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Opisywane oprogramowanie oraz związana z nim dokumentacja jest chroniona 

prawem autorskim i umowami międzynarodowymi. Kopiowanie bądź 
rozpowszechnianie tego programu lub jakiejkolwiek jego części bez upoważnienia 
może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej 

w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo. 

 

Opisywane oprogramowanie oraz związana z nim dokumentacja dostarczane jest 

„takie, jakie jest”. Producent nie udziela gwarancji na przydatność programu do 
jakiegokolwiek, szczególnego celu. Użytkownik bierze na siebie pełną 
odpowiedzialność za wykorzystanie wyników pracy tego programu. 

 

W związku z postępem technicznym producent zastrzega sobie prawo 
wprowadzania z mian w oprogramowaniu. Informacje zawarte w niniejszym 

dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 
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1 Wprowadzenie 
Instrukcja ta zakłada znajomość przez Użytkownika pracy w środowisku Microsoft 

Windows oraz podstawowe doświadczenie w użytkowaniu innych aplikacji pracujących w 
tym środowisku.  

1.1 Przeznaczenie programu 

Program Cyborg Idea PHOTORECT jest programem z dziedziny fotogrametrii i 

służy do ortorektyfikacji, czyli przekształceń zwykłych1 zdjęć na zdjęcia w rzucie 
ortogonalnym2, które mogą być następnie wykorzystane do wykonywania wszelkiego rodzaju 
pomiarów.  

Program PHOTORECT przeznaczony jest do fotogrametrycznego przekształcania 
zdjęć. Pozwala je przekształcić tak, aby usunąć efekt perspektywy (korekta perspektywy, 
ortorektyfikacja zdjęć).  Dzięki przekształceniu możemy uzyskać ze zwykłego zdjęcia, 
wykonywanego z perspektywy stojącego człowieka zdjęcie zmodyfikowane - takie jakby 

wykonane zostało prostopadle do powierzchni terenu z dużej wysokości. Program znajduje 

zastosowanie w szeroko pojętej kryminalistyce oraz innych zastosowaniach, gdzie potrzeba 
jest sporządzania ortofotografii, np. grafice komputerowej (przygotowywanie tekstur). W 

dalszej części instrukcji przyjęto, jako przykład, zastosowanie programu w dokumentacji 
miejsca zdarzenia drogowego. Przekształcone przy użyciu PHOTORECTa zdjęcia można 
wykorzystać do wykonywania pomiarów lub naszkicowania planów sytuacyjnych  

uwzględniających topografię drogi i ujawnione ślady. 

1.2 Czym są ortofotografie? 

W trakcie dokumentacji miejsca zdarzenia bardzo pomocne są zdjęcia. Zamiast w 
żmudny sposób mierzyć położenie i nanosić na plan pozycje elementów terenu i ujawnionych 

śladów często wystarczy wykonać kilka zdjęć. Za pomocą tych zdjęć można później ustalić 
położenie istotnych elementów lub wykonać wymagane pomiary. Wykonane z typowej 

perspektywy zdjęcia nie pozwalają na bezpośrednie dokonywanie pomiarów lub ustalenie 
pozycji obiektów. Obraz rzeczywistości przedstawionej na zdjęciu zniekształcony jest 
poprzez działanie perspektywy – obiekty znajdujące się bliżej obserwatora przedstawione są 
jako większe, bardziej oddalone odpowiednio mniejsze, a linie biegnące od obserwatora, 

będące w rzeczywistości równoległe zbiegają się na zdjęciu w jakimś punkcie. Aby 
bezpośrednio wykorzystać takie zdjęcie musiałoby być one zrobione z dużej odległości 
dokładnie prostopadle do interesującej nas płaszczyzny – tzw. ortofotografia. W 

rzeczywistych warunkach szczególnie, gdy interesująca nas płaszczyzna leży na powierzchni 
ziemi praktycznie nie sposób wykonać takie zdjęcie. Nawet wykonanie go z perspektywy 
dachu samochodu, drabiny, wysokiego statywu czy budowli znajdującej się w pobliżu nie 
daje satysfakcjonującego efektu – zdjęcie nadaje się do celów poglądowych, ale nie do 
wykonywania pomiarów. 

                                                 

 

1 Normalnie wykonywane zdjęcia w rzucie środkowym 

2 Tzw. ortofotografie – zobacz rozdział 1.2 
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Rys.  1 Typowa fotografia z miejsca zdarzenia 

Istnieje jednak metoda przekształcenia takiego zdjęcia wykonanego z normalnej 

perspektywy na ortofotografię. Podstawą takiego przekształcenia jest wskazanie kliku 
punktów na zdjęciu, dla których znamy wzajemne odległości. Wystarczy wskazać tylko 4 nie 
współliniowe punkty, których wzajemne odległości znamy. Ta metoda wykorzystana jest w 

programie PHOTORECT. 
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Rys.  2 Ortofotografia uzyskana z poprzedniego zdjęcia 

1.3 Ogólny schemat postępowania 

Ogólny schemat postępowania przy wykorzystywaniu ortofotografii jest powtarzalny i 
sprowadza się do wykonania następujących czynności: 
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1. Jeżeli mamy możliwość wykonania zdjęć na miejscu zdarzenia wybieramy w terenie 
punkty dopasowania kierując się uwagami zawartymi w rozdziale 7.2, strona 44. 

Następnie mierzymy i notujemy odległości pomiędzy tymi punktami oraz wykonujemy 
zdjęcia kierując się uwagami zawartymi w rozdziale 7.1, strona 40. 

2. Jeżeli dysponujemy już wykonanymi zdjęciami z miejsca zdarzenia, a które nie zostały 
wykonane z myślą o fotogrametrii i nie zawierają zaznaczonych punktów dopasowania 
oraz pomierzonych odległości pomiędzy nimi staramy się wybrać takie punkty na zdjęciu 
kierując się uwagami zawartymi w rozdziale 7.2, strona 44 oraz staramy się je 
zidentyfikować w terenie podczas wizyty na miejscu. Mierzymy i notujemy odległości w 
terenie pomiędzy punktami. 

3. Jeżeli dysponujemy zdjęciami, jak w pkt. 2. i nie mamy możliwości wizyty w terenie lub 
konfiguracja terenu uległa znacznej zmianie od czasu wykonania zdjęć staramy się 
wybrać punkty dopasowania oraz wyznaczyć ich wzajemne odległości w sposób 
przybliżony bazując na znanych z innych źródeł odległościach pomiędzy elementami 

widocznymi na zdjęciach3. 

4. Wykonujemy transformację ortogonalną każdego zdjęcia z osobna w programie 
PHOTORECT. 

5. Przenosimy wszystkie przetransformowane zdjęcia do innego programu, gdzie 
umieszczamy zdjęcia we właściwej skali, wzajemnie je dopasowujemy i wykonujemy 

pomiary widocznych na zdjęciu, interesujących nas obiektów lub przerysowujemy je do 
postaci wektorowej celem dalszego przetwarzania. Wymagany tutaj program musi mieć 
możliwość importu zdjęć, umieszczenia jednego lub wielu z nich jednocześnie w zadanej 
skali, płynnego przemieszczania i obrotu każdego ze zdjęć celem wzajemnego 
dopasowania, zadawania częściowej przeźroczystości zdjęć celem precyzyjnego 
dopasowania, możliwość wykonywania pomiarów geometrycznych oraz rysowania 
wektorowego na tle zaimportowanych zdjęć. Polecamy tutaj zastosowanie programu 
Cyborg Idea PLAN, posiadającego wszystkie wymienione wyżej cechy4, lub programu 

Cyborg Idea V-SIM posiadającego te same możliwości graficzne5. 

                                                 

 

3 W taki właśnie sposób zostały wyznaczone parametry transformacji przykładowego zdjęcia 
przedstawionego w tejże instrukcji. Jak widać z zadowalającymi rezultatami. 

4 Zobacz: http://www.cyborgidea.com.pl/forensic/plan 

5 Zobacz: http://www.cyborgidea.com.pl/forensic/vehsim 
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2 Instalacja programu 

2.1 Wymagania programu 

Program PHOTORECT przeznaczony jest do pracy w 32-bitowym środowisku 
Microsoft® Windows™ Microsoft® Windows™ tj. Windows 7, Windows 8 lub       

Windows 10. 

Do zainstalowania programu wymagane jest posiadanie napędu CD-ROM (funkcję 
napędu CD-ROM spełniają również napędy DVD-ROM czy nagrywarki CD-R/RW lub 

DVD-R/RW) lub połączenia z Internetem. Do zainstalowania sprzętowego klucza 
zabezpieczającego wymagane jest posiadanie wolnego złącza USB lub LPT (zwanego także 
drukarkowym lub równoległym). W wypadku złącza LPT może być ono nadal 
wykorzystywane np. do podłączenia drukarki.  

Program nie stawia innych, dodatkowych wymagań systemowi Użytkownika. Aby 
jednak w pełni wykorzystać jego możliwości wymagane jest posiadanie drukarki graficznej 
(atramentowej lub laserowej) i praca w rozdzielczości, co najmniej 800 x 600 w trybie 64k 

kolorów (HighColor). 

2.2 Zawartość pakietu z programem 

W skład pakietu dostarczanego razem z programem w wersji pełnej (nie 
demonstracyjnej) wchodzą następujące elementy: 

 Dokument stwierdzający legalność użytkowania programu (Umowa 

Licencyjna); 

 Dokument potwierdzający nabycie programu (faktura); 
 Nośnik programu w postaci płyty CD-R; 

 Klucz sprzętowy6 w wersji USB lub LPT; 

 Drukowana Instrukcja Użytkownika. 

Przed przystąpieniem do instalacji programu proszę upewnić się, że dostępne są 
wszystkie te elementy. 

2.3 Przygotowania do instalacji 

Program musi być instalowany z konta o prawach administratora systemu. 

Użytkownik instalujący program musi więc: 
 Posiadać uprawnienia administratora systemu, lub 

 Zalogować się do systemu jako administrator, lub 

 Skontaktować się z osobą będącą administratorem systemu. 
Uwaga! Powszechnie stosowane programy antywirusowe (w szczególności NOD32, 
AVAST, itp.) blokują działanie sterownika klucza sprzętowego dołączonego do 
programu PHOTORECT. Zalecane jest wyłączenie działania programu 

                                                 

 

6 O ile użytkownik nie nabył wcześniej innego programu firmy Cyborg Idea zabezpieczonego kluczem 
sprzętowym, np. V-SIM. W takim przypadku kolejny klucz nie jest dostarczany, a obydwa programy korzystają 
z tego samego klucza. 
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antywirusowego na czas instalacji programu PHOTORECT i/lub sterownika klucza 

sprzętowego. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 8.1, strona 46. 

2.4 Instalacja samego programu 

Aby zapoczątkować instalację należy umieścić nośnik programu (płytę CD-R) 

w napędzie komputera. Po chwili powinien rozpocząć się automatycznie proces instalacji. 
Jeżeli po dłuższej chwili proces instalacji nie rozpoczął się samoistnie należy z menu Start 

wybrać polecenie Uruchom..., w wyświetlonym oknie wprowadzić: D:\index (gdzie D: jest 

literą napędu, w którym znajduje się płyta) i potwierdzić przyciskiem OK. w trakcie instalacji 

należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.  

W pewnym momencie program instalacyjny pyta o instalację sterowników klucza 
sprzętowego. Domyślnym ustawieniem jest instalacja sterownika. Jeżeli sterownik klucza 
został poprawnie zainstalowany już wcześniej lub użytkownik zamierza go zainstalować 
samodzielnie – należy wybrać opcję Nie instaluj. 

Na koniec procesu instalacji, jeżeli nie było potrzeby powtórnego uruchomienia 
komputera, program instalacyjny proponuje uruchomienie właśnie zainstalowanego 
programu. 

Po zakończeniu instalacji program PHOTORECT można uruchamiać przez 
kliknięcie pozycji  Cyborg Idea PHOTORECT z wybranego w trakcie instalacji folderu 

(domyślnie Cyborg Idea Experts) z menu Start. 

2.5 Instalacja klucza sprzętowego 

Przed każdym uruchomieniem programu należy podłączyć do komputera, na którym 
użytkowany będzie program, sprzętowy klucz zabezpieczający, który jest dostarczany razem 
z programem. Klucz ten zapewnia autoryzowany dostęp do programu i musi być podłączony 
do komputera przez cały czas pracy z programem. Pomiędzy sesjami pracy z programem 
klucz może być wyjmowany. Może również pozostawać podłączony przez cały czas. 

Podczas samej instalacji programu nie jest wymagane podłączenie klucza. Wręcz 
odwrotnie – zalecane jest podłączenie klucza dopiero, gdy już zostaną zainstalowane jego 
sterowniki. 

Wersja demonstracyjna programu nie wymaga obecności klucza.  

Program PHOTORECT dostarczany jest z jednym z dwóch rodzajów klucza 

sprzętowego: USB i LPT (Centronics). Wybór rodzaju klucza dokonywany jest na etapie 
zamówienia programu. Jeżeli dostarczony Państwu klucz nie odpowiada Państwa potrzebom 
prosimy o kontakt z naszą firmą. 

