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Wprowadzenie

Urz¹dzenia mobilne, takie jak smartfon b¹dŸ tablet, z roku na rok staj¹ siê coraz po-
wszechniejsze, a posiadanie co najmniej jednego jest uznawane niemal¿e za standardowe
wyposa¿enie wspó³czesnego cz³owieka. Poprawa wydajnoœci urz¹dzeñ mobilnych sprawia,
¿e staj¹ siê narzêdziami s³u¿¹cymi nie tylko rozrywce, ale równie¿ realizacji pewnych zadañ.
Wykorzystywane s¹ w wielu dziedzinach szeroko rozumianej geodezji, jak na przyk³ad poda-
je Bednarczyk, Janowski (2014), Janowski i in. (2014), jak równie¿ w nowoczesnych pro-
duktach kartograficznych prezentowanych na przyk³ad w  pracy Olszewski i in. (2013).
System MOBINAV jest mobiln¹ aplikacj¹ dedykowan¹ prowadzeniu turystyczno-rekreacyj-
nej formy nawigacji na akwenach œródl¹dowych, powsta³¹ w ramach realizacji projektu
naukowo-badawczego LIDER IV ze œrodków Narodowego Centrum Badañ i Rozwoju (grant
No. LIDER/039/693/L-4/12/NCBR/2013). Realizacja projektu obejmowa³a miêdzy innymi
opracowanie modelu kartograficznego systemu, zaprojektowanie przekazu kartograficznego
aplikacji oraz zdefiniowanie elementów dynamicznych steruj¹cych wizualizacj¹ (Kazimierski
i in., 2015). Opracowan¹ aplikacjê (zarówno elementy funkcjonalne interfejsu, jak i przekaz
kartograficzny) poddano ocenie potencjalnych u¿ytkowników systemu wykorzystuj¹cych
nawigacjê w turystyce i rekreacji, jak i tych zajmuj¹cych siê profesjonaln¹ nawigacj¹ œródl¹-
dow¹. Artyku³ zawiera wyniki ankiety internetowej wraz z opracowanymi szczegó³owo
wnioskami.
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Model kartograficzny systemu MOBINAV

Model kartograficzny aplikacji MOBINAV opracowany zosta³ zgodnie z zasadami trady-
cyjnej kartografii, sformalizowanymi w  pracy Robinson i in. (1995) oraz w oparciu o zasady
prezentacji GIS (Brewer, 2005) i aplikacji mapowych na urz¹dzenia mobilne (Meng i in.,
2005). Modelem wyjœciowym dla kartograficznego modelu systemu MOBINAV by³a meto-
dyka prezentacji kartograficznej dla l¹dowych mobilnych systemów lokalizacyjnych przed-
stawionych w opracowaniu Gotliba (2011 i 2012). Z uwagi na fakt, i¿ system MOBINAV
dedykowany jest turystyce wodnej œródl¹dowej, modyfikacji uleg³y niektóre z prezentowa-
nych w pracy Gotliba (2012) elementy systemu.

Model prezentacji kartograficznej MOBINAV rozumiany jest jako zestaw okreœlonej licz-
by geokompozycji wraz z ich sk³adowymi. Geokompozycje te okreœlone zosta³y na podsta-
wie zdefiniowanych wczeœniej przypadków u¿ycia aplikacji: przegl¹danie mapy, planowanie
podró¿y oraz prowadzenie nawigacji. Model kartograficzny MOBINAV opisaæ zatem mo¿na
za pomoc¹ wzorów (1)-(3) (Gotlib, 2011):
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gdzie:
CP – prezentacja kartograficzna (ang. Cartographic Presentation) – zestaw geokompo-

zycji,
GC – geokompozycja (ang. Geocompositon) – zaindeksowany zestaw geokompozycji sk³a-

dowych, których treœæ zaprojektowana jest pod k¹tem konkretnego przypadku u¿ycia,
GCP – geokompozycja sk³adowa (ang. Partial Geocomposiotion) – zestaw uporz¹dkowa-

nych jednostek przekazu kartograficznego prezentuj¹cych mapê w konkretnej skali;
przy za³o¿eniu, ¿e im ≠ i1, m≠1.

