
Józef Jachimski 
 
 

Kształcenie kadr, międzynarodowa współpraca w zakresie nowych 
technologii oraz ocena rynków geoinformatyki obrazowej  

w świetle obrad Komisji VI na XXXV kongresie ISPRS w Istambule 
 
 
Streszczenie.  Działalność Komisji VI zaprezentowano na Kongresie w 52 referatach. 
Głównym tematem opracowań jest kształcenie kadr, wdrażanie nowych technologii i 
współpraca międzynarodowa. Tematy te omawiane są na przykładzie jednostkowych 
rozwiązań, lub bardziej kompleksowo. Ogólnie zauważyć trzeba, że na arenie 
międzynarodowej czynione są próby unifikacji programów kształcenia, a także próby 
rozbudowywania istniejących i tworzenia nowych systemów zdalnej edukacji. Nadal jednak 
przeważają projekty realizowane na bazie bilateralnej współpracy, mające na celu 
przygotowanie kadry lub wdrażanie nowoczesnych technologii. 
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I tak, na przykład,  w Namibii, w ramach finansowanego od 1996r. przez 
Holandię projektu dotyczącego zawiadywania nieruchomościami ziemskimi na 
południowych obszarach Afryki, nacisk szczególny kładzie się na przygotowanie kadr 
do prac katastralnych i prac związanych z przebudowa ustroju rolnego [2]. Na 
obszarach objętych tym projektem trzeba nie tylko szkolić kadrę, ale trzeba tez 
podejmować decyzje dotyczące tak zasadniczych problemów jak odwzorowania i 
układy współrzędnych, oraz źródła informacji (rodzaje zobrazowań) i systemy oraz 
technologie informatyczne. Duże nadzieje na przyspieszenie zaopatrzenia krajów 
rozwijających się w jednolite materiały kartograficzne związane są z masowym 
wykorzystaniem wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych. Zwraca się uwage nie 
tylko na fakt zadowalającej dokładności informacji tych materiałów, ale też na łatwość 
standaryzacji metod opracowania, co powinno przyspieszyć niezbędne procesy [8]. 

Holandia ma długoletnie doświadczenie  (ITC istnieje od 1950r) w 
przygotowywaniu kadr krajów rozwijających się, zwłaszcza afrykańskich, do 
wdrażania nowoczesnych technologii geoinformatycznych, szczególnie opartych o 
zobrazowania lotnicze i satelitarne. Specjalistyczne, 18-miesięczne studia, których 
program oparty jest o wieloletnie doświadczenia, umożliwiają uzyskiwanie 
kwalifikacji na poziomie magisterskim . Studia prowadzone są w 6 specjalnościach: 
geoinformatyka, zarządzanie geoinformacją, nauki o środowisku i bogactwach 
naturalnych, zarządzanie bogactwami naturalnymi, urbanistyka i zarządzanie 



terenami, zasoby wodne i zarządzanie środowiskiem [3]. Prowadzony jest też 
dwutygodniowy kurs mający za zadanie odświeżenie wiedzy (refresher course) w 
zakresie fotogrametrii cyfrowej [14]. Pomoc w przygotowaniu kadr specjalistów bywa 
w ITC łączona ze współpracą w realizacji konkretnych projektów informatycznych. 
Przykładem takiej dydaktyczno-badawczo-produkcyjnej współpracy jest realizowany 
w międzynarodowej kooperacji, z zaangażowaniem środków pochodzących z różnych 
państw,  projekt dotyczący rejestracji pożarów, na przykładzie problemów 
spotykanych w tym zakresie w północnych Chinach [33]. 

Na specjalną uwagę zasługuje inicjatywa ITC dotycząca ujednolicenia 
standardów i kooperacji w zakresie kształcenia fotogrametrycznego i teledetekcyjnego 
w różnych krajach. Przewiduje się wspólne ustalanie kryteriów kształcenia oraz 
pomoc w kształceniu instruktorów. W wyniku realizacji tej inicjatywy obecnie już 6 
krajów tworzy sieć dydaktyczną, a do 2010 roku ITC spodziewa się zgromadzić 20 
krajów partnerskich, realizujących podobne standardy [34].  

W materiałach kongresowych prezentowane są też programy studiów 
obowiązujące w szeregu ośrodków narodowych. Studia geoinformatyczne (głównie 
teledetekcja satelitarna) w zakresie uniwersyteckim i technicznym prowadzi 
Politechnika w Malezji, uczestnicząc w ten sposób w realizacji planów narodowych 
dotyczących ochrony środowiska i optymalizacji zarządzania bogactwami naturalnymi 
[12], a w zakresie fotogrametrii i teledetekcji także Politechnika w Bukareszcie [41] i 
Politechnika w Salonikach [9]. Obowiązujące programy studiów w zakresie 
fotogrametrii cyfrowej prezentuje też Politechnika w Sofii [10]. Analizę programów 
oraz zawodowych karier 101 mężczyzn i 58 kobiet, które w ostatnich 16 latach 
ukończyły ″Międzynarodowe kursy Teledetekcji i GIS″ w Brazylii przedstawia 
Prezydent Komisji VI [36]. 

