1. Przegląd podstawowych funkcji systemu
Rozdział niniejszy przedstawiamy krótki opis kilku podstawowych czynności związanych
z operowaniem na danych systemu GEO-MAP.Wczytanie danych
1.1

Wczytanie danych

Wczytanie danych odbywa się przez wybór z menu opcji Plik|Otwórz. Uaktywniając opcję
uzyskujemy dostęp do okienka dialogowego służącego do wyboru nazwy pliku danych. Pliki danych
systemu GEO-MAP posiadają rozszerzenie nazwy MAP. W trakcie wyboru pliku możliwe jest wybranie
jednego lub wielu plików do otwarcia (zgodnie z obowiązującymi standardami MS Windows przy wyborze
pliku do odczytu można zaznaczać pliki trzymając wciśnięty klawisz Shift lub Control). Jeśli wybierzemy
więcej plików niż jeden wtedy zostaną one otwarte w oddzielnych oknach.
1.2

Przeglądanie danych

Wyboru obszaru prezentacji (widocznego na ekranie fragmentu bazy danych) dokonuje się przez
wybór z menu głównego opcji Zoom lub
widocznego obok paska narzędzi. W obu
przypadkach uzyskujemy dostęp do szeregu
poleceń związanych z wyborem obszaru prezentacji. Przybliżona skala aktualnego rysunku wyświetlana jest
na dole ekranu, obok aktualnych współrzędnych kursora. Poszczególne polecenia związane z wyborem
obszaru prezentacji mają następujące działanie:
Wszystko
Poprzedni
Prostokąt
Powiększ
Pomniejsz
Przesunięcie
Punkt
Przerysuj
Arkusz
Skala
Obiekt
Rastry
Wybrany raster

wybór obszaru prezentacji aby były widoczne wszystkie przeznaczone do prezentacji obiekty
przywrócenie poprzedniego obszaru prezentacji
wybór nowego prostokątnego obszaru prezentacji
dwukrotne powiększenie rysunku
dwukrotne pomniejszenie rysunku
przesunięcie obszaru prezentacji o zadany wektor
wybór obszaru prezentacji przez wskazany punkt
ponowne wykonanie rysunku, bez zmiany zakresu rysunku
wybór obszaru prezentacji w zakresie wynikającym z aktualnego pliku EXT
wybór skali prezentacji. Aby skale ustawiane tą opcją były prawidłowe należy odpowiednio
ustawić w opcjach przekątną monitora.
wybór obszaru prezentacji określonego aktywnym obiektem, opcja jest dostępna, jeśli mamy
oznaczony obiekt.
wybór obszaru prezentacji określonego wszystkimi wczytanymi aktualnie rastrami, lub jeśli
wybierzemy rozwinięcie listy możemy wybrać obszar zgodny ze wskazanym rastrem
wybór obszaru prezentacji określonego zakresem wybranego rastra (z listy aktualnie
wczytanych).

Dodatkowo obszar prezentacji może być zmieniany przy użyciu klawiatury. Wykorzystywane są wtedy
klawisze ruchu kursora
do przesuwania obszaru prezentacji, klawisz + (plus) do zmniejszania
obszaru prezentacji (powiększania rysunku) oraz klawisz - (minus) do zwiększania obszaru prezentacji, czyli
pomniejszania rysunku. Jeśli mysz wyposażona jest w rolki możliwe jest również przesuwanie obszaru
prezentacji przez obracanie rolką (przesuwanie góra dół) lub obracanie rolką z wciśniętym środkowym
klawiszem myszy lub klawiszem SHIFT (przesuwanie prawo lewo).
Aktualny zakres prezentacji możemy zapamiętać w jednej z dziewięciu pamięci przez wciśnięcie
jednego z klawiszy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oraz odtwarzać zapamiętane zakresy z pamięci klawiszami odpowiednio
od Alt+1 do Alt+9.