Model kartograficzny MOBINAV zosta³ zaprojektowany w podziale na rodzaje urz¹dzeñ
mobilnych, na których przewidziane zosta³o prowadzenie nawigacji: tablet, smartfon i HUD
(ang. Head-up Display). Model dla HUD jest mocno uproszczony i zawiera jedynie prezenta-
cjê trasy i jej elementów wraz z komunikatami g³osowymi i wizualnymi wspomagaj¹cymi
prowadzenie nawigacji. Natomiast geowizualizacja na tablecie i smartfonie zosta³a opraco-
wana ze wszystkimi detalami kartograficznymi. Wyodrêbniono 5 przypadków u¿ycia aplika-
cji: przegl¹danie mapy, planowanie trasy oraz realizacjê nawigacji w podziale na trzy rodzaje
akwenów: akwen otwarty (w rozumieniu jezioro, zalew), rzeka i obszar portu. Ka¿da geo-
kompozycja sk³ada siê z indywidualnie zaprojektowanego zestawu geokompozycji sk³ado-
wych, które wizualizuj¹ mapê w odpowiedniej skali. Wiêcej szczegó³ów znaleŸæ mo¿na
w opracowaniu Bodus-Olkowskiej i in. (2016). Ka¿da z map sk³adowych zbudowana jest
z wielu odpowiednio u³o¿onych i uporz¹dkowanych jednostek przekazu kartograficznego
(zwanych dalej JPK) – najmniejszych elementów mapy nios¹cych treœæ kartograficzn¹.
W trakcie opracowywania modelu wyszczególniono 8 rodzajów JPK: geometryczne (punkt,
obszar i linia); rastrowe i WMS; etykiety; tekst; audio i pop-up. Wyodrêbniono ponad 180
ró¿nych JPK, w tym dla ponad 90-punktowych zaprojektowano autorsk¹ symbolizacjê. Geo-
metria JPK powierzchniowych i liniowych wymaga³a uproszczenia, a koncepcjê generaliza-
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cji opracowano w oparciu o wartoœæ graniczn¹ ostroœci dla ludzkiego oka, która wynosi
mniej wiêcej 0,2 mm przy odleg³oœci 30 cm od oka (Chrobak i in., 2007). W trakcie pracy
nad systemem MOBINAV opracowano 24 algorytmy generalizacji danych (Kazimierski, W³o-
darczyk-Sielicka, 2016), stanowi¹cych kombinacjê powszechnie stosowanych metod dla
wyg³adzania i upraszczania kszta³tów (Bielecka, 2006). Obiektom o reprezentacji geome-
trycznej punktowej okreœlono wartoœci atrybutów SCAMIN/ SCAMAX, odpowiadaj¹ce za
pojawianie siê, b¹dŸ te¿ znikanie obiektów po osi¹gniêciu pewnej skali wyœwietlania. JPK
punktowe poddano kategoryzacji, a nastêpnie usystematyzowano je wed³ug kryterium wa¿noœci
niesionej informacji przestrzennej i na tej podstawie okreœlono wartoœæ atrybutu SCAMIN i SCA-
MAX. Sterowanie prezentacj¹ kartograficzn¹ systemu MOBINAV jest dynamiczne i realizo-
wane jest przez tak zwane zdarzenia kartograficzne, które wp³ywaj¹ na zmianê wizualizacji
prezentowanej na ekranie urz¹dzenia. Wyodrêbniono 5 typów zdarzeñ realizuj¹cych wizuali-
zacjê: zmiana geokompozycji, zmiana okna wizualizacji, zmiana JPK, zmiana JPK typu audio
oraz zmiana obiektu. Ponadto prezentacja kartograficzna MOBINAV realizowana jest przez
4 style: MOBI-dzieñ i MOBI-noc – opracowane w oparciu o kolorystykê ogólnodostêpnych
mapowych serwisów internetowych oraz style IENC-dzieñ i IENC-noc – opracowane zgod-
nie ze standardem (IHO S52, 2014), dla u¿ytkowników bardziej zaznajomionych z kolory-
styk¹ systemów ECDIS (ang. Electronic Chart Display and Information System). Dodatko-
wo, model prezentacji umo¿liwia u¿ytkownikowi w³asn¹ kompozycjê mapy przez modu³y:
base i user. Modu³ base stanowi zaprojektowany przez autorów systemu domyœlny zestaw
JPK, natomiast przez modu³ user u¿ytkownik mo¿e samodzielnie skomponowaæ treœæ mapy.

