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Topografia archeologiczna: dane 3D,  
obserwacja, wizualizacja i interpretacja
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Wprowadzenie

Lotniczy Skaning Laserowy (ALS) uznany został za jedną 
z najważniejszych innowacji w zakresie gromadzenia da-
nych i ich interpretacji dla celów archeologii1. Możliwość 
szybkiego pozyskiwania wysokiej rozdzielczości danych 
topograficznych 3D dla rozległych obszarów, w formie cy-
frowej chmury punktów, gwałtownie zrewolucjonizowa-
ła wiele aspektów poszukiwań archeologicznych w róż-
nych środowiskach naturalnych2. Stało się tak zwłaszcza 
w odniesieniu do środowisk leśnych, w których zdolność 
do obrazowania powierzchni gruntu pod baldachimem 
drzew może mieć ogromny wpływ na skuteczność poszu-
kiwań archeologicznych3. Rozwój oprogramowania typu 
Structure-from-motion (SFM) i „domowej” fotogrametrii 
zdemokratyzowały dostęp do trójwymiarowych danych 
topograficznych, tworząc środowisko archeologów, któ-
rzy obeznani są z przetwarzaniem i wizualizacją trójwy-
miarowych danych topograficznych w cyfrowej chmurze 
punktów lub siatkowym opisie powierzchni. Chociaż 
dane wygenerowane w procesie SFM zawierają ograni-
czenie, gdyż przedstawiają powierzchnię, bądź to grun-
tu, bądź pokrywającej go roślinności, ich szeroka dostęp-
ność była kluczowa w rozpowszechnianiu się cyfrowych 
danych 3D dotyczących morfologii terenu w archeologii. 
Obecnie, korzystanie z danych topograficznych 3D w ar-
cheologii jest już w zasadzie rutyną we wszelkich przed-
sięwzięciach naukowych, popularyzacyjnych i związanych 
z zarządzaniem dziedzictwem. Daje ono możliwość doku-
mentowania i analizowania danych w rozmaitych skalach: 
pojedynczego obiektu, stanowiska czy całego krajobrazu, 
pozwalając na zastosowanie różnych technik wizualizacji 
w celu oglądu danych na różne sposoby. Z powodu tego 
masowego dostępu do danych cyfrowych, z których wiele 
jest dostępnych „z drugiej ręki” w internecie, mamy do 
czynienia z wyzwaniami w dwóch obszarach:

1) wypracowania metod analitycznych i interpretacyj-
nych odpowiednich dla czysto cyfrowych danych topo-
graficznych, oraz

1   Bewley et al. 2005.
2   Np. Opitz i Cowley (red.) 2013.
3   Doneus i Briese 2006.

2) promowanie podejścia, w którym normą jest po-
łączenie „tradycyjnych umiejętności” kontekstualizacji 
i refleksyjnej interpretacji z szerokim wykorzystaniem 
informacji o topografii.

Wyzwania te zdają się kierować nasze wysiłki zmierza-
jące do dalszego rozwoju technik analitycznych w prze-
ciwne strony. Z jednej strony, dla zrozumienia i inter-
pretacji ma znaczenie doświadczone oko archeologa. 
Z drugiej strony, w dużym stopniu zautomatyzowane 
przetwarzanie obrazu i wykrywanie obiektów ma ogrom-
ny potencjał, a ostatnie postępy w maszynowym uczeniu 
się obrazów i danych 3D wskazują drogę dla rozwoju no-
wych metod analitycznych. To świat możliwości jeśli cho-
dzi o zapewnienie odpowiednich, archeologicznie wiary-
godnych aplikacji, które informują nas o przeszłości. Jest 
to również świat wyzwań w wypracowywaniu rozwiązań 
praktycznych, które integrowałyby zalety nowych technik 
przetwarzania i przeglądania ogromnych zbiorów danych 
cyfrowych z tak zwanymi „tradycyjnymi” umiejętnościa-
mi archeologicznej obserwacji i interpretacji.

Artykuł niniejszy jest napisany z punktu widzenia 
przede wszystkim europejskiego, przedstawiając pewne 
przemyślenia na temat styków między tradycyjnym po-
dejściem do obserwacji terenowej i gabinetowej a moż-
liwościami oferowanymi przez procedury analityczne 
i wizualizacyjne. W szczególności, skupia się on na topo-
grafii archeologicznej jako wyrazie dawnej aktywności 
we współczesnej powierzchni gruntu, przekształcanej 
w ciągu upływu czasu przez wiele procesów - czyli na po-
zostałościach prac ziemnych (garbach i zagłębieniach). 
Badanie tych pozostałości w krajobrazie jest tradycyjnym 
celem archeologów terenowych, którzy mogą opierać 
się na swoich umiejętnościach obserwacji terenowych 
i wiedzy o krajobrazie, podczas interpretacji i kartowa-
nia antropogenicznych nierówności terenowych, by zro-
zumieć, co mogą one powiedzieć o dawnej działalności 
ludzkiej. Pod wieloma względami praca z trójwymiarowy-
mi danymi topograficznymi jest zupełnie inna - konieczne 
jest szeroko zakrojone przetwarzanie danych, jest wiele 
form wizualizacji, a ponadto zróżnicowany jest stopień 
możliwego badania pozostałości w terenie i poprzez plat-
formę cyfrową. Brak jest obecnie ujednolicenia opisów 
form terenowych, nie ma też powszechnie przyjętych 
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wyraźnych konwencji, w jaki sposób interpretacje form 
terenowych mogą być przekazane osobom trzecim. Pod-
stawowe zagadnienia reprezentacji wizualnej i komunika-
cji w archeologii były szeroko dyskutowane4, a niniejszy 
artykuł dodaje do tej dyskusji perspektywę odnosząca 
się w szczegółności do wyzwań wynikających z wykorzy-
stania wizualizacji danych jako bezpośrednich i niefiltro-
wanych środków reprezentacji w procesie interpretacji 
i komunikacji archeologicznej.

