
manifestujących się własną formą terenową. Stosowana w programie Archeologicznego
Zdjęcia Polski metoda badań powierzchniowych na terenach o bujnej wegetacji okazała się
nieskuteczna. Lasy, trzcinowiska i podobne obszary na arkuszach AZP jawią się najczęściej
jako pustki osadnicze. Udostępnienie danych pochodzących z programu ISOK w znacznym
stopniu przyczyniło się do wypełniania tych luk. Jak się jednak okazuje metoda skanowania
laserowego stosowana na porolnych obszarach leśnych wykazuje się bardzo słabymi
wynikami. Próba integracji GIS i metod teledetekcji również nie daje gwarancji poprawy ich
skuteczności. Przedmiotowe tereny były w przeszłości wykorzystywane rolniczo.
Występujące tam stanowiska archeologiczne posiadające własną formę terenową w trakcie
prowadzonych zabiegów agrotechnicznych ulegały niwelacji. Pozbawione swych cech
dystynktywnych nie ujawniają się na zobrazowaniach NMT. Analiza fotografii lotniczych nie
przynosi również odpowiednich rezultatów. Porastające je współcześnie lasy ograniczają
możliwości obserwacji interesujących nas wyróżników. Problem jest o tyle istotny, że w
latach 1947 – 2005 zalesiono w Polsce około 1,5 mln ha, a wydaje się, że współczesna
archeologia nie dysponuje odpowiednio skutecznym narzędziem badawczym.
Celem mojego wystąpienia jest przedstawienie wyników badań nieinwazyjnych
prowadzonych w lasach porolnych na obszarze AZP 27-16 i wskazanie trudności z tym
związanych. Wymiana podobnych doświadczeń może przyczynić się do wypracowania
najbardziej efektywnego sposobu badania tego typu obszarów.
Słowa kluczowe: prospekcja terenowa; badania nieinwazyjne; archeologia w lasach
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GIS w ochronie i zarządzaniu ekosystemem Antarktyki
Małgorzata Rogacka
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski

Celem pracy jest wyznaczenie siedlisk zimowych trzech gatunków pingwinów
Pygoscelis

z

regionu

zachodniej

części

Półwyspu

Antarktycznego.

Region

ten,

charakteryzujący się dużą bioróżnorodnością, obecnie doświadcza skutków dynamicznie
zachodzących zmian klimatycznych oraz koncentracji połowów komercyjnych. Wiedza o
rozkładzie, liczebności i kondycji populacji gatunków wskaźnikowych (m.in. pingwinów –
ważnych

konsumentów

kryla

antarktycznego)

jest

niezbędna

do

prowadzenia

zrównoważonego rybołówstwa w wodach Oceanu Południowego. Dane dotyczące
wykorzystania siedlisk zimowych pingwinów są przedmiotem zainteresowania Komisji ds.
Zachowania Żywych Zasobów Morskich Antarktyki (Commission for the Conservation of
Antarctic Marine Living Resources – CCAMLR), która dba o to, aby wykorzystanie żywych
zasobów, w tym kryla, odbywało się z zachowaniem równowagi w całym ekosystemie
Antarktyki i nie zagrażało miejscowym populacjom megafauny. Obszary szczególnego
ryzyka