Podsumowuj¹c model kartograficzny systemu MOBINAV mo¿na przedstawiæ w liczbach.

Tabela. Podsumowanie modelu kartograficznego systemu MOBINAV (opracowanie w³asne)
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Prezentacja kartograficzna MOBINAV

Redakcja mapy realizowana by³a za poœrednictwem aplikacji MONAKO, dzia³aj¹cej jako
wtyczka ogólnodostêpnego programu QGIS. Prezentacja kartograficzna opracowana zosta-
³a œciœle ze wzglêdu na wyszczególnione przypadki u¿ycia aplikacji: przegl¹danie, planowanie
i nawigacjê oraz w oparciu o przyporz¹dkowane przedzia³y skalowe. Podstawowe warstwy
typu: l¹d, woda, budynki lub drogi s¹ wspólne dla ka¿dej z geokompozycji, jednak¿e nie
wszystkie szczegó³y prezentowane s¹ w ka¿dej jej sk³adowej. I tak, treœæ wizualizacji dla
mapy: przegl¹danie, skala 1:50 000 zawiera mniej szczegó³ów ni¿ wizualizacja zaprojekto-
wana dla planowania trasy w tej samej skali. Identycznie, jeœli chodzi o przedzia³y skalowe
w zakresie jednej geokompozycji – wiêcej informacji prezentowane jest w skali 1:5000 ni¿
1:25 000. Aspekt ten, zosta³ szczegó³owo przeanalizowany i podsumowany w artykule Bo-
dus-Olkowska i in. (2016).

Prezentacjê kartograficzn¹ systemu MOBINAV zdefiniowano równie¿ ze wzglêdu na za-
stosowane style. Jedno z kryteriów bazowych systemu zak³ada wizualizacjê mapy w podzia-
le na styl: dzieñ i noc – oczywiste rozró¿nienie barwne dla nas³onecznienia w ci¹gu dnia
i zaciemnienia w ci¹gu nocy, stosowane w ka¿dym rodzaju systemów nawigacyjnych czy to
l¹dowych, czy morskich. Aplikacja MOBINAV zak³ada równie¿ prezentacjê danych w dwóch
zestawach kolorystycznych: MOBI i IENC. Styl IENC jest stylem œciœle zdefiniowanym
kolorystycznie i okreœlonym precyzyjnie w standardzie IHO S52, stosowanym w profesjo-
nalnych systemach nawigacyjnych ECDIS. Kolorystyka elementów autorskich systemu
MOBINAV, niezdefiniowanych w standardzie IHO S52 (np. symbole POI) zosta³y dobrane
tak, by nie odbiega³y od ogólnego schematu ECDIS. Kolorystyka stylu MOBI zosta³a opra-
cowana w oparciu o kolorystykê powszechnie stosowan¹ w mobilnych wizualizacjach ma-
powych, przyk³adowo Google Maps b¹dŸ OpenStreetMap oraz w klasycznych nawigacjach
samochodowych. Dobór wartoœci tonalnych poszczególnych elementów powierzchniowych
i liniowych, zarówno dla trybu noc jak i dzieñ, zaprojektowany jest zgodnie z zasad¹ izomor-
fizmu treœci i przekazu oraz z ogólnie przyjêtymi zasadami kartografii. Dla poszczególnych
JPK punktowych zaprojektowanych zosta³o oko³o 90 ró¿nych znaków. Ka¿dy z symboli
(jego kszta³t, charakter, kolor) opracowany zosta³ z naciskiem na zwi¹zek z elementem jaki
dany JPK reprezentuje w rzeczywistoœci. Dobrymi przyk³adami s¹ pomoce nawigacyjne
(np. p³awy systemu IALA) b¹dŸ punkty zainteresowania POI (ang. Points of Interests) (rys.1).