Topografia archeologiczna

Analizowanie topografii, a zwłaszcza interpretowanie 
i mierzenie form terenowych stanowisk archeologicz-
nych, ma długą tradycję o rodowodzie antykwarycznym5. 
Wcześni kartografowie eksperymentowali z obrazowa-
niem nachylenia stoków naturalnych i antropogenicz-
nych form ziemnych, stosując zaczerpnięte z kartografii 
wojskowej techniki przedstawiania, takie jak kreskowanie 
i cieniowanie (ryc. 1). Podejście to ma bogatą historię 
jako archeologiczna metoda dokumentowania całych 
połaci krajobrazu oraz jako sposób przemyślenia, zro-
zumienia, rejestrowania i prezentowania stanowisk, ta-
kich jak np. nasypy z epoki żelaza, opuszczone średnio-
wieczne wioski, czy - na wielką skalę - starożytny Rzym. 
Badanie topografii w różnych skalach zapewnia konse-
kwencję analizy i jest pomocne w zrozumieniu badanych 
obiektów, dostarczając zarówno obrazu rozplanowania 
badanych form, jak też starając się ukazać topografię 
stanowiska czy krajobrazu. Ten ostatni aspekt, możli-
wość odzwierciedlenia topografii, jest zróżnicowany pod 
względem stopnia, w jakim różne konwencje i sposoby 
obrazowania pozwalają obserwatorowi skutecznie in-
terpretować wysokość i nachylenie stoków, jest jednak 
obecny w każdym przypadku czy to zastosowania war-
stwic, czy innych sposobów przedstawiania różnic wyso-
kości, takich jak np. cieniowane modele rzeźby terenu.

Chociaż w czasie ostatnich dziesięciu lat nastąpił 
wzrost tempa i intensywności archeologicznego zainte-
resowania danymi 3D i ogromny rozwój oprogramowa-
nia służącego do modelowania powierzchni, związek 
tego rozwoju z interpretacją topografii archeologicznej 
w tradycyjnym rozumienuiu krajobrazu jest nierówno-
mierny. Ten rozziew wymaga analizy krytycznej, choćby 
dlatego, że odnosi się do styków między dwoma różnymi 
podejściami (lub przynajmniej punktami wyjścia) do in-
terpretowania topografii archeologicznej. Z jednej strony 
ma miejsce praktyka poszukiwań terenowych, mierzenia 
i szkicowania nasypów ziemnych i innych antropogenicz-
nych form terenowych – przedsięwzięcie wymagające 
kontaktu z krajobrazem, dokumentowania i rozumienia 
go. Z drugiej strony, zachodzi wirtualny związek z krajo-

4   Np. Molyneaux (red.) 2013.
5   Np. Bowden 1999.

brazem cyfrowym - badanie terenu, i dokonywanie po-
miarów i sporządzanie dokumentacji antropogenicznych 
form terenu na podstawie wizualizacji i innych narzędzi. 
Podejścia te nie powinny być opozycyjne, ale okazuje 
się, że są one praktykowane przez różnych specjalistów. 
W tym kontekście może być trudno rozpoznać wzajem-
ne korzyści i wartości różnych podejść - bez uprzedzeń 
i wcześniejszych założeń, za to w duchu otwartości na 
unikatowy wkład, który mogą zaoferować różne perspek-
tywy. Tego typu problemy mogą być pogłębiane z jednej 
strony przez podejrzliwość wobec nowych metod pracy 
badawczej, z drugiej zaś przez nieznajomość zalet poszu-
kiwania znaczeń archeologicznych w formach tereno-
wych. Te dwa punkty startowe – w terenie i w rzeczywi-
stości cyfrowej - omówiono w zarysie, jako podstawę do 
krótkiej dyskusji styków między nimi.

Percepcja wzrokowa wzniesień i zagłębień: 
„tradycyjne” rozpoznawanie form  
terenowych

Rozpoznanie archeologiczne form terenowych jako ma-
terialnych pozostałości dawnych działaniań obejmuje 
praktykę dokumentowania, przedstawiania wizualnego 
i interpretacji, często przy użyciu kreskowania i cienio-
wania. Konwencje te są wykorzystywane do zobrazowa-
nia nachyleń terenu oraz jako środek do rejestrowania 
i prezentowania wyników analizy form terenowych: jakie 
występują wzniesienia i zagłębienia? jakie są ich wzajem-
ne relacje? W jaki sposób odzwierciedlają one budowle 
z przeszłości? i tak dalej. Procesy obserwacji, interpretacji 
archeologicznej i obrazowania są tu ze sobą wzajemnie 
powiązane. Tym samym, chociaż wyniki takiego analitycz-
nego rozpoznawania stanowiska powinny być metrycznie 
dokładne, powstający obraz jest przede wszystkim pro-
duktem interpretacyjnego związku osoby dokonującej 
pomiary z formami terenowymi, i przetłumaczeniem ich 
interpretacji na formę rysunku. Jest to proces, który jest 
w dużym stopniu uzależniony od doświadczenia, solidnej 
podstawy w postaci dotyczasowej wiedzy i refleksyjnego, 
krytycznego podejścia. Braidwood w południowej Szkocji 
stanowi dobry przykład stanowiska z antropogenicznymi 
formami terenowymi, które zostały szczegółowo rozpo-
znane dzięki analitycznym obserwacjom. Wyrysowano 
tam subtelne i skomplikowane formy terenowe, które są 
wytworem sekwencji budowy okrągłych drewnianych do-
mostw oraz palisadowych i ziemnych ogrodzeń (ryc. 2).