1.3

Pomiar wielkości geometrycznych

Pomiaru wielkości geometrycznych dokonuje się przez wybór z menu głównego pozycji Pomiar,
przez którą uzyskujemy dostęp do podmenu zawierającego listę możliwych do pomiaru wielkości.
Współrzędne XYH
Przyrosty X Y H
Azymut i długość
Kąt poziomy
Domiary prostokątne
Metoda biegunowa

pomiar współrzędnych X Y H,
pomiar różnicy współrzędnych X Y H,
Pomiar odległości i azymutu, dodatkowo podawane są spadek w procentach oraz
odległość skośna, jeśli punkty końcowe odcinka mają określoną wysokość
Pomiar kąta poziomego,
Pomiar miary bieżącej i domiaru wskazanego punktu w stosunku do prostej,
wskazanej dwoma innymi punktami,
Pomiar odległości i kierunku (od zadanego kierunku początkowego),

Po wyborze mierzonej wielkości, następuje wejście do odpowiedniej procedury pomiarowej, w której
użytkownik wskazuje punkty będące argumentem mierzonej wielkości. Punkty oparcia mierzonych
wielkości wskazuje się klawiszami myszy odpowiednio lewym punkt istniejący, natomiast prawym punkt
o współrzędnych wynikających z położenia kursora graficznego. Po wskazaniu ostatniego z niezbędnych
punktów na ekranie pojawia się okienko z wynikiem
pomiaru. Jeśli chcemy mierzyć następną wielkość
wciskamy klawisz OK, a jeśli chcemy zakończyć
pomiar klawisz Cancel. Na rysunkach obok
przedstawiono przykładowe okienka z
wynikami pomiaru długości i azymutu
oraz domiarów prostokątnych.
Do anulowania ostatniego z
oznaczonych
punktów
pomiarowych
służy
środkowy
klawisz myszy lub klawisz ESC
klawiatury. Jeśli
nie został wskazany żaden punkt
pomiarowy, wtedy wciśnięcie klawisza ESC powoduje
wyjście z procedury pomiarowej. Rezygnacja z pomiaru
możliwa jest również przez wciśnięcie klawisza Rezygnacja, który pojawia się na pasku narzędzi w
momencie wejścia do procedur pomiarowych.
1.4

Operacje na aktywnym obiekcie

System oferuje wiele różnych operacji na obiektach, w tym jeden szczególny rodzaj operacji
polegający na edytowaniu jednego wybranego obiektu. Aby to było możliwe musimy oznaczyć aktywny
obiekt. Aktywnym w danej chwili może być tylko jeden obiekt. Jeśli dokonamy oznaczenia następnego
obiektu, to poprzedni jest automatycznie odznaczany. Aktywny obiekt wyróżniany jest standardowo kolorem
żółtym (lub innym, o ile dokonamy zmian w opcjach systemu). Wyboru aktywnego obiektu dokonuje się
przez wciśnięcie lewego klawisza myszy w chwili, gdy kursor graficzny
znajduje się w okolicy obiektu, który chcemy uczynić aktywnym. Na
aktywnym obiekcie zostaje również zaznaczony aktywny punkt,
(znaczek X na punkcie najbliższym miejsca położenia kursora w chwili
zaznaczania obiektu). Aktywny punkt możemy przesuwać po aktywnym
obiekcie klawiszami klawiatury wg poniższej tabeli.
Klawisz
TAB
Shift TAB
Home
End

Opis działania
do następnego punktu
do poprzedniego punktu
do punktu początkowego obiektu
do punktu końcowego obiektu

aktywny punkt

Z aktywnym obiektem związanych jest szereg funkcji edycyjnych
dostępnych w pozycji Edycja menu głównego lub menu kontekstowego
(rysunek po prawej) uzyskiwanego po wciśnięciu prawego klawisza myszy. Jeśli aktywny obiekt zostanie
skasowany, to istnieje możliwość jego odtworzenia przez klawisza INS. Jedną z najczęściej wykonywanych