obejmuje

dodatkowa

ochrona

poprzez

ustanowienie

Morskich

Obszarów

Chronionych. W ciągu ostatnich trzech dekad zauważono istotne różnice w trendach
liczebności populacji pingwinów z rodzaju Pygoscelis oraz rozkładu ławic kryla
antarktycznego, co ma związek ze zmianami zasięgu i czasie występowania morskiej
pokrywy lodowej. Dwa z trzech gatunków pingwinów wykazują drastyczne spadki
liczebności sięgające 70%. Wszystkie gatunki są objęte monitoringiem (CCAMLR
Ecosystem Monitoring Programe). W ostatnich latach zaobserwowano przesunięcie połowów
komercyjnych z miesięcy letnich na miesiące zimowe, koniecznym jest zbadanie czy i w
jakim stopniu drapieżniki wykorzystują obszary połowów w tym czasie. Do monitoringu
wędrówek zimowych pingwinów wykorzystano dane telemetryczne systemu Argos. Analizę i
wizualizację siedlisk pingwinów Pygoscelis wykonano z wykorzystaniem narzędzi GIS, a
wyniki zaprezentowano w formie map tematycznych.
Słowa kluczowe: Pingwiny Pygoscelis; Antarktyka; GIS; Argos; Kryl; ArcGIS Pro
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Nauczanie GIS na Wydziale Geologii UW
Marcin Stępień
Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski

Na Wydziale Geologii UW, na dwóch stopniach nauczania, obecne są dwa kierunki
kształcenia: geologia stosowana i geologia poszukiwawcza. Podstawy kształcenia w zakresie
GIS są wspólne dla obu kierunków studiów. Po pierwszym roku oba kierunki w tym zakresie
się różnicują. Dalsze zróżnicowanie kształcenia, w zależności od potrzeb przewidzianych dla
poszczególnych specjalizacji, ma miejsce na drugim stopniu studiów. Elementy
wykorzystania technik GIS są tu obecne zarówno w dedykowanych przedmiotach jak i w
pozostałych zajęciach praktycznych w postaci narzędzi służących do rozwiązania
określonych problemów.
Słowa kluczowe: GIS; Wydział; Geologii; geoinformatyka
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Możliwości wykorzystania oprogramowania do modelowania 3D w
dokumentacji archeologicznej
Jakub Stępnik
Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński

Powszechna dzisiaj dokumentacja fotogrametryczna w metodyce wykopaliskowej
ogranicza się, w swojej najprostszej formie, do pozyskania precyzyjnego rzutu stanowiska
lub obiektu w celu wykonania na tej podstawie dokumentacji rysunkowej. Analizy
przestrzenne oraz interpretacje obiektów tworzy się, poza częścią terenową badań, na
podstawie obrazów dwuwymiarowych. Wykorzystanie fotogrametrii w połączeniu z
oprogramowaniem do modelowania trójwymiarowego (np. Blender, Adobe Substance 3D,
Autodesk 3ds Max) może zarówno przyspieszyć prace terenowe, jak i przyczynić się do
uzyskania nowej jakości w dokumentacji archeologicznej.
Blender jest oprogramowaniem otwartym, umożliwiającym tworzenie i renderowanie
obrazów oraz animacji trójwymiarowych. Dzięki możliwościom tworzenia środowiska
trójwymiarowego znaleziono dla niego pewne zastosowanie w archeologii. Poza możliwością
tworzenia fotorealistycznych rekonstrukcji stanowisk i zabytków, jest przydatny także jako
narzędzie analityczne. Umożliwia importowanie modeli fotogrametrycznych, ich edycję oraz
łączenie w jednym projekcie. Ponadto, korzystając ze środowiska 3D, oferowanego przez
oprogramowanie, możemy na podstawie dokumentacji tradycyjnej oraz archiwalnej stworzyć
trójwymiarową planigrafię zabytków lub kontekstów zyskując dodatkowe warstwy
interpretacyjne.
Możliwości wykorzystania oprogramowania 3D do rekonstrukcji struktur jedynie na
podstawie opisu, prezentuje model grobowca Iniego z Gebelein w Egipcie. Dziennik badań
Virginio Rosy, włoskiego archeologa pracującego w Egipcie w 1911 r., umożliwił
trójwymiarową rekonstrukcję planu wykutego w skale obiektu oraz odtworzenie
rozmieszczenia

przedmiotów

wewnątrz

komory

grobowej.

