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Spacer interaktywny 
po mapie cyfrowej       
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Cel spaceru po mapie cyfrowej
Mapy prezentują lokalizację obiektów atrakcji i bazy turystycznej 
oraz przebieg szlaków turystycznych.

Dla wybranego obiektu (szlaku) można wyświetlić szczegółową 
kartę informacyjną. 

Znajdują się tam informacje takie jak: opis i historia obiektu, dane 
kontaktowe, dodatkowe informacje, galeria fotograficzna oraz inne 
obiekty powiązane z wybranym elementem. 

Każdy obiekt, dla którego w bazie danych zdefiniowano 
współrzędne położenia (GIS) wraz z powiązaniami (relacjami) 
przedstawiony jest na interaktywnej mapie.



 

Jak rozpocząć spacer interaktywny?
Przeglądanie opisów i fotografii wielu szlaków oraz atrakcji 
i obiektów bazy turystycznej połączone z lokalizacją na 
interaktywnej mapie cyfrowej umożliwiają portlety  znajdujące się 
na stronie głównej portalu. 
Najciekawszy spacer interaktywny umożliwiają przede wszystkim 
następujące portlety:

● MAPA, SZLAKI, OBIEKTY

● TEMATY

● LOSOWA ATRAKCJA

● LOSOWE ZDJĘCIE



 

Wyszukiwanie obiektów na mapie
Portlet MAPA, SZLAKI, OBIEKTY 
umożliwia wyszukiwanie obiektów. 
Polecamy dwa niżej opisane sposoby 
wyszukiwanych obiektów.
● Szukaj obiektu lub szlaku
● Kategorie

Wyszukane obiekty mogą być 
prezentowane na mapie, liście lub 
w postaci miniatur. 

Przejście do innego sposobu 
prezentacji polega na otworzeniu innej 
zakładki tego samego okna:

mapa / lista / miniatury.



 

MAPA, SZLAKI, OBIEKTY



 

Funkcjonalność mapy
Na mapie można przeglądać wszystkie kategorie naraz bądź też 
wyświetlić każdą kategorię osobno. Służy do tego klasyfikacja 
szlaków i obiektów.

Na mapie interaktywnej znajdują się wszystkie obiekty. Widoczna 
ilość obiektów uzależniona jest od zoomu. Czym większy zoom 
tym bardziej szczegółowe obiekty dla danego obszaru będą się 
pojawiały.

Aby przeczytać o danym obiekcie trzeba na niego kliknąć. 
Wyświetli się wtedy dymek obiektu na którym znajdują się 
podstawowe informację o obiekcie.

Kategorie obiektów można przeglądać również w postaci listy lub 
miniatur fotografii reprezentatywnych dla danego obiektu.



 

MAPA, SZLAKI, OBIEKTY
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MAPA, SZLAKI, OBIEKTY



 

Wyszukiwanie obiektów na mapie
Szukaj obiektu lub szlaku  – do tego 
pola można wpisać identyfikujące 
obiekt słowo lub kilka słów. W efekcie 
zostaną wyszukane wszystkie obiekty, 
w których nazwie, opisie lub opisie 
skróconym występują zadane słowa.

W przypadku wpisania do pola kilku 
słów, wyszukiwane są także obiekty, 
w których słowa te występują w różnych 
miejscach nazwy / opisu / opisu 
skróconego (słowa te nie muszą 
występować razem).



 

Kategorie  – w wyniku kliknięcia 
tego pola jest wyświetlane okienko 
zawierające listę istniejących 
kategorii klasyfikujących obiekty.

W przypadku wybrania (kliknięcia) 
określonej kategorii, zostaną 
wyszukane te obiekty, które należą 
do danej kategorii oraz do 
podkategorii tej kategorii.

Wyszukiwanie obiektów na mapie



 

TEMATY
W tym portlecie znajduje się lista 
linków do stron serwisu.
Kliknięcie wybranego linku 
powoduje wyświetlenie zawartości 
odpowiadającej mu strony.
W efekcie zostanie również 
zmieniony wygląd portletu – pod 
linkiem do wybranej strony pojawią 
się linki do podstron tej strony.

Na wielu stronach dla ilustracji 
treści opracowano interaktywną 
mapę w danym temacie.
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TEMATY
Strona Interaktywne widoki udostępnia listę wszystkich 
opracowanych map ilustrujących wybrane tematy.



 

Interaktywny widok



 

LOSOWA ATRAKCJA

W tym portlecie znajduje się krótki opis obiektu turystycznego, 
losowo wybranego spośród obiektów oznaczonych jako 
promowane. W portlecie znajdują się:
●   nazwa obiektu,
●   kategoria (kategorie) danego obiektu,
●   dane adresowe obiektu,
●   miniatura zdjęcia obiektu,
●   skrócony opis. 



 

LOSOWA ATRAKCJA

Ikona i link Szczegóły  – Kliknięcie 
tego linku lub ikony powoduje 
wyświetlenie kompletnej karty danego 
obiektu. Wyświetlona karta 
informacyjna obiektu umożliwia 
przejście do interaktywnej mapy, która 
pokaże lokalizację danego obiektu 
oraz inne powiązane obiekty i szlaki.
Ikona i link Następny  – Kliknięcie 
tego linku lub ikony powoduje 
wyświetlenie w portlecie informacji 
o następnym promowanym obiekcie. 



 

LOSOWE ZDJĘCIE
W tym portlecie znajduje się zdjęcie (wraz z podpisem), losowo 
wybrane spośród zdjęć oznaczonych jako promowane. Zdjęcia 
pokazywane w tym portlecie są zmieniane co kilka sekund. 
W portlecie znajdują się:
●   miniatura zdjęcia,
●   opis zdjęcia,
●   dane autora zdjęcia.



 

Ikona i link Karta szczegółowa  – 
Kliknięcie tego linku lub ikony powoduje 
wyświetlenie karty obiektu, z której 
pochodzi dane zdjęcie. 
Wyświetlona karta informacyjna obiektu 
umożliwia przejście do interaktywnej 
mapy, która pokaże lokalizację danego 
obiektu oraz inne powiązane obiekty 
i szlaki.

LOSOWE ZDJĘCIE



 

Instrukcje i materiały techniczne 

Zainteresowanym tematem 
polecamy szczegółowe instrukcje 

oraz materiały techniczne znajdujące się na 
Portalu Turystyki Aktywnej Ziemi Wieluńskiej 

pod adresem:

www.turystyka.wielun.pl

Portal udostępnia również bezpłatnie
aplikacje nawigacyjne GPS do urządzeń mobilnych (PDA)

oraz telefonów komórkowych

http://www.turystyka.wielun.pl/


Partner projektu realizujący zadanie

Fundacja Informatyki i Zarządzania
93-491 Łódź

ul. Władysława Reymonta 5

tel. (42) 296 58 21, (42) 683 04 22
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http://www.fiiz.pl
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