W zachodniej części Europy zauważa się ostatnio znaczący spadek 
zainteresowania młodzieży studiami technicznym, w tym tez studiami 
geoinformatycznymi. Może to prowadzić w niedalekiej przyszłości do problemów w 
zakresie planowania przestrzennego, zarządzania środowiskiem i administracji. 
Politechnika w Aveiro (Portugalia), wychodząc naprzeciw tym trudnościom,  
opracowała uatrakcyjniony program studiów  inżynierskich, polegający na 
uwypuklaniu w każdym semestrze jedynie jednego, tematycznie zamkniętego 
projektu, a nie przedmiotów teoretycznych. Dla każdego projektu realizuje się 
równolegle, ale tylko w niezbędnym zakresie, związane z nim przedmioty teoretyczne, 
jako przedmioty towarzyszące. System ten, opracowany w Aveiro na bazie 
doświadczeń niemieckich, duńskich, holenderskich, kanadyjskich i amerykańskich 
(USA) nazwany Nauczaniem Problemowym (Problem Based Learning), sprawdza się 
bardzo dobrze w praktyce kształcenia na poziomie inżynierskim [13].  

Jak wiemy, obrazy zapisane w postaci  cyfrowej dają bardzo szerokie 
możliwości automatyzacji procesów analizy informacji w nich zawartych. Powstają 
pakiety programów, które z małym udziałem operatora, dostarczają gotowe wyniki 
jakościowej i ilościowej analizy treści. Stwarza to, z jednej strony, łatwość 
wykorzystywania obrazów, szczególnie lotniczych i satelitarnych, przez osoby nie 
znające istoty metod cyfrowej fotogrametrii i teledetekcji. Jest to wiec w tym sensie 
zjawisko pozytywne. Powstają nawet proste systemy, przeznaczone dla 



niefotogrametrów, które mają służyć jedynie do przeglądania, wektoryzacji i 
ortorektyfikacji obrazów cyfrowych (mono i stereo) nie wymagających wykonywania  
orientacji (mają zaszyte elementy orientacji) [27]. Z drugiej jednak strony kształcenie 
specjalistów, które nie powinno sprowadzać się do nauki obsługi ″czarnych skrzynek″, 
natrafia na brak pomocy dydaktycznych w postaci programów pozwalających w 
przejrzysty sposób śledzić proces przetwarzania obrazów cyfrowych, a nawet 
ingerować w ten proces, wbrew zaszytym w programie procedurom 
optymalizacyjnym. Ponieważ firmy komercyjne nie są zainteresowane w ujawnianiu 
szczegółów rozwiązań i procedur stosowanych w ich produkcyjnym  
oprogramowaniu, więc zaczynają powstawać specjalne programy do przetwarzania 
obrazów cyfrowych, spełniające wymogi dydaktyki. W materiałach komisji VI 
zaprezentowano założenia na podstawie których zbudowano program dydaktyczny do 
automatycznego wykonywania orientacji wewnętrznej i automatycznego wykrywania 
konturów budynków [31], opis działania programu dydaktycznego do wykonywania 
kalibracji, orientacji, aerotriangulacji, DTM i ortorektyfikacji (program umożliwia 
korzystanie z obszernych tekstów komentujących poszczególne etapy przetwarzania 
obrazów) [18]. Zaprezentowano tez program animujący (zbudowany w MS-excelu), 
ilustrujący wpływ błędów orientacji zdjęć na wyniki  opracowania [23], oraz pakiet 
opracowanych w okresie ostatnich 10 lat programów umożliwiających symulację (dla 
potrzeb badawczych i dydaktycznych) procesów aerotriangulacji oraz procesów 
opracowania zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych [19]. Interesujące prace 
prowadzone są w Hanowerze, gdzie wykłady i laboratoria prowadzone metodą 
kameralną w języku niemieckim powielane są w Internecie, wraz z przykładami, w 
języku angielskim [42]. Osiąga się w ten sposób równocześnie cele dydaktyczne w 
zakresie merytorycznym i językowym. 

Powstaje też szereg programów wspierających edukacje zdalną (eLearning, 
Distance Learning). Przedstawiono opis oprogramowania przygotowanego w ramach 
European Organisation for Spatial Data Research (EuroSDR, dawniej OEEPE)[17], 
oraz kurs szkoleniowy w zakresie problematyki teledetekcyjnej opracowany w 
Berlinie [25]. 