Pomiary terenowe w Braidwood przeprowadzono 
w latach 1990., tworząc plan (ryc. 3), który jest wynikiem 
około trzech dni prac w terenie i intensywnego zastana-
wiania się nad wypukłościami i zagłębieniami powierzch-
ni tego stanowiska - co mogą one oznaczać i jak przeło-
żyć to na wyrazisty plan - przez dwóch doświadczonych 
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Ryc. 1. Zobrazowanie form terenowych w Braidwood w Szkocji w pierwszej edycji 25-calowej mapy Ordnance Survey, próbuje 
przedstawić cechy topografii stanowiska. Jest to przykład jednej z konwencji mapowania zjawisk, takich jak granice pól i sposób 
pokrycia terenu za pomocą jednoznacznego zestawu symboli graficznych (źródło: National Library of Scotland)
Fig. 1. The depiction of the earthworks at Braidwood on the 1st edition of the Ordnance Survey 25-inch map attempts to convey 
aspects of topography such as field boundaries and land cover within an explicit set of conventions (source: National Library of 
Scotland)

Ryc. 2. Późnoprehistoryczne formy terenowe w Braidwood w Szkocji obejmują zarówno wyraźnie widoczny wał i rów (z lewej), 
jak i bardzo subtelne odzwierciedlenie na powierzchni dawnej linii rowu z palisadą (po prawej: A do B do C) i położenie drewnia-
nych domostw (fot. D. Cowley)
Fig. 2. The earthworks of the later prehistoric earthwork at Braidwood range from a clearly visible rampart and ditch (left) to 
the very subtle surface expressions of the former line of a palisade trench (right: A to B to C) and the sites of timber houses 
(photo by D Cowley)

pracowników terenowych o wieloletnim doświadczeniu6. 
W ten sposób powstał plan, który wyraża ich obserwacje 
i może być „czytany” - plan, w którym obserwacje i in-
terpretacje pozostałości form ziemnych są kategoryczne 
i całkowicie wymieszane ze sobą. Plan ten jest kodyfika-
cją wyrażoną konwencją kreskowania, a zdolność osoby 
trzeciej do odczytania go będzie zależeć od znajomości 
tej konwencji, która nie jest powszechna. Warto również 
zauważyć, że jest on w istocie niesprawdzalnym przed-
stawieniem interpretacji tego stanowiska. Wersja planu 
sporządzonego na stanowisku może wykazywać ślady 
wymazywania i dokonywania zmian, ale poza tym rzadko 

6   Gannon 1999.

zachowują się jakiekolwiek ślady procesów, dzięki którym 
ostateczny plan został opracowany, choć towarzyszący 
mu tekst może wskazywać obszary niepewności, a tym 
samym osoba trzecia może być w stanie zidentyfikować 
niespójności lub wątpliwości w opisie i interpretacji, ale 
jeśli zapragnie ponownej interpretacji musi udać się na 
stanowisko w terenie.

Plan stanowiska w Braidwood pokazuje, że interpreta-
cja archeologiczna antropogenicznych form terenowych 
(lub naturalnego ukształtowania terenu) jest umiejętno-
ścią zbudowaną na doświadczeniu i wiedzy, gdzie intuicja 
i subiektywne oceny są na pierwszym planie. Może się to 
wydawać na pierwszy rzut oka staroświeckie i nieistotne 
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w nowej rzeczywistości cyfrowych danych pomiarowych, 
w których dane niwelacyjne często zastępują opis, a opro-
gramowanie do komputerowego rysowania zajmuje miej-
sce ołówka rysownika. Jednakże, chociaż ALS i SFM zapew-
niają cyfrowe modele powierzchni terenu w skali i stopniu 
szczegółowości, który byłby nie do pomyślenia jeszcze 20 
lat temu, pojawiają się również poważne wyzwania me-
todologiczne i interpretacyjne, jeśli celem jest tworzenie 
przedstawień, które przejrzyście prezentować mają łącznie 
obserwację i interpretację form terenowych w ich kontek-
ście krajobrazowym. Sprostanie tym wyzwaniom wymaga, 
aby archeolog rozumiał charakter zbioru danych, i to, w jaki 
sposób są one przetwarzane i wykorzystywane do genero-
wania informacji archeologicznych, i tworzenia wyrazistego 
opisu pozostałości i ich interpretacji. To pierwsze wymaga 
nowego podejścia, zakorzenionego w algorytmach prze-
twarzania i oprogramowaniu do wizualizacji, jak również 
nowych umiejętności cyfrowej obróbki danych; to drugie –  
przenosi nas z powrotem do zestawu umiejętności, które 
pozwoliły stworzyć plan Braidwood czy do umiejętności, 
które szlifowane są podczas analizy zdjęć lotniczych.

