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Fotografia w zasobach sieciowych - opis i wyszukiwanie

Streszczenie rozprawy doktorskiej 

Kontekst pracy

Dokumenty wizualne stanowią odzwierciedlenie wielu sfer życia człowieka. Pokazują 

jego  relacje  społeczne,  kulturę,  sztukę,  przypominają  o  czasach  minionych  itd.  Na  podstawie 

rezultatów badań naukowych z komunikacji wizualnej i jej wpływu na przepływ treści cyfrowych

w nowych mediach można stwierdzić, że komunikowanie obrazem przybiera niespotykaną dotąd 

skalę. Staje się transparentne, oczywiste i codzienne. W natłoku informacji w przestrzeni Internetu 

to właśnie obraz staje się atrakcyjnym nośnikiem treści (a także doskonałą formą reklamy). Obcując 

z  obrazami  cyfrowymi,  skupiamy  się  na  ich  rozmaicie  rozumianej  wartości,  często  pomijając 

problem  dostępności  i  wyszukiwalności  dla  użytkownika.  Cyfrowe  dokumenty  wizualne  są 

gromadzone  w przestrzeni  WWW, różniąc  się  formą  i  techniką  ich  pozyskania  (wytworzenia). 

Zasoby te są specyficzne z uwagi na nietekstową zawartość, co wiąże się z brakiem możliwości ich 

samoopisywania się. Poprawne odszukanie takiego obiektu jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, 

kiedy  posiada  on  poprawnie  skonstruowany  opis  metadanowy  lub  gdy  wyszukujemy obraz  za 

pomocą innego obrazu. 

Sposób  komunikacji  i  natura  komunikatów  obrazowych  wpływają  na  szybkość, 

dokładność, czas i zasięg przekazywanych treści. Komunikat wizualny jest odporny na subiektywny 

wpływ nadawcy, to znaczy, że może zostać przekazany odbiorcy w formie surowej, bez naddatków 

interpretacyjnych.  Relatywnie  łatwo  zapada  w  pamięć.  Towarzyszą  mu  ludzkie  emocje, 

wyobrażenia,  wspomnienia  związane  z  jego zawartością  wizualną.  Jest  najczęściej  wybieranym 

nośnikiem  informacji  w  sieci  WWW.  Obecnie  obserwujemy  zjawisko  zalewu  wizualnego, 

niespotykanego w takim rozmiarze nigdy wcześniej w dziejach Internetu. Przestrzeń cyfrowa sieci 

składa się z setek milionów obrazów, które oddziałują na człowieka poprzez to, że są nośnikami 

wielu  sygnałów,  treści  i  znaczeń.  Dokumenty  wizualne (oglądowe)  zawierają  utrwalony sygnał 
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optyczny,  w  tym  ten  utrwalony  za  pomocą  specjalnej  aparatury;  ich  zawartość  myślowa 

przedstawiona za pomocą obrazu przybiera postać na przykład rysunków, grafik, wykresów, map, 

przezroczy, fotografii, filmów. Odbiór dokumentów oglądowych może wymagać użycia urządzeń 

właściwych dla danej postaci dokumentu. Współczesne obrazy cyfrowe potrzebują odpowiedniego 

oprogramowania lub aplikacji, które umożliwią ich poprawne wyświetlenie na przykład na ekranie 

komputera czy urządzenia mobilnego. 

Obrazy (pictures, images) o różnym charakterze oraz treści w technicznych systemach 

bazodanowych są pozyskiwane i przetwarzane w podobny sposób. Pierwowzorem dla utrwalonego 

obrazu  jest  jego  rzeczywisty  odpowiednik,  czyli  obraz  naturalny  (natural  image),  który 

„rejestrujemy  przede  wszystkim  aparatem  fotograficznym  lub  kamerą,  niekoniecznie  jednak

w zakresie światła widzialnego”1. Przeciwieństwem obrazu naturalnego jest tzw. obraz syntetyczny 

(synthetic  image),  który  jest  wytworem  grafiki  komputerowej.  Obrazy  mogą  być  zapisywane

i  przesyłane  zarówno  w  formie  analogowej,  jak  i  cyfrowej.  Te  pierwsze  charakteryzują  się 

„sygnałami o wartościach w pewnym przedziale liczb rzeczywistych”. Natomiast obrazy cyfrowe 

(digital  images)  są  kodowane  za  „pomocą  sygnałów  cyfrowych,  czyli  spróbkowanych  i  o 

skwantowanych  wartościach”2.  Podjęta  problematyka  badawcza  dotyczy  obrazów  -  obrazów 

wizualnych - będących odbiciem świata zewnętrznego, ich przepływu w kulturze i społeczeństwie, 

przy  zwróceniu  szczególnej  uwagi  na  aspekt  techniczno  -  technologiczny  ich  funkcjonowania

w przestrzeni cyfrowej. 