funkcji związanych z aktywnym obiektem jest podgląd jego atrybutów, zarówno opisowych jak i
przestrzennych (współrzędne punktów). Dostęp do funkcji uzyskujemy wybierając z menu pozycję Edycja
atrybutów lub wciskając klawisz E. Po
uaktywnieniu funkcji na ekranie zobaczymy
formularz zawierający wykaz atrybutów
aktywnego obiektu.
W
zależności
od
ustawień
indywidualnych dotyczących poszczególnych
obiektów wartości atrybutów mogą być
wpisywane bezpośrednio lub jedynie wybierane
z listy dostępnych wartości. Atrybuty możemy
podzielić na 3 grupy. Pierwsza grupa atrybutów
są to tzw. Atrybuty wyliczalne, w skład których
wchodzą: NP (liczba punktów), Obwód, Pole.
Dla wymienionych atrybutów zmiana wartości
może być zrealizowana jedynie przez zmianę
geometrii. Drugą grupę stanowią atrybuty
zwykłe (oznaczenie na formularzu Atrybuty),
które w zależności od obiektu posiadają różne
nazwy i dozwolone zakresy wartości.
Standardowo atrybutów jest 6 oraz jeden
dodatkowy o nazwie Uwagi. Trzecią grupę
stanowią atrybuty związane z ośrodkiem
dokumentacji (oznaczenie na formularzu
Ośrodek), w grupie tej znajduje się data
przyjęcia do zasobu, nr operatu na podstawie
którego nastąpiło przyjęcie oraz metoda
pozyskania.
Włączając zakładkę Współrzędne punktów
przełączamy się do formularza zawierającego
współrzędne punktów.
Linia wyróżniona w widocznym obok zestawieniu wskazuje na aktywny punkt obiektu.
Występowanie współrzędnej H jest opcjonalne i w przy-padku jej braku pojawiają się kropki. Dodatkowo
podawane są czołówki między kolejnymi punktami obiektu. Przy widoku współrzędnych punktów widoczny
staje się klawisz Drukuj, pozwalający wydrukować aktualną zawartość edytora.
Do operacji na aktywnym obiekcie służą również inne funkcje, które nie mają swoich
odpowiedników w menu a wykonywane są po wciśnięciu odpowiedniego klawisza myszy, klawiatury lub
ich wzajemnych kombinacji. Zestawienie tych funkcji oraz wykaz klawiszy służących do ich uaktywniania
przedstawiamy poniżej:
Mysz
-----------lewy
lewy
lewy
lewy
---------------------

Klawiatura
F1
-------------Lewy CTRL+SHIFT
Lewy ALT
Lewy SHIFT
DEL

INS

Opis działania
wyświetlenie tekstu pomocy
oznaczenie aktywnego obiektu
oznaczenie aktywnego obiektu z jego automatycznym usunięciem
oznaczenie aktywnego obiektu z dodaniem do bloku
oznaczenie aktywnego obiektu z wyłączeniem z bloku
usunięcie aktywnego obiektu
odtworzenie ostatnio skasowanego obiektu

1.4.1

Operacje na aktywnym punkcie obiektu

W rozdziale tym zgrupowane zostały operacje dotyczące aktywnego punktu aktywnego obiektu.
Aktywnym punktem obiektu jest punkt oznaczony znakiem X, jak przedstawiono to na poniższym rysunku.
aktywny punkt

Ilustracja aktywnego obiektu i jego aktywnego punktu

Dostęp do funkcji związanych z operacjami na
aktywnym punkcie jest możliwy z poziomu menu głównego
pozycja Edycja\Operacje na aktywnym punkcie, lub
odpowiednimi skrótami klawiszowymi widocznymi na
zamieszczonym obrazie menu. Jeśli nie oznaczono aktywnego
obiektu pozycja menu jest nieaktywna. Pierwsze dwie funkcje
z dostępnego menu (przesunięcie i wstawienie nowego) są
funkcjami, które po uruchomieniu działają do chwili ich
zakończenia przez operatora polegającego na wciśnięciu
klawisza ESC klawiatury lub wciśnięciu klawisza
Rezygnacja, widocznego na pasku narzędzi po
uaktywnieniu funkcji.
Druga grupa są funkcje, które po jednokrotnym wykonaniu kończone są automatycznie. W grupie tych
funkcji znajdziemy:
 funkcję do usunięcia aktywnego punktu (skrót klawiszowy BkSp),
 cztery funkcje do wyboru aktywnego punktu (skróty klawiszowe Tab, Shift TAB, Home i End),
 funkcję do zmiany widoczności połączenia (skrót klawiszowy Y),
 cztery funkcje związane z ustalaniem statusu góry i dołu skarpy (skróty klawiszowe Crtrl+1,
Ctrl+2, Ctrl+3, Ctrl+4).
Poniżej szerzej opisujemy funkcję przesuwania aktywnego punktu, a następnie funkcje dodawaniem
nowego punktu do obiektu.
1.4.1.1