Wizualizacja wzniesień i zagłębień –  
poza ładnymi obrazkami

W miarę jak archeologiczne wykorzystywanie danych ALS 
i innych trójwymiarowych danych numerycznych rozwija-
ło się, stało się w coraz większym stopniu oczywiste, że to 
nie jest „obiektywny” zbiór danych, które mogą być sto-
sowane bezkrytycznie. W rzeczywistości, modele terenu, 

tak jak wszelkie inne modele, są konstruktami i często są 
naszpikowane nieujawnionymi założeniami. Podobnie jak 
w polu, gdzie niedoświadczony archeolog może nie zda-
wać soebie sprawy z ograniczenia swojej wiedzy i wpły-
wu pory dnia, warunków oświetleniowych oraz wzrostu 
roślinności na swoją podstawową zdolność postrzegania 
i odczytywania antropogenicznych form terenowych, tak 
też przy korzystaniu z numerycznych modeli terenu, pier-
wotne parametry zbierania danych i ich przetwarzania 
mają poważny wpływ na wyniki, zaś zdolność do „postrze-
gania” jest w dużym stopniu zależna od oprogramowania 
do obróbki danych i ich wizualizacji (ryc. 4), i techniczne 
niedoskonałosci danych mogą być pułapką dla nieostroż-
nych. Czynniki te są skomplikowaną mieszanką obiektyw-
nych parametrów (np. gęstości punktów pomiarowych) 
i subiektywnej oceny („ta wizualizacja wygląda lepiej 
niż tamta”), które są nierozerwalnie związane z wszech-
obecnym zagadnieniem interpretacji archeologicznej. Tak 
więc, dla wszelkich nowych technologii i oprogramowa-
nia, kluczowe jest podstawowe zagadnienie, jak tworzona 
jest informacja archeologiczna, niezależnie od tego, czy 
interpretacyjne ćwiczenia prowadzone są w środowisku 
cyfrowym, w polu, czy jako kombinacja obu form.

Tak więc, specyfika tego, w jaki sposób archeolodzy 
pracują z danymi ALS i innymi źródłami trójwymiaro-
wych danych cyfrowych uwydatnia kilka ważnych aspek-
tów praktyk pomiarowych i przepływów informacji. Po 
pierwsze, znaczna część tej pracy ma character gabine-
towy, przy ograniczonym wykorzystywnaiu jednoczesnej 
lub późniejszej obserwacji terenu. Podejście oparte na 
pracy czysto „biurkowej” niesie ze sobą pewne zagroże-

Ryc. 3. Kreskowany plan sta-
nowiska w Braidwood w Szkocji 
jest rezultatem intensywnego 
związku archeologów z formami 
terenowymi, w którym dokładna 
obserwacja delikatnego zróznico-
wania rzeźby powierzchni została 
przetłumaczona w analityczne 
przedstawienie interpretacji, któ-
ra obejmuje sugerowaną sekwen-
cję budowy kompleksu okrągłych 
domów we wnętrzu obwarowania 
(oprac. A. Gannon)
Fig. 3. The hachure plan of Bra-
idwood is the product of intensive 
engagement with the earthworks, 
where the close observation of sli-
ght relief has been translated into 
an analytical depiction of inter-
pretations that include suggested 
sequences of construction of the 
complex of round houses in the 
interior (designed by A. Gannon)
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Ryc. 4. Te przedstawienia prac ziemnych w Braidwood w Szkocji zostały wyprodukowane na podstawie danych o różnych roz-
dzielczościach (ALS i SFM) oraz przy zastosowaniu różnych procedur wizualizacji. Zbyt często takie obrazy są prezentowane jako 
zobrazowanie stanowiska, które zastępuje interpretację (wizualizacje: O. Aldred © Historic Environment Scotland)
Fig. 4. These images of the earthworks at Braidwood have been produced from data with different resolutions (ALS and SFM) 
and through different visualisation routines. Too often such images are presented as a depiction of the site that stands in place 
of an interpretation (visualisations: O. Aldred © Historic Environment Scotland)

nia – przede wszystkim, może być to brak lub ograniczona 
informacja zwrotna między obserwacją terenu i interpre-
tacją zza biurka. Ponadto istnieje niebezpieczeństwo, że 
gabinetowy character tego procesu oraz blask „zaawan-
sowanej technologii” będzie zachęcać archeologów aby 
pracować szybciej – w sumie po co jest ta nowa tech-
nologia – i nie poświęcać wystarczająco dużo czasu na 
interpretacyjną część procesu. Tak więc np. znajomość 
typów stanowisk, których można się spodziewać w da-
nym regionie i form powstających w wyniku współcze-
snego użytkowania gruntów, może nie być wykorzysty-
wana przez pracujących przy biurku w przetwarzaniu, 
obróbce, wizualizacji i interpretacji danych tak jak po-
winna, jeśli nie są oni przeszkoleni w stopniu podobnym 
do szkolenia, które uzyskują archeolodzy terenowi. Brak 
tego typu podstawowej wiedzy o krajobrazie jest głów-
nym czynnikiem powodującym błędną interpretację zdjęć 
lotniczych7 i to samo będzie z pewnością odnosić się do 
trójwymiarowych danych topograficznych (ryc. 5).