Natomiast,

przykład

wczesnośredniowiecznego kurhanu badanego w latach 20-tych przez Michała Drewkę, w
Lipsku-Polesiu pokazuje w jaki sposób na podstawie archiwalnej dokumentacji można
podejmować próby rekonstrukcji założenia oraz tworzyć planigrafię zabytków. Z kolei,
badania grobu typu Alt Kabelich z Bartosiowej Górki, koło Chodlika, pokazują jak łączenie
dokumentacji fotogrametrycznej, tradycyjnej oraz modelowania 3D, może być obecnie
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wykorzystywane w metodyce badawczej. Te trzy przykłady unaoczniają jedynie wstępne
możliwości jakie daje wykorzystanie tego oprogramowania w archeologii, nie tylko w sferze
wizualnej prezentacji badań, ale i naukowej, jako narzędzia pomagającego w analizie
stanowiska.
Słowa kluczowe: 3D; dokumentacja; blender; archeologia
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Trudne początki w zastosowaniu MobilnegoGIS w programach typu
Collector i Locus w badaniach archeologicznych
Andrzej Szela, Mirosław Bartos
Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski

W ostatnich latach obserwujemy istotne zmiany w sposobie wykonywania pomiarów i
tworzeniu dokumentacji w trakcie badań wykopaliskowych. Coraz częściej w planowaniu i
wytyczaniu wykopów oraz namierzaniu obiektów i zabytków archeologicznych stosujemy
system GPS RTK, a uzyskane dane przetwarzamy w programach gisowych. Taki sposób
dokumentacji okazał się nieoceniony między innymi w odtwarzaniu rozproszonego depozytu
skarbu denarów rzymskich znalezionego na osadzie w Zgliczynie Pobodzym, gm. Bieżuń.
Wyniki prac wykopaliskowych na osadzie, ale przede wszystkim, związanym z nią
cmentarzysku, na którym odkryto groby lokalnych władców, skutkowały podjęciem decyzji o
rozszerzeniu zakresu badań z dwóch stanowisk archeologicznych na duży obszar północnozachodniego Mazowsza. Badania te mają na celu próbę odtworzenia osadnictwa z pierwszych
wieków naszej ery na tym obszarze, a na ich podstawie określenie zasięgu oddziaływania
dynastii władców z nekropoli w Zgliczynie Pobodzym. Rozciągnięcie badań na taki teren
pociągnęło za sobą konieczność sięgnięcia po kolejne narzędzia specjalistyczne, w tym
przede wszystkim Mobilny Gis.
Wdrożenie tego typu innowacji pociąga za sobą sporo trudności zarówno
organizacyjnych jak i technicznych.
Słowa kluczowe: GIS, mobilnyGIS, badania powierzchniowe, archeologia
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Klasyfikacja zbiorowisk roślinnych na terenie Tatrzańskiego Parku
Narodowego
Jagoda Sztylka
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski

Identyfikacja

zbiorowisk

roślinnych

Tatrzańskiego

Parku

Narodowego

z

wykorzystaniem ogólnodostępnych danych teledetekcyjnych. Analizy przeprowadzono na
obszarze Tatr Zachodnich stosując dane wielospektralne Sentinel-2, pochodzące z programu
Copernicus. W celu identyfikacji zbiorowisk roślinnych badanego fragmentu TPN wybrano
bezchmurne sceny z dnia 16.09.2020 oraz 11.09.2021. Poligony testowe i treningowe użyte
w klasyfikacji opracowano w oparciu o warstwę .shp zbiorowisk otrzymaną od pracowników
TPN. Zastosowano dwa klasyfikatory: Support Vector Machines (SVM) oraz Random Forest
(RF), przeprowadzono także testy parametrów w celu najlepszego ich dopasowania.
Klasyfikacja była przeprowadzana za pomocą iteracyjnej metody przy wykorzystaniu języka
programowania R. Analizy prowadzono na zróżnicowanych zestawach danych wejściowych
zawierających zestaw kanałów dla pojedynczej sceny, połącznie kanałów dwóch scen, czy też
uwzględnienie wybranych kanałów scen, wskaźników teledetekcyjnych. Wykonano oceny
dokładności przeprowadzonych klasyfikacji. Wskazano zestaw danych i klasyfikator, który
osiągnął najwyższe dokładności klasyfikacji dla klas zbiorowisk roślinnych uwzględnionych
w badaniach.
Słowa kluczowe: klasyfikacja; zbiorowiska; Sentinel-2; teledetekcja
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Wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy w dolinie środkowej Wieprzy
w Obłężu w świetle badań multidyscyplinarnych
Sławomir Wadyl1, Paweł Szczepanik2, Mateusz Skrzatek2
1