Przesunięcie punktu

aktywny punkt obiektu

aktualne położenie kursora

Po uaktywnieniu funkcji
przesuwania punktu obiektu na
ekranie zobaczymy obraz zbliżony
do zamieszczonego po prawej.
Od aktywnego punktu obiektu do bieżącej (zmieniającej się) pozycji kursora graficznego rysowana
jest przerywana linia, która oznacza wektor przesunięcia aktywnego punktu. Przesunięcie punktu może
nastąpić na punkt już istniejący w bazie danych lub na punkt nowy. Zgodnie z przyjętą w GEO-MAP
konwencją punkt istniejący wskazujemy lewym, a nowy (dowolny) prawym klawiszem myszy. Jeśli
dokonamy przesunięcia punktu aktywnego na punkt poprzedni lub następny aktywnego obiektu wtedy
eliminujemy aktywny punkt z obiektu.
W trakcie działania funkcji możemy zmieniać aktywny punkt obiektu korzystając z klawiszy
klawiatury Tab, Shift TAB, Home i End. Jeśli w trakcie przesuwania usuniemy aktywny punkt (skrót
klawiszowy BkSp) to jako aktywny punkt zostanie oznaczony następny punkt w obiekcie.
Nowe położenie punktu możemy również określać przez podanie konkretnych wartości
współrzędnych lub ich obliczenie z relacji między innymi obiektami (np. przecięcie, dołączenie do linii).
Poniżej przedstawiamy kompletny wykaz funkcji dostępnych przy przesuwaniu aktywnego punktu.

Mysz
prawy

Klawiatura
CTRL

prawy

ALT

prawy

ALT+CTRL

Opis działania
Przesunięcie aktywnego punktu do wyznaczonego automatycznie punktu
przecięcia istniejących obiektów.
Przesunięcie aktywnego punktu do wyznaczonego automatycznie punktu na
wskazanej kursorem linii istniejącego obiektu.
Przesunięcie aktywnego punktu do wyznaczonego automatycznie punktu
przecięcia wskazanej kursorem linii istniejącego obiektu z przedłużeniem
pierwszego lub ostatniego odcinka obiektu aktywnego. W związku z tym
funkcja może być realizowana tylko dla pierwszego i ostatniego punktu
obiektu.
3’
3
1
2

prawy

ALT+SHIFT

Jeśli wskazana linia nie zostanie odnaleziona wtedy sygnalizowane jest to
sygnałem dźwiękowym. W sytuacji przedstawionej na rysunku powyżej
następuje przesunięcie punktu 3 do pozycji oznaczonej jako 3’.
Przesunięcie aktywnego punktu do
pozycji określonej przez podanie
konkretnych wartości współrzędnych z
klawiatury.
W okienku do podawania wartości
współrzędnych istnieje możliwość
automatycznego
wpisania
współrzędnych punktu, który ostatnio
podlegał
pomiarowi
(opcja
Pomiar\Współrzędne XYH).

Jeśli przesuwamy punkt na nową pozycję wskazaną bezpośrednio prawym klawiszem myszy lub
wyznaczoną w wyniku wymienionych wyżej obliczeń, wtedy z punktu przesuwanego może być
automatycznie eliminowany numer i wysokość (oczywiście w sytuacji jeśli punkt takie dane posiada).
Automatyczna eliminacja zależy od odpowiedniego ustawienia opcji:
 Usuwanie numeru w przesuwanym punkcie


Usuwanie wysokości w przesuwanym punkcie

znajdujących się w menu Opcje\Ustawienia zakładka Edycja.
1.4.1.2

Wstawienie punktu

Po uaktywnieniu funkcji wstawiania punktu na ekranie zobaczymy obraz zbliżony do jednego
z dwóch
przedstawionych
na
poniższych aktywny punkt obiektu
aktualne położenie kursora
rysunkach.
Pierwsza
ilustracja
przedstawia
wstawianie punktu jeśli w obiekcie istnieje punkt
następny w stosunku do aktywnego
Druga llustracja przedstawia wstawianie aktywny punkt obiektu
aktualne położenie kursora
punktu jeśli aktywny punkt jest ostatnim punktem
obiektu
Od aktywnego punktu obiektu oraz od
punktu następnego w obiekcie (o ile punkt
następny istnieje) do bieżącej (zmieniającej się)
pozycji kursora graficznego rysowane są przerywane linia, które oznaczają potencjalne dwa nowe odcinki
jakie zostaną dodane do obiektu w wyniku dodania nowego punktu. Dodanym punktem może być punkt już
istniejący w bazie danych lub na punkt nowy. Zgodnie z przyjętą w GEO-MAP konwencją punkt istniejący
wskazujemy lewym, a nowy (dowolny) prawym klawiszem myszy.