W  literaturze  bibliologiczno-informatologicznej  dokumenty,  których  treść  jest 

przedstawiona w postaci obrazu, bywają nazywane również dokumentami ikonograficznymi. Agata 

Pietrzak  definiuje  je  jako  „dwuwymiarowe,  nieruchome,  nieprzeznaczone  do  projekcji  obrazy 

utrwalone  dowolną  techniką  na  przenośnym  podłożu”3.  Dokument  ikonograficzny  jest  jednym

z rodzajów dokumentów wizualnych, graficznych. W źródłosłowie pojęcia „ikonograficzny” kryją 

się dwie interpretacje terminu „znak”. Pierwsza z nich nawiązuje do ikony (znaku ikonicznego), 

którego  forma  podobna  jest  do  tego,  co  znak  ten  oznacza,  druga  zaś  wskazuje  na  graficzny 

charakter znaku (np. narysowany, napisany czy wydrukowany). Definicja „dokumentu graficznego 

obejmuje  również  część  dokumentów  oglądowych  […],  co  jest  konsekwencją  podwójnego 

znaczenia  wyrazu  <<graficzny>>”4.  Dlatego  też  dokument  graficzny  może  być  wyrażony  za 

pomocą wykresu,  rysunku lub jednej  z  technik grafiki  bądź  może przyjąć  postać  tekstu  języka 

1 M.  Domański,  Obraz  cyfrowy,  Reprezentacja,  kompresja,  podstawy  przetwarzania.  Standardy  JPEG
     i MPEG. Warszawa 2010, s. 21.
2  Ibidem.
3 A.  Pietrzak,  Format  MARC  21  rekordu  bibliograficznego.  Dokumenty  ikonograficzne,  Warszawa  2008,
     s. 1.
4  Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław 1971, s. 529.
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naturalnego  czy  mieszanego.  W  rozumieniu  potocznym  „ikonografią”  nazywamy  zbiór 

dokumentów ikonograficznych,  np.  w bibliotece,  twórczość  plastyczną,  bądź też zakres  wiedzy

o dziele  sztuki  (jego  właściwości  przedstawiania  bezpośredniego  bądź  pośredniego)5.  Do klasy 

dokumentów ikonograficznych należą zarówno oryginalne dzieła sztuki (ryciny, olejne i temperowe 

obrazy, rysunki artystyczne i architektoniczne, płyty graficzne, klocki drzeworytnicze, miniatury, 

fotografie  autorskie  itd.),  jak  i  fotografie  (zarówno  negatywy,  jak  i  pozytywy),  pocztówki, 

reprodukcje, ilustrowane wycinki prasowe i inne6. Zakres tej klasy zawiera się w szerszej klasie 

dokumentów  wizualnych  (oglądowych).  Częściowo  forma  i  zawartość  dokumentów 

ikonograficznych mieści się w ramach pojęcia dokumentów życia społecznego (DŻS). 

Dokumenty ikonograficzne obecne są w zbiorach bibliotecznych od dawna jako jeden

z  najbardziej  atrakcyjnych  składników  kolekcji.  Niektóre  z  polskich  bibliotecznych  kolekcji 

ikonograficznych  mają  szczególne  walory  artystyczne  i  historyczne,  inne  przede  wszystkim 

charakter  dokumentacyjny.  Obecnie  coraz  częściej  są  digitalizowane  w  celach  dokumentacji

i  ochrony  obiektów  oryginalnych  oraz  wprowadzenia  informacji  o  tych  obiektach  w  szeroki 

kontekst społeczny. 

Cele oraz tezy rozprawy

Rozprawa jest  interdyscyplinarna i  dotyka dyscyplin niekiedy dość mocno od siebie 

oddalonych, takich jak:  bibliologia i  informatologia,  socjologia wizualna,  psychologia widzenia, 

historia sztuki, antropologia obrazu, kulturoznawstwo i informatyka (komputerowe rozpoznawanie 

obrazów). Z jednej strony, można zaobserwować „humanistyczne podejście do komputera”, gdzie 

technologie webowe są wsparciem badań chociażby z pogranicza humanistyki cyfrowej, z drugiej 

zaś, potrzebna jest specjalistyczna wiedza programistyczna – tak by móc projektować nowe metody 

badacze.  Aby uzyskać  nowatorskie  rozwiązania  usprawniające  tworzenie  opisów i  interpretację 

materiałów  wizualnych,  potrzebne  są  modyfikacje  języka  kodowania  XML w  celu  stworzenia 

przejrzystej  struktury  kategorii  i  podkategorii  cech  charakterystycznych  dla  obrazu  cyfrowego. 

Uzupełnieniem analizy literatury przedmiotu rozprawy są badania jakościowe i ilościowe obrazów, 

a także ich "rozbiór" na różnych poziomach złożoności (od analizy kompozycyjnej, treściowej po 

psychoanalizę).  Problematyka  rozprawy  została  umiejscowiona  w  obszarze  bibliologii

i  informatologii.                                               

5  Podręczny słownik bibliotekarza, red. G. Czapnik, Z. Gruszka, H. Tadeusiewicz, Warszawa 2011, s. 116.
6 J. Talbierska, Zbiory artystyczne, zbiory specjalne czy zbiory ikonograficzne? Typologia i funkcje, „Acta Universitatis 

Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo”, 2009,  nr 28, s. 23.
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Celem głównym rozprawy jest  próba  zidentyfikowania,  uporządkowania  i  nazwania 

problemów funkcjonowania obrazów fotograficznych w przestrzeni WWW w dwu aspektach – ich 

opisu i wyszukiwania. Mimo że przedmiotem głównym rozprawy są fotografie cyfrowe, to wiele 

konstatacji w niej zawartych ma szersze odniesienie do fotografii, a nawet obrazów w ogóle. Na 

podstawie  literatury  z  różnych  dyscyplin  dokonano systematyzacji  tytułowej  problematyki  oraz 

zaproponowano  schemat  hybrydowego  systemu  opracowania  fotografii  oraz  autorski  klucz 

kategoryzacyjny do analizy i interpretacji fotografii. Jest on punkt wyjścia do dalszych badań nad 

fotografią w bibliologii i informatologii,  gdzie zagadnienie funkcjonowania i opisu dokumentów 

wizualnych, w tym fotografii, nie jest często podejmowane.                                        