 

 

Rys. 3 Klucz sprzętowy USB 

 

Rys. 4 Klucz sprzętowy LPT 

Konkretny sposób instalacji zależy od wybranego klucza. 
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2.5.1 Klucz USB 

Aby zainstalować klucz USB należy odnaleźć wolne złącze USB komputera i włączyć 
do niego klucz. Złącze USB ma postać krótkiej szczeliny z widocznymi 4 stykami. 

Nowoczesne komputery są z reguły wyposażone w od 2 do 10 takich złącz. Znajdują się one 
najczęściej na tylnej ściance komputera, czasem na przedniej ściance, na monitorze lub 
klawiaturze. 

Klucz USB może być podłączany lub odłączany od komputera w trakcie jego pracy. 

 

2.5.2 Klucz LPT 

Aby zainstalować klucz LPT należy w pierwszej kolejności wyłączyć komputer lub 

upewnić się, że jest on wyłączony, gdyż urządzenia na złączu LPT mogą być jedynie 
podłączane lub odłączane od komputera w momencie, gdy jest on wyłączony. Podłączanie / 
odłączanie urządzeń LPT przy włączonym komputerze lub urządzeniu grozi uszkodzeniem 
urządzenia lub samego portu LPT. 

Następnie należy zlokalizować port LPT, nazywany także portem drukarkowym lub 

portem równoległym. Złącze to ma postać podłużnego występu z dwoma rzędami (25szt.) 
dziurek, identycznego jak jedno ze złącz klucza sprzętowego. Jest ono często oznaczone 
ikoną drukarki lub/i kolorem różowym. Większość komputerów wyposażonych jest w jedno 

takie złącze umieszczone na tylnej ściance. Jeżeli do złącza tego podłączona jest drukarka 
należy ją tymczasowo odłączyć. 

Po zlokalizowaniu złącza LPT należy wetknąć do niego klucz sprzętowy pasującym 
końcem (z pinami) dokręcając lekko śruby po obydwu końcach. Jeżeli ze złącza tego ma też 
korzystać drukarka, jej kabel należy włączyć w wolny koniec klucza sprzętowego. Po 
wykonaniu tych czynności można włączyć komputer. 

2.5.3 Sterownik klucza 

Aby klucz sprzętowy mógł poprawnie funkcjonować (komunikować się 
z programem), na komputerze musi zostać zainstalowany odpowiedni sterownik programowy. 
W trakcie instalacji programu PHOTORECT domyślnie instalowany jest odpowiedni 
sterownik, dostępny na chwilę przygotowania wersji instalacyjnej programu. 

Sterownik taki, szczególnie dla klucza w wersji LPT, pracuje w dość trudnych 
warunkach. Jest on ściśle związany z konkretną konstrukcją komputera, urządzeniami, 

które się przez niego komunikują (drukarki), a także z konkretną wersją systemu 
operacyjnego. Może więc wystąpić taka sytuacja, że będzie wymagane zainstalowanie 
nowszego sterownika, niż ten, dostarczony z programem. Sterowniki te są stale udoskonalane 
przez ich producenta. W sprawie nowszych wersji sterowników prosimy zaglądać do naszego 
serwisu WWW pod adresem http://www.cyborgidea.com.pl, lub na strony producenta kluczy: 

http://www.aladdin.com/support/hasp/enduser.aspx (serwis anglojęzyczny). 

Dodatkowo, na płycie z programem w katalogu \HASP, został umieszczony program 
HaspUserSetup.EXE (wersja anglo- lub niemieckojęzyczna) za pomocą którego można 

samodzielnie zainstalować sterownik, sprawdzić aktualny stan instalacji lub rozwiązać 
ewentualne problemy.  

http://www.cyborgidea.com.pl/
http://www.aladdin.com/support/hasp/enduser.aspx
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2.6 Deinstalacja programu 

Jeżeli z jakichkolwiek powodów wystąpi potrzeba usunięcia programu 
PHOTORECT z komputera należy postępować podobnie, jak w przypadku innych 

programów zainstalowanych w środowisku Windows, tzn.: 

1. Z menu Start wybrać Panel Sterowania. 

2. W oknie Panelu Sterowania podwójnie kliknąć ikonę Dodaj lub usuń programy. 

3. Z listy zainstalowanych programów wybrać, przez kliknięcie, pozycję 
Cyborg Idea PHOTORECT 1.0 a następnie przycisnąć Usuń/Zmień. 

4. Dalej postępować według wskazówek na ekranie. 

Oprócz samego programu usunąć można, zainstalowany razem z nim, sterownik 

klucza sprzętowego, o ile żaden inny z zainstalowanych programów z niego nie korzysta. 

w tym celu z listy należy wybrać pozycję HASP Device Driver i podobnie przycisnąć 
Usuń/Zmień. 
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3 Skrócona instrukcja obsługi 
Ogólnie obsługa programu (wykonanie ortorektyfikacji zdjęcia) sprowadza się do 

wykonania następującej sekwencji czynności w programie: 

1.  Otwórz plik zawierający oryginalną fotografię lub  wskanuj ją. 

2.  Wprowadź punkty o znanych odległościach, edytuj odległości. 

3.  (Opcjonalne) wprowadź obszar do transformacji. 

4.  (Opcjonalne) wprowadź obszar(y) wyłączone z transformacji. 

5.  Wywołaj transformację. 

6.  Zapisz gotowy obraz. 

 

Szczegółowy opis działania programu zamieszczono w kolejnych rozdziałach. 
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4 Ogólne zasady obsługi programu 
Poniżej zamieszczono rysunek przedstawiający typowy wygląd programu w trakcie 

pracy z zaznaczonymi podstawowymi elementami interfejsu użytkownika. Większość z tych 

elementów jest identyczna i funkcjonuje w identyczny sposób jak w innych programach 

pracujących w środowisku Windows. 

Konkretny wygląd programu może różnić się nieco od przedstawionego w zależności 
od użytkowanego systemu Windows, jego ustawień oraz ustawień samego programu. 

 

Rys. 5 Główne elementy interfejsu użytkownika 

4.1 Listwa tytułowa programu 

Listwa tytułowa programu zawiera następujące elementy licząc od lewej do 
prawej: 

 Ikonę programu 

 Nazwę programu 

 Nazwę otwartego dokumentu (w kwadratowych nawiasach) 
 Ikonę minimalizacji rozmiaru okna programu 

 Ikonę maksymalizacji lub przywrócenia rozmiaru okna programu 

 Ikonę zamknięcia programu 

Przeciągając myszą listwę tytułową programu można przesuwać po ekranie całe okno 
programu. 

Podstawowa 
listwa narzędziowa 

Pionowy 
pasek przymiaru 

Główne menu 
programu 

Poziomy 
pasek przymiaru 

Obszar roboczy 

Pionowa 
listwa przewijania 

Pozioma 
listwa przewijania 

Komunikaty 
listwy stanu 

Obszar wskaźników 
listwy stanu 

Listwa tytułowa 
programu 
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4.2 Główne menu programu 

Główne menu programu zawiera wszystkie polecenia umożliwiające sterowanie pracą 
programu. Dostęp do poleceń menu uzyskuje się przez klikanie myszą lub za pomocą 
klawiatury przyciskając klawisz [Alt] wraz z podkreśloną literą nazwy menu. Dalej po menu 
można poruszać się za pomocą strzałek kursora lub dalej przyciskając jednocześnie [Alt] 
i podkreśloną literę nazwy polecenia lub podmenu. Niektóre, najczęściej używane polecenia 
w programie posiadają dodatkowo tzw. klawisz skrótu, który pozwala w każdej chwili 
bezpośrednio wywołać dane polecenie. Opisy skrótów klawiszowych znajdują się po prawej 
stronie nazwy danego polecenia. I tak, żeby wywołać polecenie Otwórz... znajdujące się 
w menu Plik można wybrać przyciskając jednocześnie klawisze [Alt]+[P] (dostęp do menu 
Plik), a następnie [Alt]+[O], lub od razu jednocześnie [Ctrl]+[O] (skrót klawiszowy). 

Zaznaczanie poszczególnych poleceń menu (robimy to przesuwając nad nimi kursor 
myszy lub za pomocą strzałek kursora na klawiaturze), lecz nie wywoływanie ich –(zobacz 

rozdział 4.9) spowoduje pojawianie się krótkich opisów znaczenia poszczególnych poleceń u 

dołu okna programu w listwie statusu. 

Wielokropek występujący zaraz po nazwie polecenia w menu (np. Drukuj...) oznacza, 

że wywołanie danego polecenia nie wywołuje bezpośrednio związanej z nim czynności, lecz 
okno dialogowe pozwalające wprowadzić parametry czynności lub tylko potwierdzić jej 
wykonanie. 

Polecenia głównego menu zebrane zostały w grupy w zależności od ich 
przeznaczenia: 

1. Plik – polecenia związane z wprowadzaniem i wysyłaniem zdjęć z programu. Otwieranie 
i zapisywanie zdjęć, wydruk, import i eksport danych, zakończenie pracy programu 

2. Edycja - polecenia związane z cofaniem i przywracaniem operacji w programie, 
modyfikowaniem i usuwaniem obiektów. 

3. Obraz – polecenia związane ze standardowymi modyfikacjami obrazu. Odbicia i obroty. 

4. Narzędzia – polecenia związane z wprowadzaniem nowych obiektów, opcje programu. 

5. Widok – polecenia związane z modyfikacją wyglądu programu, włączanie i wyłączanie 
poszczególnych elementów interfejsu użytkownika, powiększenie. 

6. Okno – polecenia związane z manipulowaniem oknami zawierającymi otwarte dokumenty 
w programie. 

7. Pomoc – polecenia związane z udzielaniem pomocy użytkownikowi, informacje 
o programie. 

4.3 Listwy narzędziowe 

Listwy narzędziowe stanowią pomoc w szybkiej obsłudze programu i zawierają 
najczęściej wywoływane polecenia w postaci ikon. Obsługa listew narzędziowych sprowadza 
się do klikania myszą na odpowiednich ikonach, co powoduje wywoływanie związanych 
z nimi poleceń oraz obserwacji stanu elementów znajdujących się na tej listwie.  

Niektóre z ikon na listwach narzędziowych zawierają dodatkowe elementy w postaci 

strzałek skierowanych w dół po prawej stronie ikony. Strzałki te informują o istnieniu 

specjalnych menu związanych z danym poleceniem. Jeżeli strzałka stanowi integralny 
element przycisku, jak w przypadku:  - naciśnięcie jakiejkolwiek części przycisku 
powoduje wywołanie odpowiedniego menu. Jeżeli zaś strzałka stanowi wyodrębniony 
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fragment przycisku, jak w przypadku:  - przyciśnięcie tylko tej wyodrębnionej, prawej 
części powoduje wywołanie menu. Przyciśnięcie pozostałej, lewej części przycisku powoduje 
od razu wywołanie przypisanego polecenia. 

Podobnie jak dla poleceń menu, aktywowanie danego przycisku na listwie 
narzędziowej (przez przesunięcie nad nim kursorem myszy) bez jego przyciskania powoduje 
wyświetlenie w Linii statusu krótkiego opisu znaczenia poszczególnych poleceń. Dodatkowo, 
przytrzymując przez chwilę kursor myszy nad danym przyciskiem, możemy wywołać małe 
okienko („dymek”) z nazwą związanego z przyciskiem polecenia. 

Poszczególne listwy narzędziowe mogą być pokazywane lub ukrywane za pomocą 
poleceń podmenu Widok. Każda z listew narzędziowych może być również przemieszczona 
w inne miejsce przez przeciągnięcie myszą za uchwyt znajdujący się z lewej strony listwy. 

Listwy narzędziowe mogą być rozmieszczone wzdłuż każdego z boków głównego okna 
programu7 (tzw. zadokowane) lub pozostawione jako wolnostojące w dowolnym miejscu8. 

Program, pomiędzy sesjami pracy, zapamiętuje ustawienia listew narzędziowych. 

Program PHOTORECT zawiera szereg listew narzędziowych zawierających skróty 
poleceń pogrupowane w zależności od spełnianej przez nie funkcji. Część z listew 

narzędziowych, zawierających rzadziej wywoływane polecenia nie jest w ogóle 
wyświetlanych w momencie pierwszego uruchomienia programu. 

4.3.1 Podstawowa listwa narzędziowa 

 

Rys. 6 Podstawowa listwa narzędziowa 

Podstawowa listwa narzędziowa skupia ikony odpowiadające najważniejszym 
poleceniom wykorzystywanym w obsłudze programu. Są to następujące polecenia: 

                                                 

 

7 Aby uniknąć przyklejenia (zadokowania) listwy przy przeciągnięciu w pobliże jednego z boków 
głównego okna programu należy przy przeciąganiu trzymać wciśnięty klawisz [Ctrl]. 