7   Np. Wilson 2000; Cowley 2015.

Podobna kwestia dotyczy wzajemnego oddziaływa-
nia manipulacji danymi, ich wizualizacji i interpreta-
cji - i stopnia, w jakim archeolodzy rozumieją procesy 
prowadzące do prezentacji danych trójwymiarowych. 
Kwestia ta obejmuje rozumienie wpływu parametrów 
przetwarzania danych na końcowe rezultaty: jaka jest 
relacja między uzyskanym modelem i jego odzwier-
ciedleniem w rzeczywistym świecie. Kluczowymi pro-
blemami są tu relacje między obrazem, czy wynikiem 
analitycznym „na ekranie”, tym, w co ten obraz prze-
kształca się, gdy jest on obserwowany „w terenie”, oraz 
jak wyrażona jest interpretacja archeologiczna w spo-
sób, który może być zrozumiany przez osobę trzecią. 
Odnosi się to zarówno do archeologa dysponującego 
podstawami wiedzy zbudowanej głównie na doświad-
czeniach polowych, jak i do takiego, którego wiedza 
pochodzi głównie z pracy z danymi cyfrowymi i obra-
zowaniem komputerowym. Jest to właśnie problem, 
który przywołany jest w tytule tego podrozdziału - nie-
które prace z danymi 3D zatrzymały się na wytworze-
niu obrazu, bez wyraźnego stwierdzenia, co ten obraz 
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Ryc. 5. Wyraźnie widoczne w wizualizacji danych ALS „formy terenowe” są odzwierciedleniem stacji do karmienia bydła (po 
lewej), jednak ich właściwa interpretacja wymaga znajomości aktualnego wykorzystania gruntów i procesów, które prowadzą do 
powstawania takich form (z prawej), jak np. wykładanie paszy dla bydła w metalowych koszach (wizualizacje: O. Aldred © Histo-
ric Environment Scotland; fot. D. Cowley) 
Fig. 5. The ‘earthworks’ created by cattle feeding stations (left) are clearly visible in the visualisation of ALS data, but their pro-
per interpretation requires knowledge of current land use and the processes by which such remains are created (right) as cattle 
feed from a metal bin (visualisation: O. Aldred © Historic Environment Scotland; photo by D. Cowley) 

oznacza, a nawet bez określenia parametrów przetwa-
rzania danych. Ma to sugerować, że obraz powinien 
mówić sam za siebie, a jego znaczenie powinno być 
powszechnie zrozumiałe.

Jednak nawet pobieżne zrozumienie, w jaki sposób 
działa nasza percepcja wizualna, powinno ostrzec nas 
przed oczekiwaniem, że wszyscy będą widzieć obraz 
w taki sam sposób – zjawisko fałszywego postrzega-
nia topografii, w którym wysokie i niskie obiekty mogą 
zostać odwrócone, jest jednym z przykładów tego, co 
jest również widoczne w użyciu skal barw i cieniowania. 
Może to być dodatkowo skomplikowane przez tendencję 
do nakładania wielu wizualizacji za pomocą przezroczy-
stości. Bez wątpienia takie podejście może uwydatnić 
wizualizacje rzeźby terenu, ale gdy na przykład cieniowa-
nie rzeźby terenu i negatywna otwartość topograficzna 
(negative openness) zostają połączone, na ile zrozumia-
łe jest znaczenie otrzymanego obrazu dla osoby, która 
go wytworzyła, nie mówiąc o osobie trzeciej? Badanie 
wielu publikacji danych ALS, nawet w czasopismach na-
ukowych, pokazuje, że zaskakująco rzadko przytacza się 
w nich parametry przetwarzania danych i tworzenia wi-
zualizacji. Zbyt często obraz jest przedstawiany jak gdy-
by jego znaczenie było oczywiste. Jest to krytyka, która 
w równym stopniu odnosi się do kreskowania i innych 
sposobów rysowania planów – zakłada się ich czytelność 
i uważa, że wyjaśnienie przyjętej konwencji nie jest wy-
magane. I tak jak w przypadku rysunku kreskowanego, 
większość cyfrowych modeli terenu cierpi z powodu 
gruntownego braku sprawdzalności, ponieważ procesy, 
dzięki którym zostały one wytworzone, nie są udoku-
mentowane.

Interpretacja, kodyfikacja i komunikacja

Dyskusja powyższa uwydatniła dwie kwestie: po pierw-
sze, rolę tzw. „tradycyjnych” obserwacji terenowych 
i umiejętności dokonywania pomiarów polowych oraz 
rolę analitycznych planów antropogenicznych form te-
renowych; a po drugie, słabo rozwiniętą korelację tego 
w cyfrowych danych topograficznych, gdzie zbyt często 
zakłada się, że obraz mówi sam za siebie. Rozszerzenie 
tych problemów wynosi na pierwszy plan kilka dodatko-
wych punktów. W przypadku tradycyjnego rozpoznawa-
nia antropogenicznych for terenowych, chociaż „dobry” 
plan powinien prezentować cechy topografii stanowiska 
i jej interpretację przez badacza terenowego, ważne jest, 
aby pamiętać, że rezultaty badań (plan i prawdopodob-
nie tekst) są z natury niesprawdzalne – są wytworem 
kontaktu badacza z garbami i nierównościami w terenie, 
przetłumaczonego na formę planu z wykorzystaniem ko-
dowania (np. kreskowania), które utrwala interpretację 
zabytku. Tam, gdzie ta tradycja zwiadu terenowego jest 
dobrze rozwinięta, może być on wykorzystywany do roz-
wikłania układów skomplikowanych form terenowych, 
do opracowania sugerowanego fazowania stanowiska, 
i innych interpretacji (ryc. 6).