Fotografie w zbiorach bibliotek, archiwów oraz innych instytucji informacji i kultury są 

opisane i uporządkowane stosownie do przyjętych zwyczajów i standardów, mimo to w niektórych 

przypadkach  nie  jest  możliwe  ich  odszukanie  przez  potencjalnego  użytkownika.  Podstawową 

trudnością  jest  opisanie  słowami  „tego,  co widać”.  Często  jest  to  wręcz  niemożliwe,  nie  tylko

z  formalnego  punktu  widzenia.  Niejednokrotnie  brakuje  danych  tekstowych,  dokumentów 

towarzyszących,  opisów  tekstowych,  zapisków  na  odwrociach  itp.,  a  także  klarownych  norm

i instrukcji  regulujących sposób tworzenia opisów i  generowania  metadanych zawartościowych. 

„Jeszcze  do  niedawna  zbiory  fotograficzne  były  często  lekceważone.  Fotografie  katalogowano 

zbiorczo,  bardziej  jako  kolekcje,  czasem  w  ogóle  nie  opisywano”7.  Przechowywano  je  luzem,

w pudełkach, teczkach, bez wymaganego szczegółowego komentarza. Negatywy fotograficzne -  

w kopertach czy tekturowych pudełkach; „przechowywano je razem z dokumentami papierowymi, 

a jeszcze w latach 80. XX w. twierdzono czasem, że w ogóle nie są archiwaliami”8. Obecnie, zbiory 

fotografii  analogowych  oprócz  opisu  wymagają  określonych  zabiegów  pielęgnacyjnych: 

właściwego przechowywania i  niekiedy odrestaurowania.  Spełnienie tych warunków nie zawsze 

jest  możliwe  nawet  w dużych  i  renomowanych  bibliotekach,  archiwach  czy  muzeach.  Jednym

z  najważniejszych  problemów  bibliotekarza,  który  ma  do  opracowania  fotografię  bez  żadnego 

opisu,  dokumentów  towarzyszących  itp.,  jest  identyfikacja  i  datowanie,  określenie  miejsca, 

przedmiotu,  budynku  na  fotografii,  zidentyfikowanie  osoby  portretowanej  itp.  oraz  autora 

fotografii.  Praca ta wymaga dość szerokiej wiedzy. Nie wystarczy znajomość historii fotografii. 

Aby mieć pewność, że przypuszczenia odnośnie co do datowania są słuszne, należy znać również 

techniki i technologie wykonywania fotografii, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z fotografią 

starą. Przy określaniu daty powstawania zdjęć niezmiernie przydatna jest znajomość historii sztuki, 

7  M. Miller, M. Wornbard, Fotografie w zbiorach cyfrowych – problemy z opracowaniem formalnym i rzeczowym na  
przykładzie  Biblioteki  Cyfrowej  Politechniki  Warszawskiej  [online][dostęp:  20.07.2016].  Dostępny  w  WWW: 
http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/3727/artyk_MM_MW_Przeglad_Biblioteczny.pdf, s.1.

8  Ibidem, s. 2.
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a w szczególności znajomość stylów i panującej wówczas mody. Zacząć trzeba od określenia, czy 

opracowywany  dokument  jest  „czystą”  fotografią,  czy  też  jej  drukiem.  Znajomość  okresów

w  których  były  stosowane  poszczególne  techniki  fotograficzne  lub  określone  materiały 

fotograficzne, jest ważna dla prawidłowego określenia rodzaju techniki danej fotografii.

Aby właściwie pracować z dokumentami wizualnymi, należy poznać metody analizy, 

odczytywania i interpretacji obrazów, a następnie dysponować narzędziami oraz kompetencjami, 

które  pozwolą  na stworzenie relewantnych charakterystyk.  Obecnie  archiwa,  biblioteki  i  muzea 

zmieniają  podejście  do  fotografii,  zdążając  w  kierunku  modelu  otwartego,  nowoczesnego, 

sieciowego.  Przeprowadzone  w  rozprawie  analizy  dotyczące  przestrzeni  wizualnej  Internetu: 

serwisów  tematycznych  poświęconych  obrazom  (w  tym  komercyjnych),  stron  instytucji 

publicznych gromadzących dokumenty ikonograficzne, w tym fotografie, w wersjach cyfrowych,

a  także  oprogramowania  komputerowego  służącego  do  automatycznego  analizowania  obrazów 

(CBIR) wskazują na rewolucyjne zmiany w postrzeganiu i rozumieniu obrazów.     

Wymiar badawczy rozprawy koncentruje się wokół następujących tez:        

                     

� Przestrzeń  wizualną  sieci  WWW  tworzą  obrazy,  z  których  wiele  jest  opisanych 

(scharakteryzowanych)  w  niedostateczny  lub  niewłaściwy  sposób,  przez  co  stają  się  trudno 

wyszukiwalne dla użytkownika końcowego.