8 Leżeli listwa narzędziowa jest pozostawiona jako wolnostojąca można zmienić jej wymiary, tzn, 
zmienić podział na wiersze/kolumny zawierające elementy. Aby to zrobić należy przeciągnąć myszą dowolny 
z boków okna zawierającego wolnostojącą listwę.  
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Ikona i nazwa polecenia Klawisz skrótu Opis w rozdziale 

 Plik\Otwórz [Ctrl]+[O] 5.1.1 s. 24 

 Plik\Skanuj [Ctrl]+[N] 5.1.2 s. 24 

 Plik\Zapisz [Ctrl]+[S] 5.8 s. 36 

 Plik\Podgląd wydruku  
6.5 s. 39 

 Plik\Drukuj [Ctrl]+[D] 

 Edycja\Cofnij [Ctrl]+[Z] 
6.1  s. 38 

 Edycja\Przywróć [Ctrl]+[Y] 

 Edycja\Usuń [Del] 4.6.4s. 21Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

 Edycja\Właściwości [Alt]+[Enter] 4.6.3 s. 21  

 Narzędzia\Zaznaczanie [Esc] 4.6.2 s. 20 

 Narzędzia\Przemieszczanie  6.4  s. 39 

 Obraz\Obróć w lewo  

5.2 s. 25 
 Obraz\Obróć w prawo  

 Obraz\Odbij w poziomie  

 Obraz\Odbij w pionie  

 Narzędzia\Znane odległości [O] 5.3 s. 25 

 Narzędzia\Obszar uwzględniony [U] 5.5 s. 32 

 Narzędzia\Obszar wyłączony [W] 5.6 s. 33 

 Narzędzia\Transformacja [F5] 5.7 s. 34 

 Widok\Przymiary  6.2  s. 38 

 Widok\Powiększenie  4.7 s. 22  

 Narzędzia\Opcje [Ctrl]+[K]  

4.3.2 Listwa narzędziowa „Pomiary” 

 

Rys. 7 Listwa narzędziowa „Pomiary” 

Listwa narzędziowa „Pomiary” skupia ikony odpowiadające poleceniom związanym 
z pomiarami wykonywanymi na rysunku. Są to następujące polecenia: 

Ikona i nazwa polecenia Klawisz skrótu Opis w rozdziale 

 Narzędzia\Pomiary\Odległość  

5.4.2 s. 30 

 Narzędzia\Pomiary\Kierunek  

 Narzędzia\Pomiary\Kąt  

 Narzędzia\Pomiary\Pole powierzchni  

 Narzędzia\Pomiary\Proporcja  
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Listwa ta domyślnie nie jest wyświetlana. 

4.3.3 Listwa narzędziowa „Okno” 

 

Rys. 8 Listwa narzędziowa „Okno” 

Listwa narzędziowa „Okno” skupia ikony związane z poleceniami związanymi 
z manipulowaniem oknami dokumentów. Są to następujące polecenia: 

Ikona i nazwa polecenia Klawisz skrótu Opis w rozdziale 

 Okno\Nowe okno   

 Okno\Kaskadowo   

 Okno\Sąsiadująco w pioniw   

 Okno\Sąsiadująco w poziomie   

Listwa ta domyślnie nie jest wyświetlana. 

4.4 Przymiary 

Wzdłuż boków obszaru roboczego programu rozmieszczone są standardowo listwy 

przymiarów, które ułatwiają, między innymi, orientację w położeniu przedstawianego 
fragmentu zdjęcia oraz dają informację o aktualnie zastosowanej skali powiększenia. 
Dokładniejsze informacje na temat przymiarów znaleźć można w rozdziale 6.2 (strona 38). 

4.5 Obszar roboczy 

Obszar roboczy to najistotniejsza część interfejsu użytkownika programu. W obszarze 

tym użytkownik obserwuje fragment lub całość przetwarzanego zdjęcia a także wprowadza i 
modyfikuje obiekty określające przebieg transformacji. Szczegółowe informacje można 
znaleźć w rozdziale 5, strona 24. 

 

Obszar wyłączony 
z przetwarzania 

Linia horyzontu 

Obszar przeznaczony 
do przetwarzania 

Punkty dopasowania 

Obszar wyłączony 
z przetwarzania 
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4.5.1 Edytowane zdjęcie 

Najważniejszym elementem w obszarze roboczym jest zdjęcie będące przedmiotem 
transformacji lub jej wynikiem. Wprowadzanie zdjęć do programu opisane jest w rozdziale 
5.1, strona 24.  

Zdjęcie przedstawione jest w wybranej przez użytkownika skali9. Jeżeli wybrana skala 
i rozmiar okna programu powodują, że w obszarze roboczym widoczny jest tylko fragment 
wprowadzonego zdjęcia można przemieszczać się po obszarze zdjęcia za pomocą Pasków 
przewijania10 lub za pomocą specjalnego narzędzia do przemieszczania11. 

4.5.2 Punkty dopasowania 

Elementem pozwalającym ustalić parametry transformacji zdjęcia jest czworokąt, 
którego wierzchołki reprezentują punkty dopasowania12, a boki i przekątne ich wzajemne 
odległości. Obiekt ten jest widoczny w obszarze roboczym tylko przed wykonaniem 
transformacji. 

4.5.3 Linia horyzontu i obszar powyżej 
Fragment zdjęcia przedstawiony jako mocno rozjaśniony reprezentuje obszar, który w 

wyniku przeprowadzonej transformacji znalazłby się powyżej analizowanego terenu i poza 
możliwością przekształcenia. Obszar ten jest widoczny w obszarze roboczym tylko przed 

wykonaniem transformacji. Linia dzieląca obraz na te dwa obszary jest linią horyzontu. 
Położenie linii horyzontu zależy od wyznaczonych parametrów transformacji. Położenie linii 
horyzontu pozwala szybko i zgrubnie ocenić poprawność parametrów transformacji. 

4.5.4 Obszar przeznaczony do transformacji 

Fragment zdjęcia przedstawiony w normalny sposób (ani nierozjaśniony, ani 
niezaciemniony) reprezentuje obszar, który potencjalnie podlegał będzie transformacji 
ortogonalnej13. 

Po wykonaniu transformacji cały obszar zdjęcia (ortofotografii) przedstawiony jest w 
ten sposób. 

4.5.5 Obszar(y) wyłączone z transformacji 
Fragment lub fragmenty zdjęcia przedstawione jako zaciemnione reprezentują obszar, 

który został przez użytkownika wyłączony z transformacji. Obszar ten jest widoczny w 

obszarze roboczym tylko przed wykonaniem transformacji. 

                                                 

 

9 Zobacz rozdział 4.7, strona 22. 

10 Zobacz rozdział 0, strona 22. 

11 Zobacz rozdział 6.4, strona 39. 

12 Wprowadzanie punktów dopasowania opisane jest w rozdziale 5.3, strona 25. 

13 Obszar przeznaczony do transformacji ograniczony może został przez wprowadzenie Obszaru do 

transformacji (zobacz rozdział 5.5, strona 32) lub Obszarów wyłączonych z transformacji (zobacz rozdział 5.6, 

strona 33). 



CYBID PHOTORECT 1.0  Instrukcja Użytkownika 

 - 20 - 

4.6 Zaznaczanie, modyfikacja i usuwanie obiektów 

W programie PHOTORECT część operacji wykonywanych jest poprzez 
wprowadzanie do obszaru roboczego różnorodnych obiektów. Po wprowadzeniu obiekty te 

muszą być modyfikowane, a czasem usuwane. Większość tych operacji działa podobnie, 
niezależnie od typu danego obiektu i zostanie opisana tutaj. 

4.6.1 Wprowadzenie nowego obiektu 

Wszystkie obiekty wprowadza się do obszaru roboczego poprzez wybranie 

odpowiedniego polecenia z menu Narzędzia. Dalsze postępowanie zależy od konkretnego 
narzędzia i zostanie opisane w dalszej części instrukcji. 

4.6.2 Zaznaczanie obiektów 

Wprowadzony obiekt może być modyfikowany za pomocą specjalnego narzędzia 
Zaznaczanie, posiadającego kursor w kształcie strzałki . W trakcie pracy narzędzie to może 
zostać w każdej chwili wybrane poprzez naciśnięcie klawisza [Esc] lub wybranie ikony  na 

belce narzędziowej. Aby zaznaczyć pojedynczy obiekt wystarczy na nim kliknąć. Zaznaczony 
obiekt rysowany jest z dodatkowymi uchwytami w postaci kwadracików wokół niego lub 
w jego charakterystycznych punktach. Aby zaznaczyć więcej niż jeden obiekt należy 
trzymając wciśnięty przycisk myszy zaznaczyć obszar, w którym znajdują się obiekty, które 
mają być zaznaczone. Trzymając wciśnięty klawisz [Shift] i klikając kolejne obiekty można je 
selektywnie zaznaczać lub odznaczać. 

 

Rys. 9 Pojedynczy zaznaczony obiekt 

Jeżeli zaznaczonych jednocześnie jest więcej obiektów, jeden z nich jest dominujący – 

jego uchwyty rysowane są jako wypełnione kwadraciki, a pozostałych nie – ich uchwyty 

rysowane są jako puste. W odniesieniu do dominującego obiektu mogą być wyrównywane 
pozostałe, zaznaczone obiekty. Dominującym obiektem jest zawsze ostatni z zaznaczonych 

obiektów. 

 

Rys. 10 Kilka zaznaczonych obiektów z obiektem dominującym 
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4.6.3 Edycja właściwości obiektów 

Aby zmodyfikować wygląd lub inne cechy obiektu można wywołać edycję jego 
właściwości. Aby wywołać taką edycję należy, przy zaznaczonym obiekcie wybrać polecenie 
Właściwości (skrót klawiszowy [Alt]+[Enter]) z menu Edycja. Polecenie to ma swój 
odpowiednik w postaci ikony  znajdującej się na podstawowym pasku narzędzi. 
Alternatywną metodą wywołania edycji właściwości obiektu jest podwójne kliknięcie na nim 
myszą. 

Po wywołaniu edycji pojawia się zazwyczaj okno dialogowe umożliwiające zmianę 
lub podgląd poszczególnych właściwości. Wygląd tego okna i zakres edytowanych 

właściwości zależy od konkretnego obiektu i zostanie opisany w dalszej części instrukcji. 

4.6.4 Usuwanie obiektów 

Zaznaczony obiekt (obiekty) można usunąć z projektu za pomocą polecenia Usuń 

(skrót klawiszowy [Del]) z menu Edycja. Polecenie to ma również swój odpowiednik na 
podstawowej listwie narzędziowej w postaci ikony .  

4.6.5 Przemieszczanie obiektów 

Aby przesunąć zaznaczony obiekt(y) należy przeciągnąć go myszą chwytając za jego 
fragment poza miejscami, w których znajdują się uchwyty obiektu. Po najechaniu kursorem 
na obszar obiektu, za który można go uchwycić kształt kursora zmienia się na następujący: 

. W trakcie przemieszczania obiektów kursor przybiera kształt: .  

Obiekty mogą być również precyzyjnie przesuwane za pomocą klawiatury: przy 
zaznaczonych obiektach należy przyciskać klawisze strzałek ([], [], [], i []). Za 

każdym naciśnięciem strzałki obiekt(y) zostanie przesunięty we wskazanym kierunku o 1 

piksel. Przy dłuższym (ponad 1s) przyciśnięciu klawisza strzałki obiekt(y) przesuwane są o 10 

pikseli. 

4.6.6 Zmiana kształtu obiektów 

Aby zmienić kształt zaznaczonego obiektu należy przeciągnąć myszą jeden z jego 

uchwytów. Jeżeli po najechaniu kursorem na uchwyt zmienia się kształt kursora na taki, 

zawierający znak kotwicy, np.  wtedy kształt obiektu nie może być zmieniony.  

Rozmiar obiektów możemy również precyzyjnie zmienić za pomocą klawiatury - przy 

zaznaczonym obiekcie należy przyciskać klawisze strzałek trzymając jednocześnie wciśnięty 
klawisz [Shift]. Za każdym naciśnięciem strzałki w lewo [] szerokość obiektu(-ów) 
zostanie zmniejszona o 1 piksel. Za każdym naciśnięciem strzałki w prawo [] szerokość 
obiektu(-ów) zostanie o tą sama wartość zwiększona. Za każdym naciśnięciem strzałki w górę 
[] wysokość obiektu(-ów) zostanie zwiększona o 1 piksel. Za każdym naciśnięciem strzałki 
w dół [] wysokość obiektu(-ów) zostanie o tą sama wartość zmniejszona. Przy dłuższym 
(ponad 1s) przyciśnięciu klawisza strzałki rozmiar obiektu(-ów) zmienia się o pikseli. 
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4.6.7 Obracanie obiektów 

Praktycznie wszystkie obiekty umieszczone na projekcie obracane mogą być płynnie 
o dowolny kąt14. Aby obrócić zaznaczony obiekt należy przeciągnąć myszą jeden z jego 

uchwytów trzymając jednocześnie wciśnięty klawisz [Ctrl]. Gdy wciśnięty jest klawisz [Ctrl] 
i kursor myszy znajdzie się nad uchwytem obiektu kształt kursora zmienia się na następujący: 

 sygnalizując możliwość obrotu. Jeżeli kursor myszy zmieni kształt na taki:  - obrót 
obiektu nie jest możliwy. 