Osoba trzecia może być w stanie zidentyfikować nie-
spójności i wątpliwości w takim planie, ale jeśli zapragnie 
reinterpretacji stanowiska musi wrócić do niego – a za-
tem niesprawdzalność wyniku jest poważnym proble-
mem. W wielu przypadkach to samo dotyczy wyników 
uzyskanych na podstawie cyfrowych danych topograficz-
nych – kiedy zakłada się, że obraz mówi sam za siebie. 
W tym przypadku jednak nie musi tak być, ponieważ 
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parametry przetwarzania i wizualizacji danych są sprecy-
zowane, mogą być udokumentowane i powinny być po-
dane, aby pomóc użytkownikowi zrozumieć, na co patrzy. 
Ponadto, brak jest w tym przypadku wyraźnej kodyfikacji 
wyników - i to sprawia, że trudno jest wyprodukować pla-
ny i interpretacje, które mogłyby być interpretowane – 
w taki sposób, jak plan kreskowany lub inny rysowany 
plan – przez odneisienie do klucza jednoznacznych kon-
wencji. Tak więc, dostarczenie szczegółowych informacji 
o tym, jak model i wizualizacja powstały, jest kluczowe 
dla tego, aby inni mogli zrozumieć i ocenić rezultat koń-
cowy i interpretację. Istotne jest by odpowiedzieć na py-
tania takie, jak czy dany obiekt jest rzeczywiście obecny, 
czy też jest po prostu cyfrowym artefaktem lub sztuczką 
światła wirtualnego. Poza ogólną kwestią, że dokumen-
tacja procesów jest niezbędna, użyteczne wydaje się 
wypracowanie bardziej jednoznacznej kodyfikacji w przy-
szłości, jak też rozwój sposobów prezentowania wizuali-
zacji i modeli z trójwymiarowych danych topograficznych, 
w celu zapewnienia wspólnych i jednoznacznych sposo-
bów skutecznego komunikowania interpretacji innym od-
biorcom. Jednoznaczne stwierdzenie, w jaki sposób dany 
produkt został wytworzony, jest ważne, aby zrozumieć, 

co on oznacza, ale jest również głównym tematem w in-
nym aspekcie pracy z danymi cyfrowymi – a mianowicie 
stosowaniu coraz bardziej zautomatyzowanego procesu 
przetwarzania i wykrywania obiektów.

Automatyzacja

Półautomatyczne lub nadzorowane techniki detekcji sto-
sowane w celu identyfikacji obiektów antropogenicznych 
w prospekcji archeologicznej prowadzonej z wykorzysta-
niem danych teledetekcyjnych, przyciągają coraz więk-
sze zainteresowanie, ale również powodują powstawa-
nie pewnych trudności. Krytycy tych metod podkreślają 
wyższość ludzkiego wzroku i niezastąpioność ludzkiego 
osądu w procesie rozumienia złożonego układu śladów 
archeologicznych wyrażonych przez cały zakres możli-
wych substytutów8. Jednakże coraz bardziej zautomaty-
zowane i nadzorowane procedury wykrywania obiektów 
oraz rozpoznawania i przetwarzania rozkwitają w różno-
rakich dziedzinach (np. obrazowania medycznego, rozpo-

8   Np. Hanson 2008, 2010; Palmer i Cowley 2010; Parcak 2009.

Ryc. 6. Gibbs Hill w południowej Szkocji to kolejne stanowisko z bardzo subtelnymi formami terenowymi, którego plan powstał 
dzięki intensywnemu zaangażowaniu analitycznemu w celu ustalenia fazowania konstrukcji (plan i zdjęcia z lotu ptaka: © Histo-
ric Environment Scotland; fot. po prawej: S. Halliday)
Fig. 6. At Gibbs Hill in southern Scotland, another site with very subtle earthworks has been planned in an intensive analytical 
engagement to explore phasing of construction (plan and aerial photograph: © Historic Environment Scotland; photo on the 
right: S. Halliday)
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znawania twarzy, kartografii, nawigacji, czy nadzorze9), 
a aplikacje archeologiczne są coraz bardziej wyrafinowa-
ne i wykazują znaczne korzyści. W szczególności, takie 
podejścia odnoszą się do systematycznej analizy złożo-
nych danych dotyczących rozległych obszarów, stanowiąc 
krok do przodu w stosunku do ludzkich zdolności ręczne-
go opracowywania danych oraz oraz pozwalając zbadać 
związek między tym, jak i co archeolog widzi w terenie 
lub w danych, oraz jak można to wyrazić za pomocą auto-
matycznego przetwarzania. Jest to trudna relacja, miejmy 
nadzieję bardziej synergiczna niż konkurencyjna, w któ-
rej iteracyjne przepływy informacji z jednej strony mogą 
przyczynić się do sprawienia, że procesy archeologiczne 
będą bardziej jednoznaczne, z drugiej zaś poprawić wy-
niki automatycznego przetwarzania. Wymaga to uczenia 
maszyn „widzieć” jak my, i uczenia się, aby postrzegać 
podobnie jak maszyny – jest to proces dwukierunkowy, 
którego rdzeniem jest potrzeba jak najbardziej wyraźne-
go określenia, w jaki sposób identyfikowane są obiekty 
będące przedmiotem zainteresowania oraz parametry, 
które je definiują.

Skala i złożoność dostępnych danych powoduje poja-
wienie się poważnych pytań. Dla przykładu, na ile jest 
możliwa dla ludzkiego obserwatora jest praca z wielo-
ma wizualizacjami, każdej z wieloma podstawowymi pa-
rametrami, które mogą być łączone na różne sposoby? 
Jeśli ktoś następnie zwiększy badany obszar, na przykład 
do skali regionu lub całego kraju, to wówczas zdolność 
społeczności archeologicznej do eksploracji danych, 
na przykład dla celów zarządzania dziedzictwem, jest 
ograniczona dostępnością zasobów ludzkich – a osta-
tecznie archeologia nie jest dziedziną dobrze finanso-
waną. Same w sobie nie są to może jeszcze powody do 
automatyzowania procesów, ale najnowsze osiągnięcia 
w tej dziedzinie są naprawdę wartościowe, jak pokazują 
przykłady prezentowane podczas sesji Computer vision 
vs human perception in remote sensing image analysis: 
time to move on, która odbyła się w 2016 roku podczas 
44. konferencji Computer Applications and Quantitative 
Methods in Archaeology10.