Rysunek  1. Przyk³adowe symbole systemu MOBINAV (opracowanie w³asne)
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Przekaz kartograficzny systemu MOBINAV –
wyniki ankiety

Poszczególne elementy interfejsu systemu, model prezentacji kartograficznej, jak i sama
prezentacja zosta³y poddane ocenie potencjalnych u¿ytkowników koñcowych. W tym celu
przeprowadzono ankietê internetow¹, zrealizowan¹ w platformie Google i rozes³ano j¹,
z proœb¹ o wype³nienie, do szerokiego grona u¿ytkowników zwi¹zanych z turystyk¹ wodn¹
oraz profesjonaln¹ nawigacj¹ œródl¹dow¹. Ankieta by³a dostêpna przez 1 miesi¹c, odpowie-
dzi na ni¹ udzieli³o 57 osób. Podsumowanie ankiety zosta³o zawarte w raporcie z realizacji
jednego z zadañ projektu, a jej wyniki wraz z wyci¹gniêtymi wnioskami zawarto poni¿ej.
Ankieta omówiona zostanie w podziale na 3 elementy, zwi¹zane z: funkcjonalnoœciami syste-
mu, prezentacj¹ kartograficzn¹ i prowadzeniem nawigacji.

Ocena elementów funkcjonalnych systemu MOBINAV

Ocenie, oprócz elementów czysto kartograficznych, poddano funkcjonalnoœci systemu.
Jedn¹ z nich by³y ustawienia wstêpne – parametry jednostki w³asnej jakie nale¿y wprowa-
dziæ, aby system móg³ wyliczyæ g³êbokoœci bezpieczne (wyrysowuj¹c na mapie izobatê
bezpieczeñstwa) oraz mosty, pod którymi mo¿na bezpiecznie przep³yn¹æ (oznaczaj¹c na
mapie mosty niebezpieczne). Po³owa ankietowanych uzna³a wprowadzenie wartoœci zanu-
rzenia statku (26 z 56 udzielonych odpowiedzi) oraz jego wysokoœci (30 z 56 udzielonych
odpowiedzi) za bardzo wa¿ne,
co pozwala wysnuæ wniosek, i¿
ustawienia wstêpne spotka³y siê
z akceptacj¹. Producenci nawi-
gacji samochodowych oferuj¹
czêsto równie¿ zmianê nachy-
lenia mapy – imituj¹ca model
3D. Projektanci aplikacji MOBI-
NAV równie¿ wyszli w tej kwe-
stii naprzeciw i umo¿liwili u¿yt-
kownikowi 3 k¹ty nachylenia
obrazu mapy. Niemal po³owa
ankietowanych wybra³a brak
nachylenia mapy – 49% (28 an-
kietowanych z 56); 32% ankie-
towanych (18 odpowiedzi) wy-
bra³o „pseudo 3D” jako swój
podstawowy wybór dla prowa-
dzenia nawigacji (rys. 2).

Rysunek 2. Funkcja nachylenia
mapy aplikacji MOBINAV:

a – brak nachylenia;
b – pseudo 3D

(opracowanie w³asne)

a

b
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Ocena prezentacji kartograficznej

G³ównym celem ankiety by³a ocena prezentacji kartograficznej systemu MOBINAV.
Dlatego celu zadano seriê pytañ zwi¹zanych œciœle z modelem kartograficznym, doborem
kolorów, treœci¹ mapy oraz symbolizacj¹ elementów punktowych.

U¿ytkownik systemu MOBINAV bêdzie mia³ mo¿liwoœæ prezentacji mapy w ustandary-
zowanym stylu IENC (ang. Inland Electronic Navigational Chart) oraz zaprojektowanym
przez producentów (MOBI_style). Zapytanie brzmia³o: Przygotowaliœmy kilka schematów
kolorów, aby lepiej dopasowaæ siê do potrzeb u¿ytkownika. Które z poni¿szych zestawieñ
kolorystycznych (po lewej dzienny, po prawej nocny) jest wed³ug Ciebie lepsze? (rys. 3).