� Nie  istnieje  jeden,  uniwersalny  i  wyczerpujący,  schemat  metadanych  do  opisania  obrazów,

w tym fotografii.  W celu przybliżenia się do jego stworzenia należy czerpać z już istniejących 

schematów – łączyć je ze sobą i wybierać pola charakterystyczne, tworząc kategorie ogólne.

� Struktura  metadanych  tekstowych  może  być  wzbogacona  o  efekty  działania  coraz  to 

doskonalszych  techniki  automatycznego  rozpoznawania  wzorców  obrazowych  (CBIR),  a  także

o technologię rzeczywistości rozszerzonej (AR). 

� Nie istnieje jeden poprawny i wyczerpujący sposób analizy obrazów. W celu jej optymalizacji 

należy stosować podejście inter- i transdyscyplinarne.

� Propozycją  zapewniającą  wzrost  dostępności  i  wyszukiwalności  obrazów  jest  hybrydowy 

system  wyszukiwawczy,  łączący  indeksowanie  manualne,  tj.  wykonywane  przez  człowieka,

z automatycznym (komputerowym).

� Sieć WWW wzmacnia pozycję i znaczenie obrazów. Współczesne ich postrzeganie wpisuje się 

w formułę zwrotu ikonicznego, powrotu do „kultury obrazkowej”.
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Charakter i struktura rozprawy 

Rozprawa  składa  się  z  czterech  głównych  rozdziałów,  w  których  omówiono 

funkcjonowanie obrazów cyfrowych w przestrzeni współczesnej sieci WWW. Scharakteryzowano 

sposoby analizy, wyszukiwania i opracowania dokumentów wizualnych. Wskazano na problemy 

definicyjne,  interpretacyjne  i  wyszukiwawcze  w  podejściu  do  wizualnej  przestrzeni  Internetu. 

Przeanalizowano  ustandaryzowane  schematy  metadanych  bibliotecznych  i  archiwalnych, 

umożliwiające  katalogowanie  dokumentów  wizualnych.  Zaproponowano  model  hybrydowego 

opisu,  który  łączyłby  metadane  opisowe  (tekstowe)  generowane  przez  człowieka  z  analizą 

generowaną  przez  oprogramowane identyfikujące  obrazy (CBIR)  oraz  autorski  klucz  (schemat) 

kategoryzacyjny.

Rozdział pierwszy skupia się na przedstawieniu najważniejszych koncepcji naukowych, 

społecznych i  kulturowych, które  podkreślają  znaczenie  obrazów, zwłaszcza fotografii,  w życiu 

człowieka, oraz ich specyfikę. Przytoczono definicję i pochodzenie terminu fotografia oraz zmiany 

w  jego  rozumieniu  na  przestrzeni  wieków.  Wskazano  na  niedostatecznie  dokładne  techniki 

obrazowania,  z  których  czerpała  nauka  przed  wynalezieniem  fotografii.  Nakreślono  kontekst 

historyczny, społeczny i kulturalny, w którym dokonała się ekspansja fotografii z rodzimej Francji 

na  inne  kontynenty.  Przedstawiono  szkoły  i  nurty  filozoficzne,  które  zmieniały  rozumienie

i  postrzeganie  obrazu  w  komunikowaniu  wizualnym.  Podkreślono  znaczenie  fotografii  jako 

dokumentu,  dzieła  sztuki,  materiału  naukowo-badawczego.  Poruszono  kwestię  siły  przekazu 

dokumentów wizualnych, w tym fotografii, sposób ich organizacji oraz to, że fotografia precyzyjnie 

rejestruje  rzeczywistość.  Opisano  historię  fotografii  w  kontekście  rozwoju  nowych  metod 

badawczych  w  nauce.  Wskazano  na  lukratywny  wymiar  fotografii,  sposoby  jej  dystrybucji

i sprzedaży, powstanie pierwszych agencji fotograficznych i banków fotografii. Scharakteryzowano 

fotografię  reporterską,  podróżniczą,  krajobrazową,  dokumentacyjną,  portretową,  policyjną, 

artystyczną,  fotografię  będącą  ilustracją  do  artykułów  prasowych,  atlasów  geograficznych

i  albumów przyrodniczych.  Opisano  szlachetne  techniki  fotograficzne,  obróbkę  obrazu  a  także 

urządzenia rejestrujące obraz statyczny, w tym  camerę obscurę.  Wskazano na obiektywność tak 

zarejestrowanych scen będących odbiciem otaczającej człowieka rzeczywistości oraz podkreślono 

jej wierny materialny zapis. Z jednej strony przedstawiono paradygmat fotografii- lustra, z drugiej 

zaś  podatność  na  subiektywną  interpretację  i  reinterpretację  sfotografowanej  sceny.  Wykazano 

sekwencyjność  i  nielinearność  odczytań  fotografii.  Zaprezentowano  zasady  komunikacji 

fotograficznej,  psychologiczne  i  filozoficzne  czynniki  skłaniające  ludzi  do  uwieczniania 

rzeczywistości,  w której  żyją  za pomocą aparatu fotograficznego.  Opisano współczesną  kulturę 
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remiksu bazującą na obrazach i  ich modyfikacjach.  Wspomniano także o procesie  radykalizacji

i spłyceniu znaczenia materiałów wizualnych przez ich degradację do operacji kopiuj-wklej, a także 

przedstawienia ich ujednoliconej estetyki (mody i trendów wizualnych). 