Obiekty mogą być również precyzyjnie obracane za pomocą klawiatury: przy 
zaznaczonych obiektach należy przyciskać klawisze strzałek ([], [], [], i []) trzymając 
jednocześnie naciśnięty klawisz [Ctrl]. Za każdym naciśnięciem strzałki obiekt(y) zostanie 
obrócony o 0,1º. Przy dłuższym (ponad 1s) przyciśnięciu klawisza strzałki obiekt(y) obracane 
są o pełny 1º. 

4.6.8 Operacje z wykorzystaniem Schowka 

Do edycji elementów rysunku można wykorzystać, rozpowszechniony wśród aplikacji 
pracujących w środowisku Windows, mechanizm Schowka. Za pomocą tego mechanizmu 
można powielać narysowane obiekty, przenosić je do innego dokumentu lub nawet do innego 
programu. 

Aby umieścić kopię wybranego obiektu (obiektów) w Schowku należy zaznaczyć go, 
a następnie wybrać polecenie Edycja\Kopiuj (skrót klawiszowy [Ctrl]+[C]). Polecenie to ma 
swój odpowiednik w postaci ikony  na podstawowej listwie narzędziowej. Można również 
przenieść obiekt do Schowka z jednoczesnym usunięciem go z dokumentu. Należy wówczas 
użyć polecenia Edycja\Wytnij (skrót [Ctrl]+[X], ikona ). 

Tak umieszczone w Schowku obiekty można umieścić w edytowanym dokumencie 

wybierając w odpowiednim momencie polecenie Edycja\Wklej (skrót klawiszowy [Ctrl]+[V], 
ikona ). 

4.7 Skala powiększenia 

Program umożliwia podgląd całości zdjęcia lub dowolnie wybranego jego fragmentu 
w zadanej przez użytkownika skali. 

Aktualną skalę powiększenia zmienić można za pomocą poleceń zgrupowanych 

w podmenu Widok\Powiększenie. Jedno z poleceń tego podmenu, Fragment, posiadające 
swój odpowiednik w postaci ikony  na podstawowej listwie narzędziowej uruchamia 
narzędzie, za pomocą którego można wskazać obszar dokumentu do powiększenia. Po 

wywołaniu tego polecenia kursor myszy przybiera kształt:  Kursorem tym, przez 

przeciągnięcie, należy zaznaczyć fragment dokumentu, który ma zostać powiększony. 

                                                 

 

14 Wyjątek stanowią obiekty zaimportowane z innych programów przez Schowek. W środowisku 
Windows starego typu (98/Me) bitmapy mogą być obracane jedynie o kąty będące wielokrotnością 90º.  



CYBID PHOTORECT 1.0  Instrukcja Użytkownika 

 - 23 - 

4.8 Listwy przewijania 

Listwy przewijania umożliwiają przemieszczanie się po obszarze całego zdjęcia przez 
przesuwanie w polu obszaru roboczego aktualnie widocznego fragmentu zdjęcia. Listwy 
przewijania ułatwiają także orientację w położeniu przedstawianego fragmentu zdjęcia 
względem całości. 

Innym, wygodnym sposobem do szybkiego przemieszczania się po zdjęciu jest 

zastosowanie Narzędzia do przemieszczania, które zostało szczegółowo opisane w rozdziale 

6.4, strona 39. 

4.9 Listwa statusu 

Listwa statusu służy głównie przekazywaniu informacji użytkownikowi o aktualnym 

stanie pracy programu oraz wskazówek, co do jego dalszego postępowania. Listwa statusu 
składa się z dwóch zasadniczych części: 

1. Pole komunikatów, w którym wyświetlane są komunikaty opisujące stan programu, 
objaśnienia znaczenia poleceń menu, oraz krótkie instrukcje dla użytkownika opisujące 
możliwe postępowanie w danej sytuacji. 

2. Pole wskaźników, składające się z kilku części pokazujących współrzędne aktualnego 
położenia kursora oraz aktualnie wybraną skalę powiększenia. 

4.10 Menu kontekstowe 

W wielu sytuacjach pracy z programem dostępne są dodatkowe menu związane 
z wykonywaną czynnością lub stanem obiektu(-ów). Są to tzw. menu kontekstowe. Zawierają 
one najczęściej wywoływane w danej sytuacji polecenia.  

Aby wywołać takie menu należy, w pierwszej kolejności, umieścić we właściwym 
miejscu kursor myszy, wskazując element, którego mają dotyczyć wywoływane polecenia. 
Następnie należy przycisnąć prawy przycisk myszy lub klawisz menu kontekstowego na 
klawiaturze. Menu kontekstowe, (o ile jest dostępne) pojawi się w miejscu kursora myszy. 
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5 Praca z programem 

5.1 Wprowadzenie zdjęcia 

Pierwszą czynnością, od której należy rozpocząć pracę z programem jest 
wprowadzenie zdjęcia, które będzie podlegało transformacji. Jest to możliwe na 2 sposoby: 
albo otwarcie pliku zawierającego zdjęcie albo bezpośrednie wskanowanie za pomocą 
dołączonego skanera. Obydwie metody zostaną opisane w kolejnych podrozdziałach. 

5.1.1 Otwarcie pliku ze zdjęciem 

Podstawową metodą wprowadzenia obrazu do programu jest otwarcie pliku 
zawierającego zdjęcie. Plik taki może pochodzić z aparatu cyfrowego lub być wynikiem 
wcześniejszego skanowania tradycyjnego zdjęcia. Poniżej zestawiono listę formatów 
graficznych (z domyślnymi rozszerzeniami nazw w nawiasach), które potrafi zaimportować 
program PHOTORECT: 

 Bitmapy Windows (BMP, DIB, RLE); 

 Format wymiany JPEG (JPG, JPEG, JPE, JFIF); 

 Format GIF (GIF); 

 Format Tagged Image (TIF, TIFF). 

 Format PNG (PNG); 

Jeżeli plik ze zdjęciem jest w innym formacie graficznym, niż wyżej wymienione, np. 
nieobrobionym formacie graficznym aparatu cyfrowego (RAW) musi zostać wcześniej 
skonwertowany za pomocą odpowiedniego programu do jednego z powyższych formatów 
koniecznie bez zmiany aktualnej rozdzielczości obrazu. W tym przypadku zalecamy format 
TIFF lub ostatecznie format JPEG możliwie wysokiej jakości (niskim stopniu kompresji). 

Aby otworzyć plik ze zdjęciem należy wywołać polecenie  Plik\Otwórz (skrót 
klawiszowy [Ctrl]+[O]). Po jego wywołaniu program otworzy standardowy dialog Otwórz 
plik, za pomocą którego należy wskazać plik który ma zostać otwarty. W dolnej części menu 
Plik program tworzy automatycznie listę kilku ostatnio otwieranych i zapisywanych plików, 
co ułatwia powtórne otwarcie poprzednich plików. Wybranie którejkolwiek z pozycji w tej 
liście powoduje otwarcie wskazanego pliku. 

Otwarcie pliku ze zdjęciem można również wywołać poprzez przeciągnięcie pliku ze 
zdjęciem i upuszczenie go w obszarze roboczym programu, a także poprzez wywołanie menu 
kontekstowego na pliku ze zdjęciem, wybraniu polecenia Otwórz z..., a następnie Cyborg 

Idea PHOTORECT. 

5.1.2 Wprowadzenie obrazu przez skaner 

Alternatywną metodą wprowadzenia obrazu do programu jest wprowadzenie zdjęcia 
przez dołączony do systemu komputerowego skaner. Metoda ta jest wskazana, gdy 
dysponujemy tradycyjnymi zdjęciami w postaci negatywu lub odbitek i oczywiście 
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odpowiednim skanerem. Program PHOTORECT obsługuje bezpośrednio podłączony 
skaner15, więc nie ma potrzeby pośredniego zapisu zdjęć do plików na dysku. 

Jeżeli w systemie jest zainstalowany więcej niż 1 skaner w pierwszej kolejności należy 
wybrać polecenie Plik\Wybierz skaner... aby wybrać odpowiednie urządzenie. 

Aby skanować zdjęcie należy wybrać polecenie  Plik\Skanuj. Po jego wybraniu 

sterowanie przekazane zostanie do aplikacji obsługującej skaner. Dalsze postępowanie 
zależne jest od posiadanego skanera i powinno być opisane w dokumentacji z nim związanej. 
Po prawidłowym wskanowaniu zdjęcia przekazane zostanie ono automatycznie do programu 
PHOTORECT. 

5.2 Wstępna obróbka zdjęcia 

Po wprowadzeniu zdjęcia można16 wykonać wstępne operacje dostosowujące zdjęcie 
do naszych potrzeb. Czynności te maja na celu eliminacje ewentualnych wad obrazu 
powstałych na wcześniejszych etapach obróbki (poza programem PHOTORECT). Są to 
następujące operacje: 

Czynność Ikona i nazwa polecenia Klawisz skrótu 

Obrót obrazu o 90º przeciwnie do ruchu 
wskazówek zegara 

 Obraz\Obróć w lewo  

Obrót obrazu o 90º zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara 

 Obraz\Obróć w prawo  

Odbicie lustrzane obrazu w płaszczyźnie 
poziomej 

 Obraz\Odbij w poziomie  

Odbicie lustrzane obrazu w płaszczyźnie 
pionowej 

 Obraz\Odbij w pionie  

Czynności te mogą być wykonane w dowolnym momencie pracy z programem. 
Zarówno przed, jak i po wykonaniu ortorektyfikacji obrazu. Jeżeli w trakcie pracy z 
programem wprowadzone zostały dodatkowe obiekty graficzne również one podlegać będą 
operacjom obrotu i odbicia. 

5.3 Wskazanie punktów o znanych odległościach 

Kluczową sprawą dla wyznaczenia przekształcenia ortogonalnego jest wskazanie na 
zdjęciu 4 punktów, dla których znane są ich wzajemne odległości w rzeczywistości (punktów 
dostosowania). Punkty te nie mogą leżeć w jednej linii i ze względu na dokładność 
transformacji i powinny być rozmieszczone na zdjęciu jak najdalej od siebie. Sposób 
wykonywania jak najlepszych zdjęć dla potrzeb fotogrametrii oraz sposób wyboru 
najlepszych punktów omówiony zostanie w rozdziale 7.1, strona 40. 

                                                 

 

15 Obsługa odbywa się przez interfejs TWAIN. Współpracujące urządzenia muszą obsługiwać ten 
standard (większość dostępnych na rynku urządzeń), a odpowiednie sterowniki urządzeń muszą być 
zainstalowane w systemie. 

16 W większości przypadków jest to zbędne 
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Aby wprowadzić parametry transformacji należy wybrać polecenie 

 Narzędzia\Znane odległości (skrót klawiszowy [O])17. Po wybraniu tego polecenia na 

środek obszaru roboczego wprowadzony zostanie czworokąt, reprezentujący punkty 
dopasowania oraz ich wzajemne odległości. Narożniki czworokąta, dla ustalenia uwagi, 
nazwane są kolejnymi literami alfabetu A, B, C i D. 

Aby wskazać punkty dopasowania należy przeciągnąć myszą każdy z narożników 
czworokąta na właściwy punkt obrazu. W trafieniu we właściwy punkt pomaga automatyczna 
lupa, która powiększa fragment zdjęcia, nad którym znajduje się kursor. Włączaniem i 
wyłączaniem lupy można sterować za pomocą klawisza [Shift]. Parametry Lupy 
(automatyczne włączenie, skalę powiększenia i rozmiar można zmieniać poprzez wywołanie 
właściwości obiektu reprezentującego punkty.) 

 

Rys.  11 Działanie automatycznej lupy 

W trakcie edycji punktów dopasowania program automatycznie wylicza i przedstawia 
położenie linii horyzontu i obszaru powyżej18 (o ile znajdują się one w obszarze 
zdjęcia). Położenie linii horyzontu pozwala zgrubnie i bardzo szybko zorientować się 

w poprawności zadawanych parametrów transformacji. Linia horyzontu powinna znaleźć się 
dokładnie tam, gdzie spodziewamy się ją zobaczyć na analizowanym zdjęciu, jak na rysunku 
poniżej:  

                                                 

 

17 Po wywołaniu (wstawieniu obiektu reprezentującego punkty dopasowania) polecenie to staje się 
nieaktywne, gdyż jedna i tylko jedna czwórka punktów dopasowania jednoznacznie definiuje transformację 
obrazu. 