W trakcie działania funkcji możemy zmieniać aktywny punkt z klawiszy klawiatury Tab, Shift Tab,
Home i End. Istnieje również możliwość usunięcia aktywnego punktu skrótem klawiszowym BkSp.
Wstawiany punkt możemy również określać przez podanie konkretnych wartości współrzędnych lub
ich obliczenie z relacji między innymi obiektami. Poniżej przedstawiamy kompletny wykaz funkcji
dostępnych przy wstawianiu punktu.
Mysz
Klawiatura Opis działania
prawy
CTRL
Dodanie wyznaczonego automatycznie punktu przecięcia istniejących obiektów.
prawy
ALT
Dodanie wyznaczonego automatycznie punktu na wskazanej kursorem linii
istniejącego obiektu.
prawy
ALT+
Dodanie wyznaczonego automatycznie punktu przecięcia wskazanej kursorem
CTRL
linii istniejącego obiektu z przedłużeniem pierwszego lub ostatniego odcinka
obiektu aktywnego. W związku z tym funkcja może być realizowana tylko dla
pierwszego i ostatniego punktu obiektu.
4
3
1
2

Jeśli wskazana linia nie zostanie odnaleziona wtedy sygnalizowane jest to
sygnałem dźwiękowym. W sytuacji przedstawionej na rysunku powyżej
następuje dodanie punktu 4.
prawy

lewy

ALT+
SHIFT

ALT

Wstawienie (włączenie) do obiektu
punktu w pozycji określonej przez
podanie
konkretnych
wartości
współrzędnych z klawiatury.
W okienku do podawania wartości
współrzędnych
istnieje
możliwość
automatycznego
wpisania
współrzędnych punktu, który ostatnio
podlegał
pomiarowi
(opcja
Pomiar\Współrzędne XYH).
Wstawienie (włączenie) do obiektu
wskazanego (istniejącego) punktu ale w
taki sposób aby został automatycznie
włączony do wszystkich pozostałych
linii opartych na punktach między które
dodawany jest nowy punkt.
Na rysunku po prawej punkt A zostanie
włączony do obiektu 11 i obiektu 12.

1

11

3

12
A
3

6

1.4.2

2

5

8

4

Globalne operacje na punktach obiektów

Oprócz operacji opisanych w poprzednim rozdziale system oferuje wykonywanie operacji na punktach w
sposób globalny. Dostęp do funkcji z tym związanych oferują dwie pierwsze pozycje w menu Edycja.
Przesunięcie punktu
Zmiana numeru i wysokości punktu
Wymienione wyżej pozycje są dostępne zawsze, niezależnie od faktu, czy został oznaczony aktywny obiekt,
czy też nie.

1.4.2.1

Przesunięcie punktu

Globalne przesuwanie punktu różni się tym od przesuwania aktywnego punktu obiektu, że musimy
go najpierw wybrać (wskazać).W wyniku tego przesunięcia zmieni się kształt (lub położenie dla obiektów
jednopunktowych) wszystkich obiektów, w skład których wchodzi przesuwany punkt.
Wskazania punktu dokonujemy lewym klawiszem myszy. Następnie od wskazanego punktu
do aktualnej (zmieniającej się) pozycji kursora rysowana jest przerywana linia oznaczająca potencjalny
wektor przesunięcia. Przesunięcie na istniejący punkt wskazujemy lewym, a na dowolną pozycję prawym
klawiszem myszy. Nowe położenie punktu możemy również określać przez podanie konkretnych wartości
współrzędnych lub ich obliczenie z relacji między innymi obiektami (np. przecięcie, dołączenie do linii).
Poniżej przedstawiamy kompletny wykaz funkcji dostępnych przy przesuwaniu punktu.
Mysz Klawiatura
prawy
CTRL
prawy

ALT

prawy

ALT+
SHIFT

Opis działania
Przesunięcie punktu do wyznaczonego automatycznie punktu przecięcia
istniejących obiektów.
Przesunięcie punktu do wyznaczonego automatycznie punktu na wskazanej
kursorem linii istniejącego obiektu.
Przesunięcie aktywnego punktu do
pozycji określonej przez podanie
konkretnych wartości współrzędnych z
klawiatury. W okienku do podawania
wartości
współrzędnych
istnieje
możliwość automatycznego wpisania
współrzędnych punktu, który ostatnio
podlegał
pomiarowi
(opcja
Pomiar\Współrzędne XYH).