Wydział Archeologii, Uniwersytet Warszawski, 2Instytut Archeologii UMK w Toruniu

Obłęże to niewielka miejscowość na Pomorzu Środkowym. W obrębie jej granic
administracyjnych

zlokalizowany

jest

wczesnośredniowieczny

kompleks

osadniczy.

Dotychczasowe badania tego miejsca ograniczały się do niewielkich badań sondażowych
prowadzonych w latach 60. XX w.
W 2021 r. zainicjowano multidyscyplinarny projekt, którego celem jest rozpoznanie
kompleksu w Obłężu na tle krajobrazu przyrodniczego. Pierwszy etap prac obejmował
analizę archiwaliów, zdjęć satelitarnych, danych LIDAR. W drugim etapie prowadzono
badania powierzchniowe połączone ze zwiadem lotniczym. Pozyskana w ten sposób
dokumentacja umożliwiła stworzenie ortofotomap. Przy wykorzystaniu powyższych danych
oraz wizji w terenie przeprowadzono inwentaryzację kurhanów. Kolejnym etapem prac były
badania geofizyczne metodą magnetyczną na grodzisku i nekropoli. Prace te pozwoliły na
precyzyjne wytyczenie wykopów badawczych. Wykopaliskom towarzyszyło wstępne
rozpoznanie

geomorfologiczne

otoczenia

grodziska.

Prowadzono

również

badania

archeobotaniczne.
Celem referatu będzie zaprezentowanie rezultatów pierwszego sezonu badań
prowadzonych w Obłężu.
Słowa kluczowe: Pomorze; wczesne średniowiecze; Obłęże; geofizyka; GIS
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Automatyzacja dokumentacji metodą Reflectance Transformation Imaging
dla małych obiektów. Doświadczenia z budowy kopuły RTI ze
zintegrowaną kamerą
Łukasz Wilk1, Marcin Kłębowski1, Michał Bełdyga1, Paweł Lech2, Wojciech Ostrowski1
1

Politechnika Warszawska, 2Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytet Warszawski

W ramach referatu przedstawione zostaną doświadczenia oraz wyniki badań
dotyczących

wysoce

zautomatyzowanego

procesu

dokumentacji

małogabarytowych

obiektów dziedzictwa kulturowego techniką Reflectance Transformation Imaging (RTI).
Metoda obrazowania RTI jest wysoce wydajną drogą digitalizacji oraz analizy
obiektów cechującymi się licznymi detalami geometrycznymi występującymi na ich
powierzchniach. Ze względu na swoje przewagi w stosunku do klasycznej dokumentacji
rysunkowej i fotograficznej oraz metod fotogrametrycznych obserwuje się jej stale rosnącą
popularność

w

dziedzinie

dokumentacji

małogabarytowych

obiektów

dziedzictwa

kulturowego. W związku z czasochłonnym charakterem pozyskiwania danych obrazowych
służących do późniejszej budowy interaktywnych modeli oświetlenia, rozwinął się trend
polegający na budowie systemów pomiarowych mających na celu jak największą
automatyzację procesu. Zautomatyzowane systemy wykorzystują najczęściej wbudowane
diody, zapewniające równomiernie warunki oświetleniowe i gwarantujące stałe położenie. W
niektórych przypadkach wspierają one również komunikację z zewnętrznym aparatem
fotograficznym. W dobie budowy licznych systemów zrobotyzowanych, możliwe jest więc
stworzenie rozwiązania zintegrowanego, pozwalającego na pełną automatyzację procesu
pozyskiwania

zdjęć.