18 Zobacz rozdział 4.5.3, strona 19. 
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Rys.  12 Czworokąt punktów dopasowania, prawidłowa linia horyzontu 

Uwaga! Jeżeli linia horyzontu przecina czworokąt reprezentujący punkty dopasowania 
oznacza to, że w trakcie przeciągania narożników zaburzona została kolejność narożników 
czworokąta – np. A – B – D – C. Należy w takim wypadku zamienić położenie 2 narożników, 
tak, aby przywrócić pierwotną kolejność leżących na zewnątrz narożników: A – B – C – D. 
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Rys.  13 Zaburzona kolejność punktów dopasowania - nieprawidłowa linia horyzontu 

 Jeżeli cała powierzchnia zdjęcia znajduje się powyżej linii horyzontu oznacza to, że 
podane odległości pomiędzy punktami dopasowania są wzajemnie sprzeczne. Należy w takim 
przypadku sprawdzić i skorygować podane odległości.  

 

Rys.  14 Wzajemnie sprzeczne odległości - nieprawidłowa linia horyzontu 
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Aby wprowadzić odległości pomiędzy punktami dopasowania należy wywołać 
właściwości wprowadzonego obiektu (np. poprzez [Alt]+[Enter]). Pojawi się wówczas okno 
dialogowe z zakładką „Odległości”, w której należy wprowadzić wszystkie 6 wzajemnych 
odległości, które występują w rzeczywistości pomiędzy punktami dopasowania. 

 

Rys.  15 Dialog znane odległości 

Uwaga! W typowym przypadku, gdy punkty dopasowania rozmieszczone są w 
rzeczywistości na planie prostokąta wystarczy na zakładce „Odległości” zaznaczyć 
Układ punktów – Prostokąt. Wówczas wystarczy wprowadzić tylko 2 odległości 

(szerokość i długość prostokąta), a program automatycznie wyliczy i wprowadzi pozostałe 4 
odległości. 

Po przeciągnięciu wszystkich 4 punktów dopasowania i edycji ich wzajemnych 
odległości możliwe jest już przeprowadzenie transformacji ortogonalnej obrazu, jak opisano 
w rozdziale 5.7, strona 34, lub wykonywanie pomiarów na zdjęciu, jak opisano w kolejnym 
rozdziale. 

5.4 Bezpośrednie pomiary na zdjęciu 

Aby ustalić rzeczywiste położenie i wymiary obiektów widocznych na zdjęciu nie 
potrzeba wykonywać czasochłonnej transformacji obrazu. Od momentu, gdy wprowadzone 

zostały parametry transformacji (jak opisano w poprzednim rozdziale) program pozwala 
wykonać podstawowe pomiary rzeczywistych obiektów widocznych na zdjęciu, tak jakby 
zdjęcie przetworzone zostało już do postaci ortofotografii. 

Wszystkie, opisywane tu pomiary dokonywane są w 2D w płaszczyźnie, w której 
znajdują się wskazane punkty dopasowania. 

5.4.1 Podstawowe pomiary 

Gdy kursor myszy znajdzie się na zdjęciu, poniżej linii ewentualnego horyzontu, 
wskaźnik pozycji kursora w linii statusu19 pokazuje, zamiast współrzędnych obrazu 

                                                 

 

19 Zobacz rozdział 4.9, strona 23. 
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rzeczywiste współrzędne 2D punktu, wskazywanego przez kursor. Rzeczywiste współrzędne 
przedstawiane są w układzie, którego środek znajduje się w punkcie dopasowania „B”, oś x 
skierowana jest w kierunku punktu „A”, a oś y skierowana jest przeciwnie do punktu „C”. 

 

Gdy kursor myszy jest w trybie wskazywania20 i zostanie przyciśnięty lewy klawisz myszy 
a następnie bez puszczania przeciągnięty do innego punktu obrazu w linii statusu wyświetlone 

zostaną podstawowe informacje o tych punktach. 

 

Rys.  16 Wynik bezpośrednich pomiarów w listwie statusu 

 Parametry w linii statusu przedstawione są w postaci: 

(X1; Y1) -> (X2; Y2); W x H = P;  L; Kº 

, gdzie odpowiednio: 

X1; Y1 – współrzędnie pierwszego punktu (przyciśnięcia myszy); 

X2; Y2 – współrzędnie drugiego punktu (aktualnego położenia kursora) 

W – odległość między punktami wzdłuż osi x; 

H – odległość między punktami wzdłuż osi y; 

P – pole powierzchni prostokąta, którego punkty stanowią końce przekątnej; 

L – odległość pomiędzy wskazanymi punktami; 

K – kat pomiędzy prostą łączącą wskazane punkty, a osią x. 

5.4.2 Pomiary zaawansowane 

Oprócz, możliwości bezpośredniego pomiaru program posiada specjalne narzędzia 
umożliwiające pomiar różnych wielkości widocznych na zdjęciu. Polecenia uruchamiające 
poszczególne narzędzia pomiarowe zebrane są w podmenu Narzędzia\Pomiary. Oprócz menu 
polecenia te mają również swoje odpowiedniki w postaci ikon na listwie narzędziowej 

                                                 

 

20 Tryb ten może być w każdej chwili wybrany poprzez przyciśnięcie klawisza [Esc]. 

x 

y 
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„Pomiary” (zobacz rozdział 4.3.2, strona 17). Po wykonaniu każdego z opisywanych tu 
pomiarów program umieszcza uzyskany wynik w Schowku w postaci tekstowej, z którego 
może być on kopiowany dalej do innych programów. 

Poniżej zestawiono dostępne narzędzia pomiarowe z opisami ich zastosowania. 

5.4.2.1 Pomiar odległości 
Do pomiaru rzeczywistej odległości pomiędzy wybranymi punktami widocznymi na 

zdjęciu lub rzeczywistego rozmiaru widocznego na zdjęciu obiektu służy narzędzie 
wywoływane za pomocą polecenia  Odległość. Po wywołaniu tego polecenia należy 
umieścić kursor myszy w jednym z dwóch punktów, których wzajemna odległość ma być 
zmierzona, przycisnąć lewy przycisk myszy, przeciągnąć do przeciwległego punktu i tam 

dopiero puścić. W trakcie przeciągania, w małym okienku w pobliżu kursora myszy widoczna 
jest wartość aktualnie zmierzonej odległości. Jeżeli w trakcie przeciągania wciśnięty jest 
klawisz [Shift] mierzona jest dokładnie odległość w poziomie (x) lub w pionie (y). 

5.4.2.2 Pomiar kierunku 

Do pomiaru kata położenia (w płaszczyźnie x-y) wybranego elementu widocznego na 

zdjęciu służy narzędzie wywoływane za pomocą polecenia  Kierunek. Po wywołaniu tego 
polecenia należy umieścić kursor myszy na środku elementu o badanym położeniu, 
przycisnąć lewy przycisk myszy, przeciągnąć wzdłuż mierzonego kierunku i w momencie 

pokrycia się linii pomiarowych z mierzonym przez nas kierunkiem – puścić. W trakcie 
przeciągania, w małym okienku w pobliżu środku badanego kierunku widoczna jest wartość 
aktualnie zmierzonego kąta. Jeżeli w trakcie przeciągania wciśnięty zostanie klawisz [Shift] – 

przemieszczone zostaje całe narzędzie pomiarowe.  

Jeżeli w trakcie pierwszego przyciśnięcia myszą wciśnięty został klawisz [Ctrl] 
mierzony kierunek traktowany jest jako kierunek odniesienia (wartość zerowa) dla kolejno 
wykonywanych pomiarów. Można w ten sposób mierzyć odchylania od wskazanego 
kierunku. Aby powrócić do standardowego kąta odniesienia (poziomo, zgodnie z osią x) 
należy z przyciśniętym klawiszem [Ctrl] kliknąć w obszarze roboczym bez przeciągania.  

5.4.2.3 Pomiar kąta 

Do pomiaru kąta pomiędzy dwoma wskazanymi ramionami służy narzędzie 
wywoływane za pomocą polecenia  Kąt. Po wywołaniu tego polecenia należy kolejno 
kliknąć trzy punkty: 

1. Koniec jednego z ramion kąta; 
2. Wierzchołek kąta; 
3. Koniec drugiego ramienia kąta. 

Od momentu kliknięcia wierzchołka kąta, w małym okienku w jego pobliżu widoczna 

jest wartość aktualnie zmierzonego kąta. 

5.4.2.4 Pomiar pola powierzchni 

Do pomiaru pola powierzchni wskazanego obszaru służy narzędzie wywoływane za 
pomocą polecenia  Pole powierzchni. Po wywołaniu tego polecenia należy kolejno klikać 
myszą kolejne wierzchołki wielokąta wyznaczającego mierzony obszar. Ostatni z punktów 
wielokąta należy kliknąć podwójnie, lub należy przycisnąć klawisz [Esc], żeby przerwać 
wyznaczanie. Począwszy od kliknięcia drugiego z wierzchołków wielokąta, w małym 
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okienku w pobliżu jego środka widoczna jest wartość aktualnie zmierzonego pola 
powierzchni. 

5.4.2.5 Pomiar proporcji 

Do pomiaru proporcji pomiędzy dwoma wskazanymi odległościami na zdjęciu służy 
narzędzie wywoływane za pomocą polecenia  Proporcja. Po wywołaniu tego polecenia 
należy wskazać kolejno dwie odległości w analogiczny sposób jak przy Pomiarze odległości. 
Wynikiem pomiaru jest stosunek drugiej, zmierzonej odległości do pierwszej. W trakcie 
wyznaczania drugiej z odległości, w małym okienku w pobliżu kursora myszy widoczna jest 
wartość aktualnie zmierzonej proporcji. 

5.5 Wskazanie obszaru do przetworzenia 

Często interesujący nas fragment zdjęcia, który chcemy przetransformować zajmuje 
tylko niewielki fragment wprowadzonego zdjęcia. Pozostałe obszary tylko niepotrzebnie 
powiększają i to znacznie rozmiar wynikowego obrazu nie wnosząc żadnej istotnej 
informacji. 

W takiej sytuacji wskazane jest zaznaczenie wydzielonego obszaru21 obrazu, który 
jako jedyny zostanie przetransformowany. Dla danego zdjęcia można wprowadzić tylko jeden 
taki obszar i ma on postać wielokąta. Jeżeli nie został wskazany obszar przetwarzania, na 
obrazie wynikowym znajdzie się cały obszar położony nie dalej od punktu odniesienia, 

którym jest punkt dopasowania „B”, niż zadana w opcjach transformacji maksymalna 
odległość. 

Aby wskazać taki obszar należy wywołać polecenie  Narzędzia\Obszar 

uwzględniony (skrót klawiszowy [U])22. Następnie należy kolejno klikać myszą kolejne 
wierzchołki wielokąta definiującego obszar. Ostatni z punktów wielokąta należy kliknąć 
podwójnie, lub należy przycisnąć klawisz [Esc], żeby przerwać wstawianie. 

                                                 

 

21 Zobacz rozdział 4.5.4, strona 19. 

22 Po wywołaniu (wstawieniu obiektu reprezentującego przetwarzany obszar) polecenie to staje się 
nieaktywne, gdyż można zdefiniować tylko jeden taki obszar. 
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Rys.  17 Zaznaczony obszar do przetwarzania 

5.6 Wyłączenie obszaru z przetwarzania 

Czasem na zdjęciu znajdują się obszary, które z rożnych względów nie powinny 
znaleźć się na wynikowym obrazie. Program PHOTORECT daje użytkownikowi możliwość 
zdefiniowania jednego lub więcej takich obszarów w postaci wielokątów23. 

Aby wskazać taki obszar należy wywołać polecenie  Nrzędzia\Obszar wyłączony 

(skrót klawiszowy [W]). Następnie należy kolejno klikać myszą kolejne wierzchołki 
wielokąta definiującego obszar. Ostatni z punktów wielokąta należy kliknąć podwójnie, lub 
należy przycisnąć klawisz [Esc], żeby przerwać wstawianie. 

                                                 

 

23 Zobacz rozdział 4.5.5, strona 19. 
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Rys.  18 Zaznaczony obszar wyłączony z przetwarzania 

5.7 Wykonanie transformacji 

Gdy zdefiniowane są już parametry transformacji (jak opisano w rozdziale 5.3, strona 

25) można już wykonać transformację ortogonalną zdjęcia, w wyniku której wyjściowe 
zdjęcie zastąpione zostanie przez ortofotografię. 

Przed wykonaniem transformacji warto sprawdzić jej opcje poprzez wywołanie 
polecenia  Narzędzia\Opcje (skrót klawiszowy [Ctrl]+[K]) i przejść do zakładki 
Transformacja. Zebrane są tam następujące opcje: 

Maksymalna odległość 

Wartość ta określa maksymalny rozmiar wynikowego obrazu. Na obrazie wynikowym 
znajdzie się obszar położony nie dalej od punktu odniesienia (punkt dopasowania „B”) niż 
podana wartość. Ostateczny rozmiar wynikowego obrazu może być ograniczony obszarem 
przedstawionym na wyjściowym zdjęciu oraz opcjonalnym obszarem wyznaczonym do 
transformacji24. Domyślna wartość: 50 m. Dopuszczalny zakres: od 10 do 1000 m. 