Jeśli przesuwamy punkt na nową pozycję wskazaną bezpośrednio prawym klawiszem myszy lub
wyznaczoną w wyniku wymienionych wyżej obliczeń, wtedy z punktu przesuwanego może być
automatycznie eliminowany numer i wysokość (oczywiście w sytuacji jeśli punkt takie dane posiada).
Automatyczna eliminacja zależy od odpowiedniego ustawienia opcji:
 Usuwanie numeru w przesuwanym punkcie


Usuwanie wysokości w przesuwanym punkcie

znajdujących się w menu Opcje\Ustawienia zakładka Edycja.
1.4.2.2

Zmiana numeru i wysokości

Po uaktywnieniu funkcji najpierw wybieramy punkt
w którym dokonamy zmian. Punkt wskazujemy kursorem i
akceptujemy lewym klawiszem myszy. Po wybraniu punktu
na ekranie pojawia się formularz, w którym możemy
dokonać modyfikacji numeru i/lub wysokości wskazanego
punktu.
Wprowadzone zmiany są globalne i dotyczą
wszystkich obiektów,. w skład których wchodzi
modyfikowany punkt.

1.5

Operacje na warstwach informacyjnych

Treść bazy danych systemu podzielona jest na warstwy
informacyjne zawierające informacje o jednym typie obiektów świata
rzeczywistego lub kilku typach powiązanych ze sobą tematycznie. Aby
operować na warstwach należy z menu Opcje wybrać pozycję Warstwy
lub na pasku narzędzi kliknąć na przycisk dotyczący warstw. Poniżej
przedstawiamy pasek narzędzi z zaznaczonym przyciskiem.
Uaktywniając opcję na
ekranie otrzymujemy formularz
przedstawiony
poniżej.
Poprzez kliknięcie na pole
umieszczone obok nazwy
warstwy
następuje
zaznaczenie
lub
odznaczenie
statusu
widoczności
danej
warstwy. Jeśli chcemy
operować na wszystkich
warstwach jednocześnie,
możemy posłużyć się
przyciskami Wyłącz lub
Włącz,
(w
grupie
klawiszy operujących na
wszystkich warstwach),
które
odpowiednio
wyłączają lub włączają
widoczność
wszystkich
warstw. Istnieje także możliwość zapisania ustawień widoczności warstw oraz późniejszego odczytu, do tych
operacji służą przyciski Zapis i Odczyt.
1.6

Opcje związane z prezentacją danych

Na proces prezentacji danych ma wpływ szereg opcji udostępnionych użytkownikowi w menu
Opcje|Ustawienia zakładka Prezentacja. Typowe ustawienie tych opcji przedstawiono na rysunku poniżej.
Poniżej przedstawiamy opis
poszczególnych parametrów.
Kolory
Parametry
umieszczone
w grupie kolory związane są
z kolorami wykorzystywanymi
w systemie
do
różnych
elementów wizualnych. Są nimi
kolory: tła, tekstu, obiektu
aktywnego,
bloku,
pliku
referencyjnego. W zależności od
preferencji
użytkownik
samodzielnie może dokonać ich
wyboru. Parametry związane są
z aktualną
bazą
danych
i zapisywane w pliku *.ini bazy.

Biblioteka znaków umownych
W tym miejscu użytkownik wybiera bibliotekę znaków umownych wykorzystywaną do prezentacji
graficznej. Do wyboru są wszystkie pliki *.sym umieszczone w podkatalogu SYM systemu. Przy wyborze
biblioteki aktywny jest klawisz F4 służący do edycji pliku wskazywanej biblioteki. Pliki sym są plikami
tekstowymi i mogą być edytowane również dowolnym edytorem tekstu.
Biblioteka nakładek (warstw informacyjnych)
W tym miejscu użytkownik wybiera bibliotekę warstw informacyjnych wykorzystywaną do prezentacji
graficznej. Do wyboru są wszystkie pliki *.lay umieszczone w podkatalogu LAY znajdującym się
w katalogu systemu. Przy wyborze biblioteki aktywny jest klawisz F4 służący do edycji pliku wskazywanej
biblioteki w specjalnym edytorze. Pliki *.lay są plikami tekstowymi i mogą być edytowane również
dowolnym edytorem tekstu.
Definicje kolorów
W tym miejscu użytkownik wybiera bibliotekę kolorów wykorzystywaną do prezentacji graficznej. Do
wyboru są wszystkie pliki *.cdf umieszczone w podkatalogu SYM systemu. Przy wyborze pliku aktywny
jest klawisz F4 służący do edycji pliku wskazywanej biblioteki. Pliki cdf są plikami tekstowymi i mogą być
edytowane również dowolnym edytorem tekstu.
Korzystanie z biblioteki znaków umownych
Opcja decydująca o aktywności wybranej biblioteki znaków umownych. Jeśli biblioteka jest wyłączona
system generuje uproszczony obraz graficzny z zastosowaniem podstawowych środków wyrazu.
Przysłanianie obiektów liniowych opisem
Opcja decydująca o tym czy opisy zdefiniowane dla obiektów liniowych będą przysłaniały linię prezentujące
obiekty. Przy opcji włączonej obraz obiektu wygląda jak na rysunku poniżej.