Rysunek  3. Schematy kolorów aplikacji MOBINAV: schemat nr 1 – styl Inland ECDIS,
schemat nr 2 – styl MOBI (opracowanie w³asne)

Zdecydowana wiêkszoœæ ankietowanych – 77% (43 osoby z 56) wybra³o schemat kolo-
rów nr 2 – MOBI_style, co oznacza, i¿ znaczna wiêkszoœæ ankietowanych jest u¿ytkowni-
kami map w stylizacji „google”. Warto jednak pozostawiæ wybór stylu IENC, dla tych za-
przyjaŸnionych z profesjonaln¹ nawigacj¹ systemu ECDIS (schemat kolorów nr 1).

Id¹c dalej, ocenie poddano kolorystykê wykorzystan¹ w stylizacji MOBI_style: Starali-
œmy siê dobraæ najlepsz¹ kolorystykê i symbolizacjê. Jakie jest Twoje zdanie? Wyniki ankiety
zaprezentowano na rysunku 4.
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Wniosek: Kolorystyka MOBI_dzieñ spotyka³a siê ze sporym entuzjazmem – 50% ankieto-
wanych odpowiedzia³a, ¿e kolorystyka podoba mi siê (jest OK), 39% – bardzo mi siê podo-
ba. Za³o¿yæ mo¿na, i¿ odpowiedzi na mo¿e byæ (5 osób) oraz nie podoba mi siê (1 osoba)
udzieli³y osoby opowiadaj¹ce siê za kolorystyk¹ Inland ECDIS, reprezentuj¹c¹ schemat ko-
lorów nr 1. Kolorystyka MOBI_noc natomiast jest zrównana w ocenie – 17 osób zaznaczy³o
nie podoba mi siê kontra 17 osób na jest OK. Uzyskany wynik nie jest opini¹ satysfakcjonu-
j¹c¹ projektanta, w zwi¹zku z powy¿szym modyfikacji kolorystycznej uleg³ finalnie styl nocny.

Aplikacja MOBINAV umo¿liwia równie¿ zastosowanie podk³adów mapowych dostêp-
nych w sieci: ortofotomapy lub OpenStreetMap (rys. 5). Równie¿ ta funkcja zosta³a poddana
ocenie ankietowanych.

Rysunek 4. Wyniki ankiety dotycz¹cej kolorystyki stylu MOBI (opracowanie w³asne)

Rysunek 5. Sieciowe
podk³ady mapowe

w aplikacji MOBINAV:
a – ortofotomapa,

b – OpenStreetMap
(opracowanie w³asne)

a

b
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Podk³ad z ortofotomapy z niektórymi obiektami MOBINAV zosta³ oceniony doœæ nega-
tywnie: 20 osób z 54 wypowiedzia³o siê, i¿ ogranicza czytelnoœæ. Podk³ad z Open Street Map
– przez 28 ankietowanych zosta³ oceniony na podoba mi siê, przez 14 korzysta³bym od czasu
do czasu – wnioskowaæ mo¿na, i¿ podk³ad ten spotka³ siê z aprobat¹ u¿ytkowników.

Symbolizacja obiektów punktowych reprezentuj¹cych klasê obiektów POI zosta³a tak¿e
poddana ocenie ankietowanych, na zasadzie okreœlenia z czym kojarzy siê dany symbol (rys.
6). Ankietowanym przedstawiono 30 symboli wystêpuj¹cych w systemie. Autorom aplikacji
zale¿a³o na intuicyjnoœci w rozumieniu symboli, st¹d zastosowano w zapytaniu charakter
opisowy odpowiedzi: Spróbuj odczytaæ symbole i opisaæ, te które uda³o Ci siê rozszyfrowaæ.
G³ówn¹ trudnoœci¹ w opracowaniu wyniku, by³ fakt i¿ nie wszyscy ankietowani udzieli
odpowiedzi (36 odpowiedzi z 54 ankietowanych), b¹dŸ te¿ udzielano odpowiedzi typu 60%
znaków rozumiem, co nie pozwala jednoznacznie okreœliæ, który z symboli zosta³ poprawnie
odczytany.