Kopuła

pomiarowa

wyposażona

w

sterowalne

oświetlenie

wykorzystujące diody LED, wbudowaną kamerę, minikomputer oraz dedykowane
oprogramowanie pozwala na ograniczenie ingerencji człowieka do minimum, a także
ogranicza czasochłonność procesu

do poziomu

porównywalnego

ze standardową

dokumentacją fotograficzną. Rozwiązanie wykorzystujące moduły kamery przygotowane dla
sektora robotycznego, pozwala też na budowę modeli oświetlenia o szczegółowości
umożliwiającej

wykonywanie

analiz

porównywalnych

do

modeli

pozyskanych

rozwiązaniami wykorzystującymi wysokiej jakości aparaty fotograficzne.
Przedmiotem analiz jakości modeli RTI wykonanych z wykorzystaniem różnych
systemów pomiarowych są zabytki pozyskane w trakcie badań archeologicznych
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prowadzonych w ramach grantu “MA-P Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos”
realizowanego w cypryjskim Nea Paphos. Do grupy badanych przedmiotów należą przede
wszystkim zabytki epigrafiki ceramicznej w postaci stempli amfor rodyjskich, dekorowane
dyski lampek oliwnych oraz znaleziska monet. Przedmioty te charakteryzują się drobnym,
często słabo zachowanym reliefem przez co stanowią one idealny materiał do badań z
wykorzystaniem RTI.
Słowa kluczowe: RTI; digitalizacja; dziedzictwo kulturowe; archeologia; ceramika; numizmatyka
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Poszukiwanie śladów osad zaginionych na podstawie map dawnych i
historycznych oraz Numerycznego Modelu Terenu na obszarze Zagłębia
Dąbrowskiego i Ziemi Częstochowskiej
Weronika Wnuk
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski

W wystąpieniu zostaną zaprezentowane wyniki badania przeprowadzonego w ramach
pracy licencjackiej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW. Praca skupia się na
poszukiwaniu śladów osad zaginionych na wybranym obszarze. Badanie prowadzone było
dla terenu Zagłębia Dąbrowskiego i Ziemi Częstochowskiej – obszaru, który historycznie
należał do Małopolski a obecnie przynależy do województwa śląskiego. Administracyjnie
jest to obecnie pięć powiatów – kłobucki, częstochowski, myszkowski, zawierciański i
będziński oraz trzy miasta na prawach powiatu – Częstochowa, Dąbrowa Górnicza i
Sosnowiec. Celem pracy było najpierw odnalezienie na wybranych mapach dawnych (np.
mapy WIG, Topograficzna Karta Królestwa Polskiego) i mapach historycznych osad, które
obecnie nie istnieją ani jako samodzielna miejscowość ani jako część większej wsi lub
miasta. Ponadto na ich miejscu nie powinno być żadnych zabudowań. Takich miejsc
znaleziono ponad 40 – były to różne typy osad, m.in. folwarki czy osady młyńskie. Wybrane
mapy sięgały w przeszłość do XVI wieku, jednak najstarsze osady, których obecnie nie ma,
znaleziono na mapach z wieku XVIII. Następnie dla tych miejscowości został pobrany z
Geoportalu Numeryczny Model Terenu. Każdy fragment NMT obejmujący daną osadę
przedstawiono jako trójwymiarową powierzchnię (hillshade) z uwzględnieniem słońca
rzucającego światło pod kątem 45 stopni i w azymucie 45, 135, 225 oraz 315 stopni. Na tych
zobrazowaniach szukano regularnych kształtów, które mogłyby przypominać ślady po
budynkach. Nie dla wszystkich takie ślady są widoczne, ale w niektórych przypadkach zarys
miejsca po budynkach jest bardzo wyraźny. Takie badania nie muszą być celem samym w
sobie – wyniki mają potencjał, aby w przyszłości je poszerzyć (np. sięgając do kolejnych,
starszych źródeł pisanych) i lokalizować potencjalne stanowiska archeologiczne nie tylko na
podstawie LiDARu, ale także m.in. map dawnych.
Słowa kluczowe: geografia historyczna; mapa dawna; mapa historyczna; LiDAR; osady zaginione;
Numeryczny Model Terenu
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Analizy Space Syntax jako narzędzie identyfikacji wzorców przestrzennych
i oceny hipotez dotyczących założeń struktur miejskich dla miast
antycznych
Paulina Zachar
Politechnika Warszawska