W Szwajcarii opracowano wielodyscyplinarną i wielojęzyczną platformę 
dydaktyczną GITTA  do samokształcenia w zakresie operowania informacją 
geograficzną [20]. Zasady opracowywania materiałów do edukacji zdalnej 
dyskutowane są przez autorów z Irlandii na przykładzie tematu dotyczącego układów 
współrzędnych stosowanych w analizie informacji przestrzennej [29]. Hanowerski 
Uniwersytet prezentuje oprogramowanie do zdalnej nauki budowania obrazów VR w 
przestrzeni 2D i 3D [28], który jest częścią systemu programów do zdalnej edukacji 
powstającego w Niemczech pod nazwą E-learning_Academic Network. Firma Leica 
prezentuje program do zdalnego instruktażu w zakresie obsługi systemu planowania i 
zarządzania lotami fotogrametrycznymi [26]. Pokazano też interaktywny moduł 
oprogramowania do nauki przestrzennej prezentacji danych statystycznych [50]. 

Podejmowane są też programy współpracy międzynarodowej w dziedzinie 
kształcenia. Do takich programów należy projekt szkoleniowy mający ułatwić transfer 
technologii pomiędzy Hiszpanią a Ameryką Południową [5], a także projekt 
współpracy miedzy Danią a Egiptem w zakresie przygotowania wyższych 



funkcjonariuszy służby geodezyjno-kartograficznej do projektowania i zarządzania 
działaniem odpowiednich instytucji narodowych w Egipcie [4].  

Autorzy z Brazylii przedstawili interesujące wyniki, jakie osiągnęli w zakresie 
edukacji geograficznej z wykorzystaniem materiałów i metod teledetekcji na różnych 
poziomach kształcenia w szkołach [24].  W Wielkiej Brytanii też szczególny nacisk 
kładzie się na popularyzacje metod geoinformatyki wśród młodzieży szkolnej. 
Działania takie, zdaniem autorów sprawozdania z realizacji projektu geomatics.org.uk 
[1], uświadamiając młodzieży pojemność informatyczną materiałów obrazowych i 
GIS-u, a także łatwość ich wykorzystania, zahamują wzrastający brak zainteresowania 
studiami geoinformatycznymi. W ramach realizowanego z dużym rozmachem 
projektu udostępnia się materiały szkoleniowe w Internecie, a także propaguje się 
nowe metody i reklamuje firmy specjalistyczne wykonawców. Warto tu też zauważyć, 
że uwieńczone sukcesami próby wprowadzania geoinformatyki, głównie 
geoinformatyki obrazowej, do gimnazjów, wykonywano w ostatnich latach siłami 
specjalistów z AGH-Kraków i Politechniki Warszawskiej, w ramach programu badań 
statutowych tych Uczelni, przy wsparciu finansowym Fundacji Kościuszkowskiej, 
Amerykańskie Centrum na rzecz Kultury Polskiej (z funduszu zapewnionego przez 
Fundację Alfreda Jurzykowskiego). Temat, jak widać z liczby prowadzonych prób, 
jest zauważany w skali światowej i warto go kontynuować.  

Opracowywane są też programy o bardzo wysokim stopniu specjalizacji. We 
Francji propaguje się dla celów badawczych i dydaktycznych wyspecjalizowany, 
bardzo rozbudowany internetowy system informatyczny Arpenteur przeznaczony dla 
potrzeb inwentaryzacji i oceny stanu zabytków [22].  

Jak widać, w świecie podejmuje się ostatnio intensywnie różne działania, 
których celem jest przygotowanie społeczeństw do lepszego wykorzystywania 
względnie taniej i aktualnej informacji zawartej w zdjęciach lotniczych,  obrazach 
satelitarnych i bankach danych geograficznych w celu lepszej organizacji i 
zarządzaniu przestrzenią i osiągania korzystniejszych wyników gospodarczych i 
wyższego komfortu życia. Znaczące zadania w tych wysiłkach realizowane są siłami 
specjalistów w dziedzinie geoinformatyki, szczególnie geoinformatyki obrazowej. 

Regionalna współpraca międzynarodowa uzyskuje coraz bardziej 
wysublimowane formy. W Europie, pod nazwą EuroGeographis intensywnie działa 
AsocjacjaNarodowych Agencji Kartograficznych i Katastralnych (NMCA – National 
Mapping and Cadastral Agencies) , która prowadzi prace badawcze i wdrożeniowe w 
ramach siostrzanej organizacji EuroSDR. Program działalności EuroSDR jest bardzo 
wszechstronny, obejmuje tematy badawcze z zakresu szeroko pojętej geoinformatyki. 
Wyniki badań omawiane są na workshopach a także są publikowane, a podsumowanie 
osiągnięć, oraz plany i strategie badawcze zaprezentowano na kongresie [37, 40]. W 
czasie obrad Kongresu przedstawiono tez wyniki dwóch projektów badawczych 
prowadzonych w ramach EuroSDR: projektu mającego na celu porównanie 
parametrów charakteryzujących lotnicze kamery cyfrowe dostępne  na rynku [39], 
oraz projektu mającego na celu porównanie metod kalibracji cyfrowych kamer 
lotniczych [38]. 

