


Robert Celiński

• mieszkaniec Bielska-Białej
• zdobywca Korony Gór Polski
• biegacz górski, ponad 100 maratonów na 

koncie, zwycięzca m.in. maratonu na 
Antarktydzie

• programista w dużej polskiej firmie IT
• strona internetowa: www.robertcelinski.com



Cele aplikacji Polskie Góry

• oglądanie panoram górskich w rozszerzonej 
rzeczywistości (Augmented Reality - AR)

• utrwalanie panoram na zdjęciach
• kolekcjonowanie zdobytych szczytów



Założenia

• dostępna na urządzeniach Android (75% 
polskiego rynku mobilnego)

• objęcie wszystkich pasm górskich w 
Polsce i obszarach przygranicznych

• szybkość działania
• offline (bez dostępu do Internetu)
• bezpłatna, zawiera reklamy



Historia aplikacji

• zaczęła powstawać w połowie 
2015 roku

• pierwsze udostępnienie w sklepie 
Google Play na początku 2016 roku



Aplikacja w liczbach
dane na lipiec 2018

• Baza szczytów zawierająca ponad 7500 rekordów 
(polskie i przygraniczne - DE, CZ, SK, UA, RO, AT)

• Dane topograficzne przeszło pół miliona punktów
• Ponad 25 tysięcy instalacji
• Ponad 1000 polubień strony na Facebooku
• Ponad 3000 zdjęć wykonanych aplikacją
• Ponad 6000 szczytów w kolekcjach użytkowników



Jak to działa?
• użytkownik uruchamia aplikację
• telefon uzyskuje sygnał GPS
• aplikacja pobiera z bazy szczyty widoczne z danego 

miejsca (działanie offline, bez Internetu)
• aplikacja pokazuje podgląd aparatu fotograficznego i 

nanosi na niego opisy i kształty gór, które 
dodatkowo przesuwają się na podstawie kierunku 
patrzenia (kompas, czujniki położenia, odczyt 
obrazu) lub nawigacji ręcznej użytkownika











Zaawansowane opcje podglądu

• możliwość wyłączenie kompasu i 
ręcznego przesuwania opisów palcem

• generowanie kształtów gór na 
podglądzie

• pokazywanie aktualnego położenia 
słońca oraz kierunku rzucanego cienia -
ułatwienia nawigacyjne



Zaawansowane opcje podglądu

• promień widoczności
• przełączanie Wyższe/Niższe/Wszystkie
• ukrywanie zbędnych opisów
• wyświetlanie informacji o szczytach
• robienie zdjęć i zrzutów ekranu













Rozpoznawanie obrazu

• Image Recognition - IR
• rozpoznawanie linii horyzontu
• porównanie z obrazem 

wygenerowanym komputerowo
• korygowanie wskazań kompasu







Opcje aplikacji

• mapa okolicznych szczytów i jezior
• mapa Google
• generator rysunku panoramy
• kompas z górską różą wiatrów
• kolekcjonowanie szczytów









Kolekcja szczytów

• zbieranie szczytów w aplikacji
• rejestrowanie na portalu 

(zaznaczanie na liście lub na mapie)
• synchronizacja z portalem 

(pobieranie i wysyłanie kolekcji)

















Elementy sztucznej inteligencji

• Artificial Intelligence - AI
• sugerowanie kolejnych szczytów do 

zdobycia na podstawie geolokalizacji
oraz poprzednich wyborów 
użytkownika





Inne opcje aplikacji

• informacje o polskich górach i Koronie 
Gór Polski

• szczegółowa lista szczytów danego 
pasma

• zdjęcia wykonane aplikacją
• pomoc dla aplikacji















Ustawienia aplikacji

• wybór szczegółowego opisu bardziej 
odległego pasma górskiego (11 pasm do 
wyboru)

• kalibracja kąta widzenia kamery w 
telefonie

• wybór rozdzielczości podglądu i zdjęć



Ustawienia aplikacji

• symulacja opisu panoramy z dowolnego 
miejsca lub z wybranego szczytu

• dodawanie ulubionego miejsca na panoramie 
(np. swojego domu, ulubionego pagórka)

• pobieranie aktualnej wysokości n.p.m. 
sprowadzonej do poziomu gruntu (nie z GPS)





Reklamy w aplikacji
• otwierane kontekstowo w zależności od 

miejsca, w którym znajduje się użytkownik

Potencjalnymi reklamodawcami są:
• hotele i inne miejsca noclegowe
• restauracje
• parki rozrywki
• sklepy ze sprzętem turystycznym



Pobieranie aplikacji

Aplikację Polskie Góry
można pobrać za darmo
w sklepie Google Play



Dziękuję za uwagę

Robert Celiński
polskiegory.byledobiec.pl