Analizy przestrzenne pozwalają w sposób kwantytatywny opisać przestrzeń i w tym
zakresie w naukach humanistycznych popularnością cieszy się teoria Space Syntax. Teoria ta
opiera się na ocenie konfiguracji przestrzeni komunikacyjnej miasta i zależnościach, jakie
istnieją między jej poszczególnymi elementami. Zakłada się, że istnieje silna relacja
pomiędzy przestrzenią, a daną społecznością miejską, a układ sieci drogowej istotnie wpływa
na model poruszania się mieszkańców. Dzięki czemu miary wyznaczone z wykorzystaniem
Space

Syntax

pozwalają

na

identyfikację

wzorców

przestrzennych

oraz

ocenę

prawdopodobieństwa hipotez dotyczących układu tkanki miejskiej. W projekcie „MA-P
Maloutena i Agora w planie urbanistycznym Pafos: Modelowanie miejskiego krajobrazu
stolicy hellenistycznego i rzymskiego Cypru” analizy Space Syntax przeprowadzono w
pierwszej kolejności na archeologicznie rozpoznanych siatkach miasta Priene i Olint, gdzie
możliwe było znalezienie korelacji pomiędzy przeznaczeniem, użytecznością ulicy a typami
budynków lub obszarami. Badania przeprowadzone dla tych dwóch, dobrze rozpoznanych,
regularnie zaplanowanych miast posłużyły jako punkt odniesienia dla późniejszych,
hipotetycznych rekonstrukcji układów urbanistycznych Nea Paphos.
W wyniku analiz Space Syntax uzyskuje się szereg współczynników (parametrów),
na podstawie których można interpretować relacje przestrzenne sieci ulic, wpływające na
zachowania społeczne. Na potrzeby prac badawczych przedstawionych w referacie
wykorzystano dwa z nich - „Integration” i „Choice”, których wartości najlepiej odwzorowują
cechy dynamiki ruchu ludzkiego: wybór miejsca docelowego i wybór najkrótszej trasy.
Wybrane typy analiz przeprowadzono dla dwóch wariantów regularnej siatki ulic w Priene,
Olincie i Nea Pafos. Pierwszy wariant zakłada, że siatka ulic reprezentuje pierwotny podział
miasta, zanim niektóre z insul zostały połączone w obszar przestrzeni publicznej (np. agory).
W drugim wariancie siatka ulic obejmuje place i otwarte przestrzenie publiczne. Analizując
wartości współczynnika „Choice” i „Integration” można stwierdzić, że dla wybranych miast
dla obu wariantów siatki ruch koncentrował się wzdłuż ulic leżących w sąsiedztwie obiektów
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publicznych i handlowych, a najbardziej odizolowane części starożytnego miasta mają
funkcję mieszkalną. Biorąc pod uwagę wzorce zidentyfikowane dla Priene i Olintu, spośród
pięciu opcji dla Nea Pafos wybrano najbardziej prawdopodobny rozkład ulic w Nea Paphos.
Słowa kluczowe: Space Syntax; analizy przestrzenne; miasta antyczne; wzorce przestrzenne; układ tkanki
miejskiej
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Archeologia Bitwy Warszawskiej 1920 r. - w stronę standaryzacji badań z
zastosowaniem geomatyki
Rafał Zapłata1, Ireneusz Badura2, Hubert Dziewiczkiewicz2
1