W  rozdziale  drugim  zaprezentowano  sposoby  analizy  i  interpretacji  obrazów. 

Przedstawiono fotografię jako komunikat wizualny o wielu warstwach do odczytania. Wyjaśniono 

pojęcia  reżimu skopicznego oraz  przedstawienia  wizualnego i  ich wpływu na  dynamikę zmian

w kulturze wizualnej. Pokazano mnogość sposobów odczytywania przedstawień wizualnych, ich 

analizy,  rozumienia i  interpretacji.  Rozróżniono  pojęcia  takie  widzenie,  patrzenie,  postrzeganie, 

spoglądanie, oglądanie oraz wskazano na ich podobieństwa i różnice w procesie komunikowania 

wizualnego.  Wskazano  na  okulografię,  badającą  sposoby  odczytań  wizualnych  odbiorcy. 

Scharakteryzowano  materiały  wizualne  ze  względu  na  ich  formę,  treść  i  zawartość.  Pokazano 

relacje pomiędzy socjologią wizualną a kulturą wizualną. Scharakteryzowano język obrazów, jego 

społeczno-kulturowe  znaczenie,  a  także  wpływ  na  kształtowanie  się  wyobraźni  widza. 

Przedstawiono metody badawcze: kompozycyjną, semiologiczną i psychoanalizę. Wykazano, że nie 

istnieje  z góry założona poprawna metoda odczytania i  interpretacji  wizualnej.  Opisano metodę 

analizy  treści  zawartości  obrazów.  Zaprezentowano  i  scharakteryzowano  rodzaje  odbiorców 

obrazów  (publiczności).  Określono  sylwetkę  osoby  fotografującej,  dokonującej  technicznej 

rejestracji  obrazu.  Wyróżniono  fotografa  profesjonalistę,  rzemieślnika,  artystę  i  amatora. 

Przedstawiono  także  podstawowe  gatunki  i  podgatunki   fotograficzne,  z  uwzględnieniem  ich 

wykorzystania,  mi.in  informacyjnego,  dokumentalnego,  publicystycznego  czy  dziennikarskiego. 

Poruszono problematykę symboliki fotoikon funkcjonujących w określonych warunkach społeczno-

gospodarczych.  Przedstawiono  specyficzny  gatunek  literacko-obrazowy  nazwany  fotoesejem. 

Pokazano  „siłę”  oddziaływania  fotografii  na  widza,  zmiany  w  jego  poglądach,  nastrojach

i odczuwanych przez niego emocjach, także osobliwy, a zarazem osobisty, przekaz, jaki niosą za 

sobą odczytania wizualne w życiu każdego widza. W badaniu obrazów rozróżniono podstawowe 

metody badawcze takie jak: podejście antropologiczne, semiologiczne, analizę dyskursu i analizę 

treści.  Opisano  analizę  kompozycyjną,  dzięki  której  możliwe  jest  przedstawienie  złożoności 

przestrzennej  sforotografowanej  sceny.  W tej  analizie  uwzględniono wytyczne takie  jak:  rodzaj

i  nasycenie koloru,  tonację barw, sposób przedstawienia obiektów i postaci,  perspektywę,  rytm, 

dynamikę, sposób kadrowania. Przedstawiono rozważania odnoszące się bezpośrednio do warstwy 

treściowej  obrazu.  Dzięki  temu możliwe  stało się  odczytanie  kontekstu obrazu,  jego znaczenia 

społecznego, historycznego czy kulturalnego w dużych kolekcjach archiwalnych i bibliotecznych. 

Określono  sposoby  doboru  próby  reprezentatywnej  i  losowej  w  badaniach  wizualnych. 

Przedstawiono  także  metody  analizy  semiotycznej,  która  opiera  się  na  interpretacji  znaczeń
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i symboli charakterystycznych dla określonej grupy społecznej. Przedstawiono proces skopofilii, 

który  pośrednio  odnosi  się  do  czerpania  przyjemności  z  doznań  wizualnych,  które  są  obecne

w życiu każdego widza. Dzięki temu możliwe jest badanie wspomnień wizualnych, nacechowanych 

subiektywnymi  emocjami  i  znaczeniami.  Określono  obszary  znaczeń  charakterystycznych  dla 

psychoanalizy – samego obrazu i  jego odbiorczości dla widza.  Scharakteryzowano kompetencje 

wizualne przeciętnego widza oraz fakt nabywania ich z wiekiem. Opisano zjawisko nieświadomego 

wycofania  wizualnego  (alienacji  wizualnej)  związanej  z  zakłamaniem  rzeczywistości. 

Scharakteryzowano dualistyczną strukturę  sposobów patrzenia.  Z jednej  strony jest  to  zjawisko 

pasywne,  mimowolne  i  pozbawione  reakcji.   Z  drugiej  zaś,  mamy  do  czynienia

z dynamicznym i aktywnym czerpaniem doznań wizualnych.  

W rozdziale trzecim uwaga została skupiona na strategiach wyszukiwania dokumentów 

wizualnych,  zwłaszcza  fotografii.  Podkreślono  stały  i  dynamiczny  przyrost  treści  wizualnych

w sieci WWW. Wyjaśniono pojęcie wizualności internetowej w kontekście nieuporządkowanych

i  niesklasyfikowanych  danych  wizualnych.  Zdefiniowano  istotę  i  metody  wyszukiwania 

dokumentów  wizualnych.  Pokazano  sposoby  organizowania  obrazów  cyfrowych  przez 

użytkowników,  poprzez  kolektywne  i  oddolne  inicjatywy  (tagowanie  i  folksnonomia). 