Rozdzielczość wynikowego obrazu 

Wartość ta określa ilość punktów (pikseli) wynikowego obrazu, która przypadać 
będzie na 1 m rzeczywistego terenu. Decyduje ona o dokładności, z jaką na wynikowym 

                                                 

 

24 Zobacz rozdział 5.5, strona 32. 
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obrazie przedstawiony zostanie teren. Domyślna wartość: 50 pix/m. Dopuszczalny zakres: od 
10 do 1000 pix/m. 

Metoda resamplingu 

Decyduje o sposobie odczytu wartości z wyjściowego obrazu. Dostępne są 2 opcje: 

 Metoda najbliższego sąsiada – metoda szybka, ale dająca niższej jakości 

obraz, szczególnie w miejscach o dużym skrócie perspektywicznym (dalej od 
centrum). 

 Metoda bilinearna (domyślna) – metoda ok. dwukrotnie wolniejsza, ale 

dająca dużo lepszej jakości obraz wynikowy. 

Parametry Maksymalna odległość i Rozdzielczość wynikowego obrazu decydują o 
rozmiarze wynikowego obrazu. Rozmiar obrazu oraz wybrana metoda resamplingu decydują 
o czasie potrzebnym na wykonanie przekształcenia. 

Samą transformację wykonuje się poprzez wywołanie polecenia 
 Narzędzia\Transformacja (skrót klawiszowy [F5])25. Po jego wywołaniu rozpoczyna się 

proces przekształcenia i pojawia się okno dialogowe przedstawiające jego postęp. Proces 
przekształcenia można przerwać przyciskając klawisz [Esc]. Po zakończeniu przekształcenia 
wynikowy obraz zastąpiony zostaje jego ortofotografią, znikają obiekty reprezentujące punkty 
dopasowania, wskazany obszar przekształcenia oraz obszary wyłączone z przekształcenia. 

                                                 

 

25 Jeżeli polecenie to nie jest aktywne sygnalizuje to, że parametry transformacji nie zostały do końca 
zdefiniowane. Zobacz rozdział 5.3, strona 25. Po jego wywołaniu polecenie to staje się z powrotem nieaktywne, 
gdyż tylko raz można wykonać przekształcenie ortogonalne danego obrazu. 
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Rys.  19 Rezultat przekształcenia - ortofotografia 

5.8 Zapisanie wynikowego obrazu 

Wynikowy obraz można zapisać w postaci pliku, aby posłużyć się nim w innym 
programie. Pliki zapisywane są w formacie JPEG.  
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Zapis obrazu wykonuje się poprzez polecenie  Plik\Zapisz. Po wywołaniu tego 
polecenia pojawia się okno dialogowe, w którym należy podać nazwę pliku oraz jego 
lokalizację. 
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6 Inne pomocne mechanizmy 

6.1 Mechanizm cofnij-przywróć 

Program PHOTORECT wyposażony jest w wielostopniowy mechanizm cofania 

i przywracania wykonanych operacji edycyjnych. Służy on do anulowania błędnie 
wykonanych operacji. W czasie pracy program rejestruje wykonywane operacje, co 

umożliwia późniejsze anulowanie ich działania. 

Aby anulować ostatnio wykonaną operację należy wybrać polecenie Edycja\Cofnij 

(skrót klawiszowy [Ctrl]+[Z]). Dla informacji, w menu obok nazwy tego polecenia 

pokazywana jest nazwa operacji przeznaczonej do anulowania oraz jej argument, np.:  

Cofnij przesunięcie fragmentu drogi. Polecenie to posiada swój odpowiednik w postaci 

ikony  na podstawowej listwie narzędziowej. Ikona ta posiada większą funkcjonalność od 

odpowiadającego jej polecenia w menu. Po prawej stronie ikony znajduje się przycisk 
rozwijanego menu, którego kliknięcie powoduje wyświetlenie listy zawierającej 16 ostatnio 
wykonanych operacji. Wybranie którejś z operacji z tej listy powoduje cofnięcie tej operacji 

i wszystkich kolejnych, które nastąpiły po niej. 

Program przechowuje informacje o kilkudziesięciu ostatnio wykonywanych 
operacjach, które można anulować. Konkretna liczba dobierana jest przez program w oparciu 

o rozmiar dostępnej pamięci i stopień złożoności wykonywanych operacji. Lista 
wykonywanych operacji dotyczy tylko bieżącej sesji pracy z dokumentem i nie jest razem 

z nim zapisywana. Po otwarciu zapisanego dokumentu nie jest więc możliwe powrócenie do 
stanu edycji sprzed jego zapisania. 

Analogicznie do polecenia Cofnij w odniesieniu do wykonanych operacji w programie 

funkcjonuje polecenie Przywróć (skrót [Ctrl]+[Y], ikona ) w odniesieniu do operacji 

anulowanych poleceniem Cofnij. Polecenie Przywróć umożliwia ponowne uwzględnienie 
pochopnie anulowanych operacji. 

6.2 Przymiary 

Wokół obszaru roboczego rysowane są paski przymiarów, pokazujące aktualne 
wartości współrzędnych x (poziomo) i y (pionowo). Przez przeciągnięcie elementu łączącego 
przymiary można zmienić położenie początku układu współrzędnych. 

Przymiary można włączać bądź wyłączać za pomocą polecenia Widok\Przymiary 

posiadającego odpowiednik w postaci ikony  na podstawowej listwie narzędziowej. Sposób 
rysowania przymiarów można ustalić za pomocą opcji zgromadzonych na zakładce 
Przymiary dialogu Opcje programu wywoływanego za pomocą polecenia Narzędzia\Opcje. 

6.3 Linie odniesienia 

Przy analizowaniu treści zdjęcia pomocne mogą być linie odniesienia. Wprowadzić 
takie linie można poprzez przeciągnięcie ich myszą z pasków przymiarów przy jednoczesnym 

wciśnięciu klawisza [Shift] na klawiaturze. Przemieszczać linie odniesienia można również 
poprzez ich przeciągnięcie z przytrzymanym klawiszem [Shift]. Usunięcie linii odniesienia 
odbywa się przez przeciągnięcie ich z powrotem na paski przymiarów. 

Rysowanie linii odniesienia można włączyć lub wyłączyć za pomocą polecenia 
Widok\Linie odniesienia posiadającego swój odpowiednik w postaci ikony  na 



CYBID PHOTORECT 1.0  Instrukcja Użytkownika 

 - 39 - 

podstawowej listwie narzędziowej. Przeciągnięcie linii odniesienia na obszar roboczy 
powoduje automatyczne włączenie rysowania linii odniesienia. 

6.4 Narzędzie do przemieszczania 

Program PHOTORECT posiada specjalne narzędzie do przemieszczania się po 
analizowanym zdjęciu. Narzędzie to włącza się za pomocą polecenia 
Narzędzia\Przemieszczanie, posiadającego swój odpowiednik w postaci ikony  na belce 

narzędziowej Wstawianie. Po wybraniu tego polecenia kursor myszy przybiera kształt dłoni: 
. Za jego pomocą można poruszać się po zdjęciu przeciągając kursor w przeciwnym 

kierunku. 

Narzędzie to nie modyfikuje w żaden sposób zdjęcia ani wprowadzonych obiektów. 
Ma jedynie wpływ na wybór aktualnie pokazywanego obszar. 

6.5 Wydruk i podgląd wydruku 

Program PHOTORECT posiada możliwości wydruku analizowanego zdjęcia z 
naniesionymi obiektami. Aktualnie wybraną drukarkę i jej ustawienia można zmienić przez 
polecenie Plik\Ustawienia wydruku.... 

Sam wydruk uruchamiany jest za pomocą polecenia Plik\Drukuj... (skrót na 
klawiaturze [Ctrl]+[P]), posiadającego odpowiednik w postaci ikony  na podstawowej 

belce narzędziowej. Wybierając polecenie Drukuj z menu program zadaje dodatkowe pytanie 

o wybór drukarki i opcje wydruku. Jeżeli zaś zostanie wybrane polecenie wydruku  z listwy 

narzędziowej program drukuje bezpośrednio w oparciu o wcześniej wybrane lub domyślne 
ustawienia. 
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7 Praktyczne uwagi 

7.1 Wykonywanie zdjęć na potrzeby fotogrametrii 
Często dysponujemy jedynie wcześniej wykonanymi zdjęcia z miejsca zdarzenia, 

które chcemy poddać ortorektyfikacji. Zdjęcia takie z reguły nie są wykonywane z myślą o 
wykorzystaniu w fotogrametrii i ich wykorzystanie nastręcza szereg problemów. Jeżeli mamy 
możliwość sami wykonać zdjęcia na miejscu zdarzenia jest to dobra okazja do wykonania 
zdjęć pozbawionych błędów, które pozwolą uzyskać najlepsze efekty ortorektyfikacji. 

Przy wykonywaniu zdjęć na potrzeby fotogrametrii trzeba świadomie odejść od wielu 
zasad stosowanych powszechnie w typowej, tzw. artystycznej fotografii. Poniżej zebrano 
kilka praktycznych uwag, którymi należy się kierować, aby wykonać jak najlepsze zdjęcia dla 
potrzeb fotogrametrii. 

7.1.1 Wybór sprzętu fotograficznego 

W zasadzie do robienia zdjęć na potrzeby fotogrametrii kwalifikują się zarówno 
tradycyjny, analogowy sprzęt, jak i cyfrowy, o ile spełniają wymogi opisane w kolejnych 
podrozdziałach. Najważniejszym jest aby stosowany aparat fotograficzny zapewnił nam 
wysoką jakość zdjęć. 

Sprzęt analogowy - w tym przypadku najlepsza jest lustrzanka małoobrazkowa z 
wymiennym obiektywem. Jest to rozwiązanie,. Jego wykorzystanie będzie jednak mało 
komfortowe (konieczność wywoływania naświetlonych materiałów i później skanowania). 

Sprzęt cyfrowy  - zapewni duży komfort pracy, ale taki który zapewni podobne 
możliwości i jakość obrazu, jak wymieniony wcześniej analogowy będzie dość kosztowny. 
Możemy jednak, kosztem mniejszej funkcjonalności i jakości zastosować tutaj aparat typu 

kompaktowego z niewymiennym obiektywem.  

7.1.2 Ogniskowa i pole widzenia aparatu 

Z racji tego, że przy dokumentowaniu miejsca zdarzenia z wykorzystaniem 
fotogrametrii będziemy z reguły wykonywać zdjęcia z małej odległości, ale obejmujące duży 
obszar – potrzebować będziemy obiektyw o dużym polu widzenia, tzw. szerokokątny. Czyli 
obiektyw o ogniskowej znacząco mniejszej niż (w przeliczeniu na pełną klatkę26 

małoobrazkowego aparatu analogowego) 50mm. Nie jest to niestety najpopularniejsze 
rozwiązanie. W popularnych obiektywach (lub aparatach z na stałe połączonym obiektywem), 
szczególnie przeznaczonym dla początkujących użytkowników nacisk kładziony jest na 
odwrotny zakres skali - małe kąty widzenia, duża wartość ogniskowej – tzw. teleobiektywy. 

Problemu zbyt wąskiego kąta widzenia obiektywu nie rozwiąże wykonanie zdjęcia z 
większej odległości. Zachowując bowiem tą samą wysokość wykonania zdjęcia nad terenem, 
który fotografujemy doprowadzimy do sytuacji, gdy interesujący nas fragment terenu będzie 
widoczny pod bardzo małym kątem. Wymusi duży stopień transformacji obrazu i związane z 

                                                 

 

26 Większość cyfrowych aparatów o elemencie światłoczułym mniejszym od standardowej klatki 
aparatu analogowego (24x36mm) posiada taką przeliczoną skalę odpowiedników ogniskowej naniesiona na 
obiektywie albo wprost podaną w dokumentacji aparatu. 
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tym pogorszenie jakości. Ponadto nie zawszę będziemy mieli możliwość odsunąć się 
odpowiednio daleko od fotografowanego obszaru. 

Idealna wartość ogniskowej stałej (stałoogniskowych), lub możliwej do wybrania (w 
przypadku obiektywów zmiennoogniskowych, tzw. zoom) to 24-28mm (w przeliczeniu). 

Należy pamiętać, że ze wzrostem kąta widzenia (skracaniem ogniskowej) ujawniają się w 
coraz większym stopniu wady obiektywu, tzw. dystorsje powodujące zniekształcenie 
rejestrowanego obrazu i nieprawidłowości bardzo istotnym pozycjonowaniu widocznych 
obiektów w przestrzeni. Wady dystorsji szczególnie widoczne są w przypadku obiektywów 
zmiennoogniskowych (zoom) oraz obiektywów gorszej jakości. W takich przypadkach nie 

należy wykorzystywać tak krótkich ogniskowych. 

Aby wyeliminować lub znacząco zredukować dystorsje na wykonanym zdjęciu można 
wykorzystać dodatkowe, specjalizowane oprogramowanie. Wiele tego typu oprogramowania 
dostępnego jest w sieci Internet (często za niewielką opłatą lub darmowe). 