Wyłączenie opcji powoduje rysowania obiektu w sposób następujący.
Szrafura w obiektach powierzchniowych
Włączenie lub wyłączenie generowania szrafury dla obiektów, mających ich definicje w swoich znakach
umownych.
Wypełnianie kolorem
Włączenie lub wyłączenie wypełniania kolorem dla obiektów, dla których ustawiono kolor wypełnienia.
Przeźroczyste wypełnianie kolorem
Włączenie lub wyłączenie przeźroczystego wypełniania kolorem dla obiektów, dla których ustawiono kolor
wypełnienia.
Opisywanie obiektów atrybutami
Włączenie lub wyłączenie opisywania obiektów atrybutami dla obiektów, mających ich definicje w swoich
znakach umownych.
Wykorzystywani wszystkich fontów
Wyłączenie opcji powoduje, że bez względu na definicje wykorzystywany jest jedynie jeden font o nazwie
standard.
Opis numerem punków pomiarowych o kodzie 1000
Włączenie lub wyłączenie opisywania podczas prezentacji graficznej opisywania numerem punktów
pomiarowych o kodzie 1000.
Pliki referencyjne
W grupie opcji możemy decydować o widoczności plików referencyjnych, widoczności oznaczenia bloku
podczas ich prezentacji oraz o specjalnym trybie (powiększonym) prezentacji punktów osnowy jeśli znajdują
się w pliku referencyjnym.

Numeracja punktów
W opcji możemy decydować o włączenie lub wyłączenie opisywania podczas prezentacji graficznej
numerem punktu oraz o ewentualnym kolorze tego opisu i ewentualnej liczbie cyfr.
Markowanie punktów
W opcji możemy decydować o włączeniu lub wyłączeniu markowania punktów podczas prezentacji
graficznej oraz o ewentualnym kolorze tego markowania.
Stopień generalizacji obrazu
Ustawienie parametru związanego z automatyczną generalizacją obrazu podczas prezentacji graficznej. Do
wyboru mamy trzy tryby: mały, średni i duży.
Współczynnik pogrubiania linii
Ustawienie współczynnika pogrubiania linii podczas rysowania na ekranie.
1.7

Drukowanie

Wydruk na drukarce wybranego fragmentu opracowania. Po uruchomieniu opcji pojawia się okienko
pozwalające na ustawienie parametrów tworzonego rysunku.

Na początek proponujemy operowanie jedynie skalą wydruku bez zmiany pozostałych
parametrów.
Poniżej przedstawiamy opis wybranych pól z przedstawionego wyżej okienka dialogowego dotyczącego
drukowania:
Plik definicji pisaków - określenie nazwy pliku z definicjami pisaków wykorzystywanymi w wydruku.
Definiowanie pisaków polega na przypisaniu do określonego numeru pisaka jego grubości i koloru.
W większości wypadków wystarczające jest korzystanie ze standardowego pliku HPGL2.DEF.
Skala - określenie skali w jakiej wykonany będzie wydruk. Podanie skali równej zero powoduje przyjęcie
takiej wartości, aby cały rysunek zmieścić w aktywnym obszarze drukarki (plotera).
Zakres - określa zakres opracowania jaki będzie podlegał wydrukowi. Zakres może przybierać jedną
z przedstawionych poniżej wartości:
Arkusz
utworzenie wydruku obejmującego obszar określony w pliku *.EXT
Ekran
utworzenie wydruku obejmującego obszar prezentowany aktualnie na ekranie
Prostokąt
utworzenie wydruku obejmującego wskazany obszar prostokątny
Zakres
utworzenie wydruku zawierającego obszar wybrany aktywnym zakresem drukarki. W opcji
drukarki
niniejszej jest możliwość dokonania skręcenia rysunku.
Obiekt
utworzenie wydruku obejmującego prostokątny obszar określony przez aktywny obiekt. Jeśli
nie wykonaliśmy oznaczenia obiektu ta pozycja nie pojawia się na liście możliwych do
wybrania wartości.