Przedstawiono  strategie  wyszukiwawcze  połączone  z  profilowaniem  behawioralnym

i  personalizacją  wyników  wyszukiwawczych  dla  użytkownika  końcowego.  Scharakteryzowano 

sylwetkę  współczesnego  widza  internetowego,  uwzględniając  jego  potrzeby  i  zachowania 

informacyjne.  Opisano  etapy  uzyskania  relewantnej  odpowiedzi  w  systemie  informacyjno-

wyszukiwawczym.  Wyliczono  zmienne,  które  mają  bezpośrednie  i   jakościowe  znaczenie

w procesie interakcji użytkownika z systemem. Są to m.in. język zadanego zapytania, upodobania, 

gusty, trendy wyszukiwawcze, aktualne miejsce przebywania, platforma technologiczna (urządzenie 

mobilne, stacjonarne) potrzeby i zachowania informacyjne nabyte podczas procesu wcześniejszych 

doświadczeń  wyszukiwawczych.  Scharakteryzowano  architekturę  informacji  i  użyteczność 

wyszukiwarek  wizualnych.  Brano  pod  uwagę  wyszukiwanie  tekstowe  obrazów,  wyszukiwanie 

kontekstowe,  za  pomocą  słów  kluczowych,  tagów,  wyszukiwanie  stowarzyszone,  za  pomocą 

metadanych a także wyszukiwanie odwrotne, czyli wyszukiwanie obrazu innym obrazem bądź jego 

fragmentem.  Opisano najbardziej  efektywne rozwiązania  interfejsów wyszukiwarek wizualnych. 

Scharakteryzowano  błędy  w  zadawaniu  zapytań,  formułowaniu  relewantnych  wyników 

wyszukiwawczych  a  także  strategii  wyszukiwawczych.  Przedstawiono  zastosowanie  heurystyki 

informacyjnej  w  bibliotekach  i  archiwach  cyfrowych.  Zaprezentowao  sposoby  usprawnienia 

wyników  wyszukiwawczych  poprzez  zastosowanie  haseł  pomocniczych,  fasetyzacji  wyników 

zapytań,  wizualizacji  graficznych  wyników  zapytań,  rekomendacji,  poleceń,  wirtualnych 
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asystentów i semantycznie inteligentnych podpowiedzi pojawiających się w czasie rzeczywistszym 

podczas  wpisywania  zapytania  przez użytkownika w systemie  informacyjno-  wyszukiwawczym 

(SIW). Opisano zjawisko luki semantycznej. Przedstawiono projekty wyszukiwarek graficznych, 

które  wizualizują  wyniki  wyszukiwań,  zarówno  w  postaci  płaskiej  (dwuwymiarowej)  jak

i  przestrzennej  (trójwymiarowej).  Przeprowadzono także analizę funkcjonalności  i  efektywności 

działania silników tych wyszukiwarek. Podjęto próbę zdefiniowania obrazu, jego cech i poziomów 

reprezentacji. Wskazano na semantyczne odczytania obrazów przez ludzki umysł w opozycji do 

uśrednionego  modelu  odczytań  komputerowych,  który  opiera  się  na  porównywaniu  wzorców 

obiektowych i budowaniu ontologii między nimi. Obcując z dokumentami wizualnymi (zarówno 

tymi analogowymi, jak i cyfrowymi), należy zwrócić uwagę na zawartość (treść), cechy fizyczne 

(nośnik),  a  także  subiektywną  interpretację,  połączoną  często  z  dokumentami  towarzyszącymi

i  wiedzą  widza  (odbiorcy).  W omawianym rozdziale  przedstawiono  również  sposoby  i  zasady 

działania  programów  i  aplikacji  automatycznego  przetwarzania  obrazów  (CBIR).  Opisano 

inżynierię  wizualną  i  graficzne  deskryptory  obrazu,  takie  jak  m.in.:  kolor,  wzór  i  kształt. 

Przedstawiono  rolę  histogramu  obrazu  cyfrowego  w  analizie  komputerowej.  Opisano 

charakterystyczna  strukture  danych  obrazowych  przypisanych  do  obrazu  cyfrowego  (EXIF) 

Zaprezentowano  komputerowy  schemat  przepływu  danych  obrazowych  oraz  wskazano  na 

zależności zachodzące między procesami rozpoznawania elementów obrazu a ich przetwarzaniem – 

porównywaniem  z  bazą  graficznych  wzorców.  Zwrócono  uwagę  na  „inteligentne”  systemy 

informacyjno-wyszukiwawcze, które umożliwiają zadawanie pytań za pomocą atrybutów obrazów, 

takich jak: kolor, kształt, faktura (tekstura), a także poprzez nastroje towarzyszące obrazom, np.: 

radość,  złość,  smutek.  Zaproponowano  rozwiązanie  modelowe  dla  zwiększenia  efektywności 

wyszukiwawczej  obrazów  będących  zapytaniami  dla  systemu  SIW.  Przedstawiono  przykłady 