7.1.3 Odległość przedmiotowa i głębia ostrości 
Jak wiadomo na obrazie ostro zarejestrują się tylko te obiekty, które znajduję się w 

nastawionej na obiektywie odległości przedmiotowej oraz w rozciągającej się wokół niej 
głębi ostrości. Głębia ostrości rozciąga się w przybliżeniu w taki sposób, że 1/3 jej rozpiętości 
znajduje się przed nastawionym punktem ostrości w stronę aparatu, a pozostałe 2/3 za nim. 
Ustawiając ostrość należy więc celować w punkt leżący mniej-więcej 1/3 długości 
interesującego nasz obszaru począwszy od nas. Sposób nastawiania ostrości, (czyli odległości 
przedmiotowej) – czy to automatyczny, czy ręczny nie ma tutaj znaczenia. 

Na rozmiar (zakres) głębi ostrości wpływają takie czynniki jak: 

 Aktualny otwór przesłony - im mniejszy otwór (większa liczba), tym większy jest 
zakres głębi ostrości). 

 Odległość przedmiotowa - im dalej ustawiona jest ostrość tym większy jest zakres 
głębi ostrości. 

 Rozmiar elementu światłoczułego w aparacie - im mniejszy jest element światłoczuły, 
tym większy jest zakres głębi ostrości. 

Rzeczywisty zakres głębi ostrości można wyliczyć na podstawie tych parametrów w 
sposób analityczny, ale w praktyce bardziej sprawdza się wyczucie, którego można nabrać po 
zrobieniu nawet niewielkiej ilości zdjęć – zakres uzyskanej głębi ostrości można łatwo 
określić podglądając wykonane zdjęcie.  

Z podanych wcześniej parametrów najłatwiejszy do modyfikacji jest otwór przesłony. 
Przymykając bardziej przesłonę uzyskujemy większą głębię ostrości, ale jednocześnie 
ograniczamy ilość światła, które pada na element światłoczuły aparatu i musimy 
skompensować to wydłużeniem czasu ekspozycji lub zwiększeniem czułości elementu. Rodzi 
to jednak kolejne ograniczenia, które opisane zostały w następnym rozdziale. 

7.1.4 Dobór parametrów ekspozycji 
Parametry ekspozycji, jakimi są czas otwarcia ekspozycji (czas rejestracji zdjęcia) 

oraz otwór (liczba) przesłony w połączeniu z przyjętą czułością materiału fotograficznego i 
jasnością fotografowanej sceny decydują o stopniu nasycenia (jasności) utworzonego obrazu. 
Oczywiście, wydłużenie czasu ekspozycji, zwiększenie otworu przesłony (zmniejszenie 
liczby przesłony), zwiększenie czułości materiału czy większa jasność sceny powodują wzrost 
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jasności zarejestrowanego obrazu. Odwrotnie - skrócenie czasu ekspozycji, zmniejszenie 
otworu przesłony (zwiększenie liczby przesłony), zmniejszenie czułości materiału czy 
mniejsza jasność sceny powodują zmniejszenie jasności zarejestrowanego obrazu. Materiały 
fotograficzne (cyfrowe czy tradycyjne) pozwalają na poprawna rejestrację obrazu tylko w 
określonym, wąskim zakresie jasności (nasycenia).  

Najlepsze efekty dla potrzeb fotogrametrii uzyskamy, gdy interesujące nas fragmenty 
zdjęcia odwzorowane zostaną w okolicach tonów (jasności) średnich. Do podobnych efektów 
dąży automatyka wbudowana w większość aparatów fotograficznych. W większości 
przypadków można jej więc zaufać. Należy jednak zdawać sobie sprawę z następujących 
ograniczeń: 

Nadmierne wydłużenie czasu ekspozycji uniemożliwia wykonanie zdjęcia „z ręki” – 

zdjęcie będzie poruszone. Stosować wówczas można statyw, który zapewni odpowiedni 
rezultat fotograficzny, ale nie jest wygodny w użyciu. Czasami jest to jednak jedyna metoda 
wykonania poprawnego zdjęcia. 

Przyjęcie zbyt dużego otworu przesłony (zbyt małej liczby przesłony) spowoduje 
zawężenie głębi ostrości i interesujący nas obszar może nie zarejestrować się na obrazie w 
całości ostry. Z kolei nie należy przyjmować w aparatach cyfrowych otworu przesłony 
mniejszego niż wyrażony liczbą 11-16, gdyż przyjęcie mniejszego pogorszy jakość obrazu z 
powodu efektu dyfrakcji. 

Przyjęcie wyższej czułości materiału fotograficznego powoduje nieuchronnie 
pogorszenie jakości rejestrowanego obrazu z powodu wzrostu szumu w przypadku aparatów 
cyfrowych lub wzrostu tzw. ziarna w przypadku aparatów analogowych. 

7.1.5 Wykonywanie zdjęć w trudnych warunkach 
oświetleniowych 

Szczególne wyzwanie stanowi wykonanie poprawnych zdjęć w warunkach trudnego 
(niewystarczającego) oświetlenia. Szczególnie w nocy. W takich warunkach najczęściej 
posługujemy się sztucznym źródłem światła w postaci lampy błyskowej. I tu trzeba zdawać 
sobie sprawę z szeregu ograniczeń.  

Po pierwsze, natężenie światła maleje z kwadratem odległości (obiekt oddalony 3x 
dalej niż bliższy będzie 9x słabiej oświetlony), a warunki robienia zdjęć z miejsca zdarzenia 
drogowego (interesującą nas powierzchnia drogi na większym obszarze, zdjęcie z 
perspektywy stojącego człowieka), powodują duże względne różnice odległości. Skutkuje to 
znacznymi różnicami jasności obiektów na przestrzeni kadru. Jak wspomnieliśmy w 
poprzednim rozdziale jest to niekorzystne. 

Należy w takim przypadku zmniejszyć względną różnicę odległości pomiędzy 
najbliższym a najdalszym interesującym obiektem w kadrze np. poprzez zrobienie zdjęcia z 
większej odległości. Możemy jednak stracić w ten sposób część z cennego światła 
wysyłanego przez naszą lampę. Innym, lepszym rozwiązaniem, jeżeli mamy taką możliwość, 
jest odsunięcie lampy od aparatu (lub wręcz użycie kliku lamp) i ustawienie jej z boku tak, 
aby odległości najbliższego i najdalszego interesującego obiektu w kadrze od źródła światła 
były zbliżone. 

Po drugie, w sytuacjach związanych z ruchem drogowym bardzo często występują 
drobne elementy bardzo silnie odbijające padające światło. Są to elementy infrastruktury 

drogowej (folie refleksyjne, znaki drogowe) oraz elementy pojazdów (tablice rejestracyjne, 
konturowe folie refleksyjne, lusterka). Elementy takie, jeżeli znajda się w kadrze i zostaną 
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oświetlone silnym światłem lampy błyskowej znajdującej się na aparacie odbiją go z 
powrotem w kierunku aparatu i powodują lokalne prześwietlenia obrazu. Automatyka 
większości aparatów stara się za wszelką cenę uniknąć prześwietleń, (które przy cyfrowej 
rejestracji obrazu powodują nieodwracalną utratę szczegółów) i tak korygują parametry 
ekspozycji (na minus), że cała pozostała część kadru jest ciemna. Z reguły te prześwietlone 
fragmenty kadru nie reprezentują interesujących nas obiektów. Należy więc, paradoksalnie, 
skorygować ekspozycje na plus, tak aby interesujące nas obiekty znalazły się w obszarze 
tonów średnich, a prześwietlone fragmenty były jeszcze bardziej prześwietlone. 

7.1.6 Format zapisu zdjęć 

Precyzyjne odwzorowanie położenia obiektów może uniemożliwić zbyt niska, jakość 
obrazu zapisanego zdjęcia. Ponadto samo przekształcenie fotogrametryczne wykonywane 
przez program pogarsza tą jakość i to w stopniu zależnym od wielkości przekształcenia, czyli 
pogorszenie jakości odbywa się szczególnie dla obiektów oddalonych od aparatu. Widać to 
wyraźnie na przekształconych ortofotografiach. 

Wykonując zdjęcie mamy wpływ na pierwotną jakość zapisu zdjęcia poprzez wybór 
formatu i jego parametrów, w którym zapisywane i przesyłane jest zdjęcie. O jakości zapisu 
decyduje przede wszystkim rozdzielczość obrazu, w którym zapisywane jest zdjęcie oraz 
stopień ewentualnej kompresji stratnej, jakiej jest ono poddawane. Aby zapewnić najlepszą 
jakość należy zapisywać obraz w pełnej (natywnej) rozdzielczości, jaką posiada matryca 
aparatu i bez kompresji stratnej27, czyli w tzw. formacie RAW. Nie każdy aparat posiada 
jednak możliwość zapisu w tym formacie, a ponadto format ten wymaga dodatkowego 
przetworzenia do któregoś ze standardowych formatów rozpoznawanych przez program 
PHOTORECT za pomocą specjalizowanego oprogramowania28. W takim przypadku dla 

zapewnienia najlepszej jakości należy wybrać format z kompresją stratna (JPEG) jednak o 
najmniejszym stopniu kompresji / najwyższej jakości. 

Większa (pełna) rozdzielczość zdjęcia oraz wybranie formatu kompresji bezstratnej 
lub niewielkiej kompresji stratnej zwiększa rozmiar przechowywanego i przesyłanego 
zdjęcia. Należy jednak pamiętać, że zdjęcia w tej postaci, przeznaczone do fotogrametrii 
muszą funkcjonować tylko przez krótki okres czasu – pomiędzy wykonaniem zdjęcia, a 
wykorzystaniem go w programie PHOTORECT. Po wykonaniu przekształcenia 
fotogrametrycznego oryginalne zdjęcie możemy usunąć. W większości przypadków możemy 
sobie więc na taki, najlepszy format pozwolić. 

Jeżeli zamierzamy jednak archiwizować wykonane zdjęcie możemy, po 
wykorzystaniu w fotogrametrii, zmniejszyć jego jakość / rozmiar. Zmniejszyć rozdzielczość 
lub zwiększyć stopień stratnej kompresji możemy skutecznie w każdym momencie. Proces 
odwrotny zaś oprócz niedogodności związanej z rozmiarem (wagą) zdjęcia nie przyniesie 
nam żadnych korzyści po stronie jakości. 

                                                 

 

27 Kompresja bezstratna nie wprowadza pogorszenia jakości i jako taka może być z powodzeniem 
stosowana. Jest jednak mało efektywna. 

28 Z reguły dostarczanego przez producenta aparatu 
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7.1.7 Kadrowanie obrazu 

W tej kwestii w największym stopniu należy odejść od zasad powszechnie 
stosowanych w typowej, artystycznej fotografii. W dobieraniu kadru na potrzeby 

fotogrametrii w zasadzie funkcjonuje jedna zasada – w kadrze należy zmieścić cały 
interesujący nas obszar i nic więcej. Zasady kompozycji, utrzymania poziomu czy pionu 
kadru, czy odpowiedniej pozycji linii horyzontu nie mają tutaj zastosowania. Im większą 
część kadru zajmie obszar, który trafi na wynikową ortofotografię, tym lepszą jakość 
uzyskamy. Inne elementy, które znalazłyby się w kadrze, w szczególności obszar powyżej 
linii horyzontu jest czystą stratą możliwości rozdzielczych aparatu. 

7.1.8 Składanie obrazu z wielu zdjęć 

Należy pamiętać, że dla każdego ze zdjęć muszą być niezależnie wyznaczone 
parametry przekształcenia ortofotograficznego, zatem na każdym ze zdjęć muszą znaleźć się, 
co najmniej 4 punkty (dopasowania), których wzajemne odległości znamy. Nie muszą być to 
te same punkty, co na innych zdjęciach. 

Należy również pamiętać, aby na zdjęciach, które zamierzamy połączyć znalazł się 
fragment tego samego, rzeczywistego terenu (kadry częściowo nakładały się). Wystarczy, 
żeby na obydwu tych zdjęciach znalazły się, łatwe do odnalezienia, te same 2 punkty, które 
po nałożeniu na siebie na obydwu zdjęciach zapewnią nam poprawne dopasowanie. Punkty te 
mogą być wprowadzone w terenie w sposób sztuczny, w podobny sposób jak przy 
kontrastowaniu śladów (jak opisano w rozdziale 7.3, strona 45) – 2 krzyżyki.  

7.2 Wybór punktów dopasowania 

Jako punkty dopasowania, których wszystkie wzajemne odległości możemy podać 
należy wybrać 4 punkty leżące na płaszczyźnie, na której znajdują się wszystkie interesujące 
nas obiekty (np. ślady), lecz nie leżące na jednej linii. Najlepiej, aby punkty te były jak 
najszerzej rozmieszczone w kadrze zdjęcia, a interesujące nas obiekty, których położenia 
chcemy odwzorować leżały w ich pobliżu. Wtedy wykonany przekształcenie 
ortofotograficzne z największą dokładnością. 