W szeregu referatów przedstawiono narodowe i regionalne osiągnięcia w 
zakresie rozwoju metod i zastosowań geoinformatyki obrazowej. Omówiono efekty 



działań w ostatnim okresie miedzy kongresowym dotyczących rozwoju teledetekcji 
we Włoszech [46], rozwoju teledetekcji i fotogrametrii w Chinach [47], rozwoju 
fotogrametrii cyfrowej w Indiach [32], rozwoju zastosowań skaningu laserowego w 
Brazylii [7], Przedstawiono tez możliwości rozwoju zastosowań nowoczesnych 
technik opracowania map topograficznych [35], oraz zastosowań wysoko 
rozdzielczych zobrazowań satelitarnych w krajach rozwijających się [15].  

Skuteczność wykorzystywania zobrazowań lotniczych i satelitarnych 
uwarunkowana jest nie tylko umiejętnością posługiwania się  technikami teledetekcji i 
fotogrametrii cyfrowej, ale również znajomością przyrodniczych i gospodarczych 
cech badanego obszaru. Coraz częściej w pracach związanych z geoinformatyką 
obrazową biorą udział osoby przyuczone, nie legitymujące się cenzusem wyższych 
uczelni. W kursach przygotowawczych dla takiego  personelu pomocniczego, trzeba 
uwzględniać wiedzę o czynnikach warunkujących rozwój określonych obszarów, 
zarówno wiedze o geologii, jak i wiedzę o przyrodniczym rozwoju i 
zagospodarowaniu powierzchni [6]. Interesujący przykład badań nad zmniejszaniem 
wpływu uwarunkowania osobowego na wyniki klasyfikacji treści obrazów 
wielospektralnych, a więc nad zwiększaniem stopnia pewności przy automatyzacji 
wnioskowania, są próby z wykorzystaniem dla tych celów teorii zbiorów rozmytych 
[16]. Te i inne badania dotyczące automatyzacji procesów geoinformatyki obrazowej 
mają przyspieszyć wprowadzanie tych procesów do gospodarek narodowych, też  w 
krajach rozwijających się, cierpiących na brak wysoko wykwalifikowanej kadry. 

W szeregu krajów strategie w zakresie rozwiązywania problemów 
badawczych, dydaktycznych i produkcyjnych analizowane są przez Narodowe 
Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji, co znajduje swój wyraz w raportach 
narodowych. Osiem krajów przedstawiło raporty narodowe, omawiające 
kompleksowo osiągnięcia w ostatnim okresie miedzy kongresowym. Są to: Chiny 
[47], Czechy [43], Finlandia [44], Iran [45],  Polska [48], Rumunia [49], Szwecja [50], 
Turcja [51], Wielka Brytania [52], oraz Włochy [46]. 

Międzynarodowa współpraca rozwija się w ramach ISPRS coraz bardziej 
intensywnie dzięki powszechnemu dostępowi do łączy internetowych. Szybka 
komunikacja internetowa nie tylko ułatwia nawiązywanie kontaktów i planowanie 
wspólnych badań. Wymiana informacji przez Internet stosowana jest roboczo na 
wszystkich etapach realizacji projektów. Też ISPRS od 10 lat wykorzystuje Internet 
do realizacji swoich celów statutowych, a planuje intensyfikację i zwiększenie zakresu 
wykorzystania tego środka błyskawicznej komunikacji [21]. 

Jednym z tematów, który w ramach ISPRS może być realizowany dzięki 
wykorzystaniu Internetu, jest projekt dotyczący uzupełniania słownika i leksykonu 
geoinformatycznego w miarę rozwoju słownictwa fachowego. Projekt zakłada otwartą 
formułę budowania takiego leksykonu. To znaczy że opracowanie nowych definicji i 
tworzenie odpowiedników terminów fachowych w narodowych językach będzie się 
odbywać publicznie, z udziałem dużej liczby ekspertów, a osoby korzystające ze 
słownika i leksykonu będą mieć wgląd w czasie rzeczywistym do najbardziej 
aktualnej wersji jego zawartości. Geoinformatyczny wielojęzyczny i wielotematyczny 
słownik będzie powstawał w Polsce,  na serwerze i stronie internetowej Zakładu 
Fotogrametrii AGH w Krakowie [11]. 
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