Po analizie uzyskanych odpowiedzi wyci¹gniêto nastêpuj¹ce wnioski:
m zbyt du¿a liczebnoœæ symboli,
m niektóre symbole niejasne na pierwszy rzut oka,
m niektóre symbole niepotrzebne – sklep AGD,
m prawid³owo rozszyfrowane – w ogólnym znaczeniu – symbole odpowiadaj¹ce za noclegi,

punkty gastronomiczne, punkty pomocy medycznej, natomiast dla u¿ytkownika nie
ma znaczenia, czy jest to konkretnie hotel motel/ hostel, czy apteka/szpital/pogotowie,
czy te¿ restauracja/pizzeria/fast food.

Autorzy prezentacji kartograficznej systemu MOBINAV podjêli decyzjê o zmniejszeniu
liczby symboli dotycz¹cych obiektów typu POI, rozró¿niaj¹c je wzglêdem ogólnego charak-
teru prezentowanego obiektu.

Ocenie poddano równie¿ zaprojektowane geokompozycje – w zakresie doboru treœci
mapy do poszczególnych trybów pracy. Opisana zosta³a pokrótce zwartoœæ ka¿dej z geo-
kompozycji oraz jej przeznaczenie. Wyci¹gniêto nastêpuj¹ce wnioski:

Rysunek 6. Przyk³adowa symbolizacja obiektów POI (opracowanie w³asne)
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m 45% ankietowanych (25 osób) wypowiedzia³a siê, i¿ treœæ mapy powinna byæ taka
sama w ka¿dym z trybów pracy, bez znaczenia, czy tylko mapê przegl¹daj¹, czy
nawiguj¹, czy chcieliby widzieæ ten sam zakres obiektów;

m 28% ankietowanych (16 osób) wypowiedzia³o siê, i¿ pomys³ rozró¿nienia treœci mapy
dla 5 trybów pracy: przegl¹dania, planowania oraz nawigacji na 3 kategoriach akwe-
nów jest lepszy;

m 18% (10 osób) opowiedzia³o siê za 2 trybami pracy: przegl¹danie i planowanie z nawi-
gacj¹;

m trudno wysnuæ wniosek na podstawie udzielonej odpowiedzi „inne” – z uwagi na brak
wpisu w komentarzu.

Znaczna wiêkszoœæ ankietowanych wyrazi³a równie¿ chêæ samodzielnej kompozycji mapy
(39%), b¹dŸ komponowania jej od czasu do czasu (43%). Pozwala to wysnuæ wniosek, i¿
potencjalny u¿ytkownik lubi byæ, b¹dŸ te¿ niekiedy chcia³by byæ, niezale¿ny od producenta
w zakresie treœci prezentowanej mapy.

Ocena elementów trasy i informacji podró¿y

W sk³ad prezentacji kartograficznej aplikacji MOBINAV wchodz¹ równie¿ elementy trasy
oraz komunikaty pojawiaj¹ce siê w trakcie prowadzenia nawigacji. Trasa jest przedstawiona
graficznie przez obiekt liniowy w postaci samej trasy oraz punktów: startowego, finalnego
i poszczególnych punktów zwrotu. Komunikaty pojawiaj¹ siê w postaci okienka z prezento-
wan¹ informacj¹ w formie tekstowej.

Ocenie poddano zarówno dobór kolorystyki, jak równie¿ poziom interpretacji, a wyniki
zaprezentowano na rysunku 7.