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2Uniwersytet Warszawski

Projekt „Inwentaryzacja wybranych reliktów Bitwy Warszawskiej z 1920 r.” to
przedsięwzięcie realizowane na zlecenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Warszawie w 2020 roku, w którym przypadało 100-lecie „Cudu nad Wisłą”.
Pomysłodawcą inicjatywy był Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków prof. dr hab.
Jakub Lewicki, który w swym pierwotnym założeniu dostrzegł konieczność rozpoznania i
zaewidencjonowania pozostałości po bitwie z 1920 roku.
Interdyscyplinarne badania, prowadzone przez Fundację Hereditas przy współpracy z
Instytutem Badawczym Leśnictwa oraz ze Stowarzyszeniem Historyczno-Edukacyjnym im. 7
Pułku Lansjerów Nadwiślańskich w Halinowie, oparto m.in. na zaangażowaniu zespołu
specjalistów z zakresu archeologii, historii, geografii, teledetekcji i geomatyki, leśnictwa, a
także regionalistów. Zadanie bazowało na koncepcji wielkoobszarowego, wieloetapowego
oraz wieloelementowego rozpoznania i inwentaryzowania pozostałości – materialnych
reliktów, związanych głównie z Bitwą Warszawską z 1920 roku, na terenie tzw. przedmościa
warszawskiego.
Projekt sięga zarówno po dane teledetekcyjne współczesne (zwłaszcza dane
lotniczego skanowania laserowego), jak i archiwalne w połączeniu z archiwalnymi zasobami
kartograficznymi itp. gwarantując na wstępie niedestrukcyjną i szerokoobszarową
prospekcję. Całość, na etapie pozyskiwania danych i dalej, na etapach przetwarzania,
gromadzenia, analizowania i dokumentowania, spajają narzędzia geoinformatyczne,
zwłaszcza powstający system informacji przestrzennej. Same dane natomiast stanowią zasób
analityczny i dokumentacyjny w ramach projektu, a zarazem ewidencyjny, mogący służyć
zarządcom czy właścicielom terenów, samorządom, naukowcom i konserwatorom zabytków.
Celem wystąpienia jest zaprezentowanie projektu badawczego z 2020 roku, ukazanie
wybranych rezultatów przeprowadzonych prac oraz włączenie się do dyskusji dotyczącej
konieczności stosowania odpowiednich danych w badaniach interdyscyplinarnych np.
archeologiczno-historycznych, jak również wyzwań związanych z definiowaniem, a zarazem
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rozpoznawaniem,

dokumentowaniem,

ochroną

i

uczytelnianiem

licznych

reliktów

pobitewnych w Polsce.
Słowa kluczowe: Bitwa Warszawska 1920; archeologia pól bitewnych; geomatyka; ALS; ISOK
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Organizacja badań naukowych przy pomocy rozwiązań Open Source na
przykładzie projektu monitoringu temperatury podłoża przy Wydziale
Geologii UW
Daniel Zaszewski
Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski

Podczas wystąpienia zaprezentowane zostaną możliwości przygotowania oraz
zarządzania projektem naukowym z wykorzystaniem rozwiązań Open Source, zarówno na
płaszczyźnie tworzenia aparatu badawczego, jak również składowania, przetwarzania oraz
wizualizacji pozyskanych danych w przestrzeni i czasie. Zagadnienia te zostaną zilustrowane
przykładami pochodzącym z prowadzonego aktualnie projektu monitoringu temperatury
podłoża gruntowego przy budynku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Słowa kluczowe: open source; Arduino; QGIS; bazy danych; Grafana
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