wyszukiwarek  wizualnych,  które  poprzez  rekomendację  i  fasetyzację  kategorii  ułatwiają 

użytkownikowi  końcowemu  osiągnięcie  zamierzonych  wyników  wyszukiwania.  Opisano  także 

przykłady  i  inicjatywy  wspierające  rozwój  wyszukiwarek  wizualnych  oraz  scharakteryzowano 

zasady  działania  wyszukiwania  odwrotnego,  umożliwiającego  zadawanie  zapytań  poprzez 

wczytanie  bądź  wskazanie  obrazu  wzorcowego.  Porównano  sposoby  wyszukiwania  obrazów

z wyszukiwaniem obrazem, a także przedstawiono wyszukiwanie kontekstowe i graficzne sposoby 

prezentacji  treści  wizualnie  podobnych  do  obrazu  wejściowego.  Opisano  komputerowy  język 

obrazów, badany miarą podobieństw (Visual Memex), a także wizualny wskaźnik rangowy obrazów 

cyfrowych (Visal Rank). Na koniec przedstawiono inicjatywy wspomagające rozwój wyszukiwarek 

wizualnych oparte o działanie internetowych społeczności. Wskazano na gamefikację i grywalizację  

pomocną  w  tworzeniu  nowej  jakości  metadanych  opisowych  do  wyświetlanych  obrazów 
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cyfrowych. Przedstawiono także przyszłość organizowania zbiorów wizualnych, w myśl sztucznej 

inteligencji maszyn, rzeczywistości rozszerzonej i incepcjonizmu.

W  rozdziale  czwartym  przeanalizowano  na  wybranych  przykładach  schematy 

metadanych stosowane do opisu dokumentów wizualnych w bibliotekach, archiwach i muzeach. 

Przedstawiono  profesjonalne  podejście  do  indeksowania  i  katalogowania  dokumentów 

(taksonomie),  a  także  skonfrontowano  je  z  oddolnymi,  kolektywnymi  (równoprawnymi) 

inicjatywami  dystrybuowania  treści  przez  użytkowników  sieci  WWW.  Przedstawiono  sposób 

doboru  metod  opisu,  symboli  klasyfikacyjnych  i  słownictwa  kontrolowanego.  Skupiono  się  na 

standardach  opisów.  Scharakteryzowano  polskie  dokumenty  i  normy,  na  których  opiera  się 

tworzenie profesjonalnych opisów dokumentów wizualnych. Zaprezentowano rodzaje i standardy 

metadanych  stworzonych  typowo  dla  identyfikacji  obrazów.  Przedstawiono  sposób  poprawnej 

analizy  i  interpretacji  dokumentów  wizualnych  na  podstawie  trzech  kryteriów:  „aboutness”, 

„offnes” i  „isness”.  Scharakteryzowano dokumenty  stworzone cyfrowo („digital  born”),  pojęcie 

dokumentu prymarnego i oznaczenie jego autorstwa, dokumentu wtórnego oraz uznania autorstwa 

kolejnych  poziomów.  Porównano  oryginalne  dzieła  analogowe,  z  ich  wtórnikami  (kopiami 

cyfrowymi)  uzyskanymi  w  procesie  digitalizacji.  Określono  także  sposób  gromadzenia, 

przechowywania  dzieł  pierwotnych  i  tych  ucyfrowionych.  Podjęto  problematykę  kompresji

i  rozpowszechniania  cyfrowych  kopii  obrazów,  kopii  reprezentatywnych  i  kopii  oryginałów. 

Opisano  projekt  stworzenia  Tezaurusa  dla  Materiałów  Graficznych.Wyróżniono  schematy 

metadanych  strukturalnych,  opisowych,  technicznych,  zawartościowych,  administracyjnych, 

związanych z przetwarzaniem i rodzajami nośników, a także z zabezpieczaniem zgromadzonych 

danych.  Pokazano  wybrane  cyfrowe  kolekcje  fotografii  opracowane  przez  instytucje  publiczne

w Polsce.  Przeanalizowano rodzaj  gromadzonych plików cyfrowych, ich jakość, format,  sposób 

gromadzenia  oraz  udostępniania  w  SIW,  sposób  tworzenia  metadanych  i  opisów  tekstowych. 

Wskazano na funkcjonalności widoczne w koncie użytkownika, możliwości edycji,  komentowania 

i  udostępniania fragmentów cyfrowych reprodukcji  w serwisach społecznościowych.  Na koniec 

zaprezentowano  autorski  klucz  kategoryzacyjny,  wypracowany  na  podstawie  analizy 

dotychczasowych schematów metadanych przypisanych obrazom, bazujący na dorobku bibliologii

i informatologii, socjologii wizualnej oraz archiwistyki. Składa się on z dwudziestu trzech kategorii 

ogólnych (pól tekstowych), które zawierają informacje dotyczące opisu, zawartości i treści obrazu. 