Rysunek 7. Ocena doboru kolorystyki i poziomu interpretacji elementów trasy (opracowanie w³asne)

Kolorystyka elementów trasy zosta³a oceniona na poprawn¹ (40 z 56 osób). 16% ankie-
towanych opowiedzia³o siê za odpowiedzi¹ bardzo mi siê podoba. Dla dwojga ankietowa-
nych kolorystyka jest niejasna/mylna. Interpretacja elementów trasy (punkt startowy, punkt
koñcowy, punkt zwrotu) zosta³y ocenione jako intuicyjne przez ponad po³owê (57%) ankie-
towanych; 29 % okreœli³a je jako ³atwe, choæ nie od razu. 4 osoby oceni³y, ¿e elementy trasy
s¹ utrudnione w interpretacji ale mo¿liwe oraz niejasne. Przyj¹æ zatem mo¿na, ¿e prezentacja
kartograficzna zwi¹zana z planowaniem trasy oraz realizacj¹ podró¿y jest prawid³owa za-
równo w aspekcie kolorystycznym, jak i interpretacyjnym.

Aplikacja MOBINAV umo¿liwia równie¿ integracjê danych pochodz¹cych z urz¹dzeñ ze-
wnêtrznych (Zaniewicz i in., 2016), miêdzy innymi AIS (ang. Automatic Identification Sys-
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tem) czy echosonda, zapytano równie¿ o tê kwestiê. Informacje kluczowe dla ankietowa-
nych to: kurs aktualny (31 odpowiedzi), odleg³oœæ do punktu zwrotu, czas do osi¹gniêcia
punktu zwrotu, odleg³oœæ do punktu koñcowego, czas do osi¹gniêcia punktu koñcowego.
Za informacje wa¿ne uznano: kurs nastêpny (23 odpowiedzi), informacje meteorologiczne
(23 odpowiedzi) oraz informacje o aktualnej g³êbokoœci (26 odpowiedzi).

Podsumowanie

Istotn¹ kwesti¹ ka¿dej mapy jest skutecznoœæ przekazu kartograficznego. Na efektyw-
noœæ opracowania mapowego, oprócz odpowiedniego doboru danych Ÿród³owych, wp³ywa
równie¿ jednoznacznoœæ obrazu i ³atwoœæ w interpretacji (Midtbo, 2010). Autorzy aplikacji
mobilnej MOBINAV, dedykowanej na akweny œródl¹dowe, poddali ocenie przekaz kartogra-
ficzny projektowanego systemu. Opiniowaniu poddano zarówno kolorystykê poszczegól-
nych obiektów mapy, dobór treœci prezentowanych w poszczególnych przypadkach u¿ycia
aplikacji oraz ich poziom intuicyjnoœci, a tak¿e niektóre z funkcjonalnoœci aplikacji. Ustawie-
nia pocz¹tkowe, miêdzy innymi wysokoœæ jednostki i jej zanurzenie, uznane zosta³y przez
ponad po³owê ankietowanych jako bardzo wa¿ne. Kolorystyka MOBI spotka³a siê z akcep-
tacj¹ ponad 70% osób bior¹cych udzia³ w ankiecie, a autorska symbolizacja obiektów przez
oko³o 60% ankietowanych uznana zosta³a za intuicyjn¹ i jednoznaczn¹. Mo¿liwoœæ samo-
dzielnej kompozycji mapy spotka³a siê zainteresowaniem oko³o 40% osób, natomiast podzia³
na 5 ró¿nych geokompozycji zaakceptowany zosta³ przez 30% respondentów. Najwiêkszym
zainteresowaniem cieszy³ siê podk³ad mapowy z OpenStreetMap – oceniony jako podoba mi
siê lub korzysta³bym od czasu do czasu. Elementy reprezentuj¹ce nawigacjê po zaplanowanej
trasie ustalone zosta³y jako intuicyjne, a dobór kolorystyczny jako poprawny.

Przekaz kartograficzny aplikacji MOBINAV spotka³ siê ze sporym zainteresowaniem po-
tencjalnych u¿ytkowników. Wyci¹gniêto wiele wniosków, na podstawie których wybrane
elementy przekazu kartograficznego zosta³y dopracowane i udoskonalone. Podsumowuj¹c:
jakoœæ informacyjna, graficzna oraz kartograficzna przekazu kartograficznego aplikacji
MOBINAV s¹ na zadowalaj¹cym poziomie.
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Streszczenie