Niektóre podejścia do automatycznego wykrywania 
obiektów obejmują zastosowanie drogiego oprogramo-
wania lub polegają na znacznej mocy obliczeniowej, ale 
kilka referatów przedstawionych podczas wspomnianej 
sesji CAA opierało się na stosunkowo powszechnych na-
rzędziach GIS do identyfikacji konkretnych typów obiek-
tów archeologicznych. Zasadnicze znaczenie dla powo-
dzenia takiego podejścia ma możliwość jednoznacznego 
określenia właściwości obiektów, do wykrycia których 
dążymy. Jest to dobra zasada, wskazana przy każdego 
rodzaju analizie obrazów i danych, a niestety nieobec-
na w niektórych tradycyjnych procesach, w przypadku 
których sprawdzalność opiera się jedynie na stwierdze-
niu „tak jest, bo tak mówię”. Na drugim końcu skali są 

9   Szeliski 2011.
10   Traviglia, Cowley i Lambers 2016.

ostatnie prace norweskich naukowców przeprowadzone 
przy użyciu wysokiej klasy metod do półautomatycznego 
wykrywania ziemnych pozostałości mielerzy do wypału 
węgla drzewnego11. W badaniu tym zastosowano gene-
ryczne uczenie maszynowego oparte na głębokich kon-
wolucyjnych sieciach neuronowych (CNN). CNN są wielo-
warstwową siecią sztucznych neuronów, które naśladują 
biologiczną korę wzrokową i, podobnie jak u ludzi i zwie-
rząt, uczą się na przykładach treningowych. Niedawno 
zyskały uznanie za dramatyczne zwiększenie stopnia suk-
cesu w wykrywaniu obiektów12 i mogą być dostosowane 
do konkretnych zadań poprzez wprowadzenie szczegóło-
wych klasyfikatorów. W omawianym badaniu klasyfika-
tor został skonstruowany z odwzorowania mielerzy w da-
nych ALS, zidentyfikowanych na podstawie identyfikacji 
wzrokowej. Klasyfikator wykrywania mielerzy następnie 
zastosowano do danych ALS i wstępne wyniki uzyskane 
dla obszaru o powierzchni 3 na 3 km wykazały niezwykły 
stopień 85% prawdziwych wykryć. Przy takim poziomie 
dokładności wykrywania obiektów, automatyzacja staje 
się cennym narzędziem, nie tylko gdy mamy do czynienia 
z danymi dotyczącymi rozległych przestrzeni, ale także do 
wypracowania ram analitycznych i interpretacyjnych, któ-
re przenoszą nas od tego, co osobiste i niesprawdzalne, 
do tego, co wyraźne i powtarzalne.

Rozwój wykorzystania trójwymiarowych 
danych topograficznych

Gdy nowe źródła danych lub techniki są wprowadzane do 
praktyki archeologicznej, często występuje początkowo 
skupienie się na samej technologii, prezentujące zalety 
i pułapki. Archeologiczne wykorzystywanie danych trój-
wymiarowych nie różni się w tym względzie, chociaż po-
czątkowa ekscytacja nową techniką obecnie zmieniła się 
w przemyślane zastosowania w badaniach regionalnych. 
Innym odzwierciedleniem dojrzałości podejścia jest wy-
pracowanie formalnych wytycznych dla ALS i dokumenta-
cji trójwymiarowej13, które dostarczają ważnej dokumen-
tacji aktualnych praktyk, porad i norm dotyczących tych 
danych. Takie wytyczne należy jednak czytać krytycznie, 
jak to ilustrują nieco „partyzanckie” wytyczne English 
Heritage na temat korzystania z ALS w badaniach arche-
ologicznych. W stwierdzeniu, że „interpretacja obiektów 
archeologicznych na podstawie tych modeli najlepiej 
może być dokonana przez kogoś doświadczonego w in-
terpretacji zdjęć lotniczych”14, wyraźna jest silna perspek-
tywa fotografi lotniczej, a to oznacza niebezpieczeństwo 
tworzenia praktyk, które są w swej istocie nieprzydatne 
dla rozwoju przyszłej praktyki, gdyby zastosowano je do-
gmatycznie. Jak powinno być jasne w świetle powyższej 

11   https://www.nr.no/en/node/848.
12   Krizhevsky et al. 2012; LeCun et al. 2015.
13   Np. Crutchley i Crow 2009.
14   Crutchley i Crow 2009: 17.
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dyskusji, autorzy niniejszego artykułu nie wierzą, by takie 
„partyzanckie” propozycje mogły być pomocne.