W załączniku do rozprawy zaprezentowano przykłady fotografii, zarówno w wersji analogowej jak 

i cyfrowej opisane za pomocą klucza. Zaproponowano również hybrydowe rozwiązanie opierające 

się  na  połączeniu  opisu  stworzonego  przez  człowieka  z  analizą  komputerową  wykorzystującą 

technologię kontekstowego rozpoznawania wzorców obrazowych. 
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Wnioski

Dokumenty  wizualne,  w  tym  fotografie,  są  bytami  materialnymi,  które  za  sprawą 

nowoczesnych  technologii  „uwalniają  się”  od  tradycyjnego  nośnika,  stając  się  obiektami 

cyfrowymi.  Mnogość  form  wizualnych  w  Sieci  czyni  problem  ich  identyfikacji,  interpretacji

i wyszukiwania bardzo złożonym. Rezultatem przeprowadzonych analiz jest ogólny wniosek, że 

warstwę wizualną  WWW można uporządkować za pomocą zmodyfikowanych i  ujednoliconych 

schematów metadanych, włączając w nie  wspomagające ten proces metody komputerowe. Przy 

współczesnej technologii możliwe jest stworzenie systemu hybrydowego łączącego opis tworzony 

przez  profesjonalistę  (archiwistę,  bibliotekarza)  z  treściami  tworzonymi  oddolnie  (kolektywnie) 

przez  internautów  (tagowanie)  oraz  z  rezultatami  komputerowego  rozpoznawania  wzorców.

W konsekwencji,  opis  obiektu  wizualnego będzie  tworzony  równocześnie,  choć  wieloetapowo. 

Pozwoli to na zmniejszenie ryzyka powstawania błędnych i niezrozumiałych opisów. Wzrośnie też 

możliwość  wyszukiwania  wizualnego  w  systemach  informacyjno-wyszukiwawczych

z  uwzględnieniem  potrzeb  użytkownika  końcowego.  W  optymistycznej  wersji  działania  tego 

rodzaju rozwiązania  –  komputer  stanie  się  na  tyle  „inteligentny”,  że  udział  człowieka  zostanie 

ograniczony do funkcji kontrolującej cały proces. Usprawnienie technologii komputerowych zależy 

przede  wszystkim  od  bazy  wzorców,  które  zostaną  dostarczone  systemowi  rozpoznającemu. 

Dlatego tak istotne jest projektowanie systemów, które w sposób ciągły będą uczyły się nowych 

figur  graficznych.  Z kolei  te  można pozyskać  przez  systematyczne dostarczanie  wielu obrazów 

przykładowych. Przedstawiona autorska propozycja  jest jedynie zalążkiem dyskusji, która powinna 

odbyć  się  w  środowiskach  pielęgnujących  wartości,  jakie  przekazują  dokumenty  wizualne 

przyszłym pokoleniom. 

Na  podstawie  analizy  materiałów  zawartych  w  rozprawie,  w  tym  przykładów 

wdrożonych działających już rozwiązań, można stwierdzić,  że badanie dokumentów wizualnych 

musi  odbywać  się  kompleksowo,  przy  równoczesnym udziale  reprezentantów różnych dziedzin

i dyscypli oraz z zastosowaniem interdyscyplinarnych metod badawczych. Trudność w opisywaniu

i  interpretowaniu  dokumentów  oglądowych  powinna  sprowadzać  się  do  jednego,  przy  czym 

spójnego, sposobu postępowania – ścieżki badawczej, docelowo wiodącej do usystematyzowanego 

schematu metadanych opisowych. 

Współczesna  technologia  cyfrowa  dysponuje  ogromnym potencjałem adaptacyjnym. 

Kreatywny  sposób  wykorzystania  narzędzi  analizujących  obrazy  cyfrowe  pozwoli  na  znaczący 

postęp w dziedzinie wyszukiwania wizualnego. Poprawi to i usprawni proces nadawania znaczeń 

obiektom  wizualnym  (elementom  obrazu).  Sposób  opracowywania  dokumentów  wizualnych 
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powinien być ustandaryzowany zarówno w archiwach, bibliotekach, jak i w muzeach. Architektura 

nowoczesnych  systemów  informacyjno-  wyszukiwawczych  powinna  być  opracowywana

w  porozumieniu  z  programistami  i  specjalistami  dziedzinowymi  tak,  by  użytkownik  końcowy 

musiał wykonać jak najmniej ruchów w całym procesie nawigacyjnym.  

Dyskusja. Perspektywy badawcze 

Problematyka badania obrazów cyfrowych w przestrzeni współczesnego Internetu jest 

zjawiskiem  złożonym  i  wymagającym  interdyscyplinarnego  podejścia  naukowego.  Fotografia 

cyfrowa  staje  się  nie  tylko  rodzajem  ikony,  ale  też  znakiem  czasów.  Współczesne  narzędzia 

humanistyki cyfrowej pozwalają na badanie obrazów w dotychczas nieznany sposób. Automatyczne  

technologie  rozpoznawania  wzorców  wizualnych  połączone  z  analizą  jakościową  obrazów

w rezultacie pokazują i prognozują, jak może wyglądać przestrzeń wizualna sieci. Uzyskane w ten 

sposób dane stylometryczne pozwalają na określenie z dużą dozą prawdopodobieństwa trendów

i kierunków rozwoju  tworzonych obrazów cyfrowych przy  jednoczesnym zachowaniu ciągłości 

fotografii. Pozostaje pytanie, na ile jest to proces nieunikniony, a na ile będący reakcją na zmiany 

technologiczne.  Innymi słowy, czy komunikacja wizualna staje się koniecznością? Bez względu 

jednak na nasze przeczucia - przeniesienie akcentu z tekstu na obraz w wielokanałowej komunikacji  

międzyludzkiej stało się faktem, który domaga się dalszych pogłębionych badań i refleksji.
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