Obecnie prawie codziennie, ka¿dy kto posiada urz¹dzenie typu smartphone, wspomaga siê aplikacja-
mi mapowymi, które we wspó³pracy z wbudowanym modu³em GPS umo¿liwiaj¹ ³atw¹ lokalizacjê
obiektów, wytyczenie trasy b¹dŸ nawigowanie do celu. Aplikacja MOBINAV jest jedn¹ z tego typu
aplikacji, dedykowan¹ prowadzeniu nawigacji na wodach œródl¹dowych, w g³ównej mierze przez
u¿ytkowników rekreacyjnych. Przekaz kartograficzny aplikacji mobilnych jest dynamiczny i bardziej
skomplikowany w porównaniu do tradycyjnego. Sama mapa zmienia siê pod wp³ywem czynników
zale¿nych od u¿ytkownika i jego wymagañ lub/oraz pod wp³ywem zdarzeñ generowanych w trakcie
realizacji nawigacji. Autorzy systemu MOBINAV opracowali model kartograficzny opieraj¹c siê na
dostêpnych rozwi¹zaniach wprowadzonych w nawigacjach samochodowych lub pieszych oraz bior¹c
pod uwagê wymagania u¿ytkowników, otrzymane na podstawie stosownej ankiety. Model ten zak³ada
2 prezentacje kartograficzne ze wzglêdu na rodzaj urz¹dzenia: smartphone/tablet oraz HUD. Na
pierwszych prezentowana jest mapa wraz z wszystkimi jej komponentami, natomiast wizualizacja dla
HUD zawiera elementy trasy, jako g³ówn¹ treœæ przekazu kartograficznego. Pod pojêciem przekazu
kartograficznego systemu MOBINAV nale¿y rozumieæ logikê treœci, czyli dobór elementów sk³adaj¹-
cych siê na treœæ mapy (geokompozycja) dla konkretnego przypadku u¿ycia i w odpowiedniej skali
oraz logika systemu znaków i symboli, czyli stylizacja mapy – doborem kolorów poszczególnych
obiektów, projektem systemu znaków i symboli reprezentuj¹cych obiekty punktowe, przy zachowaniu
zasady izomorfizmu treœci i postaci. Efektywnoœæ, funkcjonalnoœæ i u¿ytecznoœæ przekazu kartogra-
ficznego systemu MOBINAV poddana zosta³a weryfikacji przez potencjalnych u¿ytkowników aplikacji
za pomoc¹ ankiety internetowej. Wyniki ankiety pozwoli³y na dokonanie pe³nej oceny, wyci¹gniêcie
wniosków oraz zaplanowanie dalszych prac nad rozwojem i udoskonaleniem aspektów aplikacji
zwi¹zanych z przekazem kartograficznym.
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Abstract

Almost every day, anyone who has a smartphone, supports himself by the web map applications, which
in co-operation with a built-in GPS module, enables easy location of objects, route planning or
navigation to a specific destination. The MOBINAV application is one of the applications dedicated to
conduct the navigation on inland waters, primarily by recreational of users. Comparing to traditional
cartography, cartographic message in mobile applications is dynamic and more complicated. The
map itself is changing under the influence of several factors, depending on  users and users’  require-
ments and/or under the influence of events generated during conducting the navigation. Basing on
available solutions applied in  car or pedestrian navigation systems, the authors of MOBINAV system
developed a cartographic model of MOBINAV system. The requirements of users, received on the
basis of the relevant questionnaire, were also taken into consideration. MOBINAV model assumes two
cartographic presentations for two types of devices: smartphone/tablet and HUD. In the first case,
a map is presented with all its components and visualization for HUD contains the route objects, as the
main element of the cartographic message. The cartographic message of MOBINAV application
should be understood as the logic content of a map, which is the selection of objects visualized on the
map (geocomposition) for particular users and at an appropriate scale; and a logical system of signs
and symbols – designing a system of signs and symbols representing point objects, assigning specific
colours and styles, in strong correlation with the principles of isomorphism of form and content.
Efficiency, functionality and usability of the cartographic model of MOBINAV system, were verified by
potential users of the application via an online questionnaire. The results allowed for a full assessment
of the cartographic model, to draw conclusions and to plan the further development and improvement
of MOBINAV cartographic message.
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