7.2.1 Wybór punktów przed zrobieniem zdjęcia 

Najlepiej, jeżeli sami wykonujemy zdjęcie – możemy wtedy samodzielnie wybrać 
takie punkty i zmierzyć odległości między nimi. Jeżeli punkty te są mało kontrastowe i 
mogłyby nie zostać łatwo zauważone na zdjęciu możemy poprawić ich kontrast, rysując w ich 
miejscu krzyże, podobnie jak przy kontrastowaniu śladów.  

Dla  wygody możemy posłużyć się specjalnymi markerami fotogrametrycznymi w 
postaci składanych krzyży z łatwymi do odszukania na zdjęciu znaczkami na końcach ramion. 
Krzyże takie maja z góry znaną długość ramion i odpada w ich przypadku konieczność 
mierzenia odległości. Rozkładamy taki krzyż na miejscu zdarzenia w pobliżu śladów i 
fotografujemy pilnując, aby sam krzyż znalazł się w kadrze. Wadą takiego rozwiązania, jest 
fakt, że krzyż jest z reguły stosunkowo niewielki w porównaniu z rozmiarem obiektów 
(śladów), które chcemy odwzorować, co negatywnie wpływa na osiągniętą dokładność. 
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7.2.2 Wybór punktów na wykonanym zdjęciu 

Jeżeli dysponujemy wykonanym już wcześniej zdjęciem, nie uwzględniającym 
potrzeb fotogrametrii, czyli takim, na którym nie zostały wcześniej wybrane punkty i 
zmierzone ich odległości, powinniśmy udać się na miejsce, w którym wykonane zostało 
zdjęcie i odszukać w terenie takie punkty widoczne na zdjęciu. Należy upewnić się, ze są to 
punkty, które nie zmieniły swojego położenia od czasu wykonania zdjęcia. Najczęściej są to 
punkty związane z elementami architektonicznymi samej drogi lub jej otoczenia – przecięcia 
linii oddzielające elementy konstrukcyjne, punkty przecięcia drobnych elementów 
architektonicznych (np. słupki) z powierzchnią, w która są wbudowane, itp. 

7.2.3 Metoda przybliżona 

W najgorszej sytuacji jesteśmy, gdy nie możemy udać się na miejsce, w którym 
zostało wykonane zdjęcie lub gdy zmieniło się ono w takim stopniu (np. wskutek 

przebudowy), że nie sposób ich odnaleźć. W takiej sytuacji możemy wybrać odpowiednie 
punkty dopasowania kierując się znanymi rozmiarami regularnych obiektów widocznych na 
zdjęciu, których wymiary znamy z innego źródła, np. są to typowe elementy architektoniczne. 

Dla przykładu: płytki chodnikowe, kostka brukowa, krawężniki, elementy oznakowania 
poziomego czy choćby znana szerokość drogi. 

Pewną trudność może sprawić odnalezienie odpowiedniego punktu np. po drugiej 
stronie jezdni, której znamy tylko szerokość. Tutaj możemy skorzystać z pewnych innych 
własności zdjęcia. Jeżeli zdjęcie wykonane zostało dokładnie w kierunku danej jezdni i aparat 
był trzymany prosto (co możemy ocenić po położeniu linii leżących w rzeczywistości 
dokładnie poziomo (np. linia horyzontu) lub pionowo (elementy budowli, słupy), to linia 
łącząca punkty leżące naprzeciw siebie po obu stronach jezdni będzie dokładnie równoległa 
do krawędzi kadru (pozioma na ekranie). 

Do wyników ortorektyfikacji wyliczonej na podstawie punktów dopasowania 
wyznaczonych w ten sposób należy jednak podejść z pewnym przybliżeniem. 

7.3 Kontrastowanie ujawnionych śladów 

Ujawnione na miejscu zdarzenia ślady w wielu przypadkach wykazują się małym 
kontrastem w stosunku do powierzchni, na której się znajdują. Ślady takie są zauważalne 
przez oko ludzkie, szczególnie, gdy istnieje możliwość przyjrzenia się im z bliska lub/i z 
różnych katów widzenia, jednak na wykonanej fotografii, z różnych względów, często są juz 
nie do zauważenia, a przez to giną bezpowrotnie w materiale dowodowym. Wskazane jest 

więc w takim przypadku wyraźniejsze zaznaczenie ujawnionych śladów.  

W przypadku śladów ujawnionych na asfaltowej lub betonowej nawierzchni najlepiej 
obrysować takie ślady przy pomocy kredy. Jeżeli w polu widzenia aparatu znajduje się wiele 
różnych śladów, które na fotografii będą trudne do odróżnienia warto użyć kolorowej kredy 
dla odróżnienia poszczególnych śladów. 

Przy kontrastowaniu śladów należy zadbać, aby wprowadzone sztucznie znaki były 
łatwe do odróżnienia od rzeczywistych śladów powstałych w wyniku zdarzenia drogowego 
ani też nie zakrywały tych śladów, tak, aby nigdy nie doszło do zinterpretowania sztucznie 
wprowadzonych markerów, jako rzeczywistych śladów i podejrzenia o fałszowanie 
dowodów. W zdecydowanej większości przypadków warunki takie spełniają znaki 
wprowadzone kredą na nawierzchni w pełnej (niewielkiej odległości) od rzeczywistych 
śladów. 
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8 Rozwiązywanie problemów 

8.1 Program PHOTORECT, a programy antywirusowe 

Spotkamy się często z problemami z uruchomieniem programu PHOTORECT. 

Problemy te objawiają się najczęściej w ogóle niemożnością uruchomienia programu lub 
komunikatami o problemach z dostępem do klucza HASP lub o niewłaściwych danych 
licencyjnych. Występują one zarówno podczas instalacji programu, jego pierwszego 

uruchomienia, jak i podczas kolejnych uruchomień lub wręcz w trakcie pracy programu. 

Problemy te nie są spowodowane wadliwym działaniem programu PHOTORECT, 

czy wykorzystywanym przez niego sterownikom klucza sprzętowego, a nadopiekuńczym 
działaniem powszechnie stosowanych programów antywirusowych typu NOD32, AVAST itp. 
Programy te działają w dobrej wierze, ale wymagają świadomej współpracy użytkownika 
decydującego o szczegółach ich działania. Przy braku takiej współpracy programy te blokują 
działanie wszelkich budzących ich wątpliwości programów i sterowników. Szczególnie 
narażony na ich działanie jest sterownik klucza sprzętowego HASP, który ze względu na 
zasadę działania zabezpieczenia sprzętowego musi ściśle współpracować ze sprzętem i 
wykorzystywać niskopoziomowe funkcje systemu operacyjnego. 

Są dwie możliwości rozwiązania tego problemu. Najprostsza polega na 
WYŁĄCZENIU działania programu antywirusowego na czas instalacji programu 
PHOTORECT i/lub sterowników klucza sprzętowego. Najczęściej takie wyłączenie nie 
wymaga deinstalacji programu antywirusowego. Dla zwiększenia bezpieczeństwa można 
dodatkowo fizycznie odłączyć komputer od Internetu na czas dezaktywacji programu 
antywirusowego. Po zakończeniu instalacji programu PHOTORECT można przywrócić 
działanie ochronne programu antywirusowego. Czynność tą należy powtarzać przy 
ewentualnych aktualizacjach sterownika klucza sprzętowego HASP. 

Druga metoda polega na świadomym pokierowaniu działaniem programu 
antywirusowego i wskazaniu mu sterownika klucza sprzętowego HASP, jako bezpiecznego 
programu tak, aby program antywirusowy nie blokował jego działania. Programy 
antywirusowe w takim wypadku z reguły wyświetlają odpowiednie komunikaty prosząc 
użytkownika o podjecie właściwej decyzji (lecz najczęściej są one zbywane). Szczegóły 
działania użytkownika zależą od konkretnego programu antywirusowego i powinny być 
opisane w jego dokumentacji. 

8.2 Powrót do początkowych ustawień programu 

Program PHOTORECT, pomiędzy sesjami swojej pracy, przechowuje w rejestrze 
systemowym szereg ustawień i parametrów wprowadzonych przez użytkownika. Należą do 
nich także aktualne ustawienia pasków narzędziowych w oknie programu. Mechanizm ten 
umożliwia wygodną pracę bez konieczności każdorazowego dostosowywania ustawień do 
indywidualnych potrzeb. Jednak może zdarzyć się sytuacja, że użytkownik zmieni któreś z 
ustawień, które później będzie przeszkadzało mu w pracy, a nie będzie pamiętał, w którym 
miejscu programu można zmienić to ustawienie. Również w pewnych, wyjątkowych 
sytuacjach, jak np. przedwczesne zamknięcie programu, błędne działanie sprzętu lub 
oprogramowania zapisane zostaną nieprawidłowe wartości ustawień i program próbując je 
odczytać przy kolejnych uruchomieniach nie będzie mógł kontynuować pracy lub będzie 
funkcjonował niepoprawnie. 
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W takich sytuacjach należy uruchomić program trzymając przyciśnięty klawisz [Shift] 
na klawiaturze. Klawisz ten należy zwolnić dopiero po ukazaniu się okna programu. Program 
w tym trybie nie będzie odczytywał ustawień z rejestru systemowego tylko skorzysta z 

zadanych, domyślnych ustawień, jak przy pierwszej jego instalacji na danym komputerze. 

8.3 Uaktualnienia programu 

Z naszej strony dokładamy wszelkich starań, aby program PHOTORECT 

pozbawiony był jakichkolwiek błędów i zawsze był wygodny w obsłudze, jednak przy tak 

złożonym programie nie sposób przewidzieć i przetestować wszystkich możliwych 
kombinacji danych wprowadzonych przez użytkownika. Jednocześnie stale pojawiają się 
nowe pomysły jak usprawnić program oraz zwiększyć jego funkcjonalność. 

Tak więc, program PHOTORECT jest ciągle rozwijany, a użytkownicy mają dostęp 
do jego uaktualnionej wersji. Uaktualnienia w ramach jednej, głównej wersji programu, np. 
1.0.x.x dostępne są dla licencjonowanych użytkowników programu nieodpłatnie i są do 
pobrania z naszego serwisu w Internecie pod adresem: 

http://www.cyborgidea.com.pl/PHOTORECT 

Zamieszczane są tam również informacje o pojawianiu się kolejnych uaktualnień 
programu, zmian w nich wprowadzonych, a także instrukcja pobrania i instalacji 

uaktualnienia programu. 

Użytkownicy, którzy nie posiadają dostępu do Internetu mogą również otrzymać 
uaktualnienie programu za drobną opłata poprzez płytę CD-R przesłaną tradycyjną pocztą. 
Prosimy w tej sprawie o kontakt telefoniczny z naszą firmą. 

8.4 Wsparcie ze strony producenta 

Jeżeli zauważycie Państwo jakąś nieprawidłowość w działaniu lub wyglądzie 
programu prosimy o kontakt z naszą firmą. Preferowaną formą kontaktu jest poczta 
elektroniczna przesłana na adres: 

biuro@cyborgidea.com.pl 

Zanim nawiążecie Państwo kontakt z naszą firmą prosimy o sprawdzenie 

i wynotowanie następujących danych, które to pomogą nam sprawnie określić przyczynę 
zaobserwowanej nieprawidłowości: 

 Jakiej dokładnie wersji programu Państwo używają? 

Numer wersji programu można odczytać po wybraniu polecenia Pomoc\Informacje 

o programie. Szukany numer wypisany jest w pierwszej linii. Numer wersji umieszczony 

jest także na płycie CD-R, z której zainstalowany został program. Przykład: wersja 2.0.10 

 W jakim systemie operacyjnym pracuje program? 

Informacje o wersji posiadanego systemu operacyjnego można uzyskać po wywołaniu 
Panelu Sterowania z menu Start. Następnie należy podwójnie kliknąć ikonę System. 

Informacje o wersji systemu widoczne są na pierwszej zakładce. Przykład: Microsoft 

Windows XP Professional Version 2002, Service Pack 2, wersja polska 

 Czy występująca nieprawidłowość jest powtarzalna? 

To znaczy, czy istnieje sekwencja czynności, której wykonanie w programie powoduje 

niezawodne wywołanie nieprawidłowości? Jeżeli tak – prosimy zanotować, jakie 
czynności należy wykonać. 

http://www.cyborgidea.com.pl/autograf
mailto:biuro@cyborgidea.com.pl
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 Czy program wyświetla jakiś komunikat? 

Czy w trakcie wystąpienia nieprawidłowości lub bezpośrednio przed jej wystąpieniem 
program wyświetla jakiś komunikat? Jakiej treści? 

 Od kiedy występuje nieprawidłowość? 

Czy występowała ona „od zawsze”? Czy od jakiegoś czasu? Jeżeli tak – to czy jakieś 
wydarzenie poprzedziło występowanie nieprawidłowości? Instalacja nowej wersji 
programu, zmiana konfiguracji komputera, instalacja nowego oprogramowania, itp. 
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