Regionalne wykorzystywanie danych ALS do celów 
archeologicznych jest uzależnione od dostępności da-
nych ogólnego stosowania, lub opiera się na dobrze 
finansowanych projektach badawczych, który mogą 
sobie pozwolić na pozyskanie swoich własnych danych. 
Istnieje obecnie wiele projektów, które dostarczają cie-
kawych przykładów innowacyjnych, a w niektórych przy-
padkach utrwalonych już praktyk. Zachodzi w tym mo-
mencie pokusa oczekiwania, że użycie danych ALS / 3D 
jest niezbędne – że każdy projekt „powinien korzystać 
z danych ALS / lidaru”. Niewątpliwie większość projektów 
krajobrazowych odniesie korzyści z tych danych, tak jak 
mogą odnieść korzyści ze zdjęć lotniczych. Jednak pro-
jekt przedsięwzięcia badawczego ma kluczowe znaczenie 
wraz z wyraźnym zrozumieniem, dlaczego konkretna me-
toda dokumentacji winna być zastosowana. Bez takiego 
wyraźnego odniesienia do celów dokumentacji, zachodzi 
niebezpieczeństwo bezmyślnego stosowań metod, które 
mają w takim przypadku niewielką wartość i nie posze-
rzają wówczas naszej wiedzy o przeszłości, tak jak poten-
cjalnie by mogły.

Rozpatrując przydatność danych ALS do określonego 
celu badawczego, winniśmy postawić serię pytań. Na 
przykład, dlaczego potrzebuję danych ALS? Czy spodzie-
wam się, że obiekty przetrwały w formie rzeźby terenu? 
Jakiej rozdzielczości danych potrzebuję, aby zadokumen-
tować obiekty, których przetrwania spodziewam się? Czy 
dobrze rozumiem parametry przetwarzania stosowane 
do surowych danych i czy wpływa to na wykorzystanie 
przeze mnie tych danych? Czy w pełni rozumiem, co uka-
zują mi wizualizacje danych? Jak zaplanuję relacje między 
analizą gabinetową a obserwacją w terenie, obejmującą 
wiedzę o krajobrazie?

Ostatnie pytanie jest bardzo istotne. Kluczowe w każ-
dym dojrzałym zastosowaniu danych pochodzących ze 
zdalnej detekcji jest zrozumienie współczesnego krajo-
brazu i zachodzących w nim procesów, oraz nieujawniane 
modele tego, jak relikty dawnych budowli i sposobu wy-
korzystania gruntów prezentują się w obecnej topografii 
terenu. Z doświadczeń autorów wynika, że najczęstszą 
przyczyną błędnej interpretacji zdjęć lotniczych jest nie-
znajomość procesów zachodzących w dzisiejszym kra-
jobrazie, i to samo jest zapewne prawdą w przypadku 
cyfrowych modeli terenu. W ten sposób, twory powsta-
łe w wyniku procesów rolniczych, takich jak nawożenie 
i karmienie zwierząt, mogą być rutynowo interpretowane 

jako obiekty archeologiczne (por. ryc. 5). Wynika z tego 
znaczenie integracji analizy gabinetowej i wiedzy opartej 
na pracy terenowej ze znajomością dawnych i obecnych 
krajobrazów, bez uprzywilejowania jednego źródła infor-
macji. Podobnie, nasze podejście do cyfrowego terenu 
musi wykorzystywać zalety wydajności oferowanej przez 
automatyzację i elastyczność manipulowania wizualiza-
cjami i perspektywami, podczas tworzenia kultury pro-
fesjonalizmu, która ceni czas spędzony na obserwacji 
i interpretacji przy biurku i uznaje wartość praktyki.

Zasadniczo jednak istnieje potrzeba krytycznej reflek-
sji na temat tego, co stanowi dobrą praktykę w różnych 
kontekstach, refleksji, która rozpoznaje iteracyjne rela-
cje między obserwacją terenową i cyfrowymi modelami 
terenu, a nie automatycznie zakłada wyższość jednej 
perspektywy nad innymi. Niniejszy artykuł ma nadzieję 
zachęcić do takiej refleksji i napisany jest przez autorów, 
których związki z topografią archeologiczną mają od-
mienne punkty wyjścia. David Cowley miał za sobą wiele 
lat obserwacji terenowych i zwiadu lotniczego, zanim za-
czął eksplorować numeryczne dane na temat rzeźby tere-
nu, natomiast Rachel Opitz rozpoczęła swoje zaintereso-
wania od danych cyfrowych. Oboje uznajemy natomiast 
zalety obu perspektyw – „terenowej” i „cyfrowej” – i to 
że negocjowanie najlepszych praktyk posuwające nas do 
przodu powinno być oparte na braku uprzedzeń co do 
tego, co dostarcza najbardziej wyrazistych i stymulują-
cych wyników.

Oprócz tych uwag podsumowujących chcielibyśmy 
skierować zainteresowanego czytelnika do szeregu in-
nych artykułów, które przedstawiają niektóre z tych pro-
blemów, z różnych perspektyw15.

Podziękowania

Dziękujemy kolegom za dyskusję, a zwłaszcza Tessie Pol-
ler za komentarze na temat tego tekstu. Finansowanie 
pozyskane od Royal Society of Edinburgh na warsztaty cy-
frowej topografii archeologicznej - obserwacji, wizualiza-
cji i zrozumienia, ułatwiło niektóre z prac, które stanowią 
podstawę tego artykułu, co stwierdzamy z wdzięcznością. 

Tłumaczenie Zbigniew Kobyliński  
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15   Bowden 1999; Bowden i McOmish 2011; Cowley 2012, 2013; 
Doneus i Briese 2006; Halliday 2013; Opitz i Cowley 2013.
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Man in the landscape.  
Archaeological topography: 3D data, observation, visualisation and interpretation

Summary

The widespread availability of digital 3D topographic data is 
a world of opportunity for archaeological survey, but also raises 
challenges to workflows and interesting questions about rela-
tionships with traditional skills in field observation. These are 

discussed, highlighting the roles of personal decision-making 
and the importance of explicit and accountable processes, and 
including reference to automated object detection. 
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