Marginesy - ustawienie marginesów na kartce papieru. Marginesy wydruku ustawiamy w [mm].
Odbicie zwierciadlane - ustawienia opcji wykonywania odbić zwierciadlanych względem osi.
Pisaki - określamy, z którego zestawu pisaków (Ekranowe, Zestaw 1 lub Zestaw 2) zdefiniowanych
w pliku LAY będziemy korzystać. Numer pisaka zdefiniowany w pliku LAY jest liczbą rzeczywistą, która
przed kropką określa numer w zestawie 1 natomiast po kropce w zestawie 2 np. 1.006 oznacza pisak 1
w zestawie 1 oraz pisak 6 w zestawie 2. W przypadku pisaków ekranowych wydruk jest wykonywany
w kolorach widocznych na ekranie.
Tylko obiekty widoczne na ekranie - pozwala znacznie przyspieszyć tworzenia rysunku dotyczącego
fragmentów dużych zbiorów danych. Działanie opcji polega na tym, że uwzględniane w tworzonym rysunku
są tylko te obiekty, które aktualnie znajdują się na ekranie w połączeniu z ustawionym zakresem tworzonego
rysunku. Aby tworzony rysunek przy włączonej opcji był prawidłowy, na ekranie powinien znaleźć się cały
obszar ustawiony w polu zakres plus dodatkowo niewielkie marginesy. Przy opcji wyłączonej (ustawienie
standardowe) nie jest wymagane, aby obiekty znajdowały się na ekranie, gdyż analizowane są wszystkie
obiekty pliku (oczywiście poza tymi, które znajdują się na warstwach nieaktywnych).
Wydruk plików referencyjnych – decydowanie, czy na wydruku znajdą się aktualnie wczytane pliki
referencyjne.
Opis atrybutem na zakończenie wydruku - ustawienie opcji decydującej, czy opisy atrybutami będą
dokonywane na zakończenie wydruku, czy po każdym z wykreślonych obiektów.
Ramka wydruku - określenie dodatkowego pliku, który również zostanie uwzględniony w wydruku (np.
plik z ramką). Jako plik ramki możemy wybierać dowolny z aktualnie otwartych plików. Po wybraniu pliku
ramki uzyskujemy dostęp do parametrów jego wydruku tzn. skali oraz marginesów, co pozwala odpowiednio
rozlokować oba drukowane pliki na kartce papieru. Należy pamiętać, że marginesy w przypadku obu plików
odnoszą się do brzegu arkusza.
W proponowanym
domyślnym
wariancie
drukowania kiedy Zakres
jest równy Zakresowi
drukarki mamy sytuację
przedstawioną
na
poniższym rysunku. Rolą
operatora jest ustawienie
„przyklejonego”
do
kursora obrazu kartki
papieru we właściwym
miejscu (tak aby obszar,
który
chcemy
wydrukować znalazł się w
zakresie kartki papieru) i
wciśnięcie
prawego
klawisza myszy.
Dodatkową operacją jaką
możemy tutaj wykonać
jest skręcenie obszaru
wydruku uzyskiwane po
wciśnięciu
przycisku
Obrót.

1.7.1

Wydruk sekcji mapy

Dane w systemie GEO-MAP przechowywane są w całości, w jednym pliku bez konieczności
zachowywania podziału sekcyjnego. Jeśli zachodzi konieczność wydruku konkretnej sekcji z odpowiednią
ramką (opisem), system potrafi automatycznie wybrać z całości opracowania obiekty, które powinny znaleźć
się na wydruku i dodać do nich wybraną (zdefiniowaną jako zbiór danych systemu GEO-MAP) ramkę
wydruku.
Metoda polega na jednoczesnym wysłaniu do wydruku dwóch zbiorów danych, ustawiając ich
wzajemne rozmieszczenie względem lewego górnego narożnika aktywnego pola drukarki dla wybranego
formatu papieru. Do rozmieszczenia rysunku na arkuszu służą marginesy wydruku. Szczegółowy opis
czynności drukowania wybranej sekcji mapy przedstawiono poniżej na przykładzie danych, które są
standardowo dołączone do systemu
GEO-MAP. Aby nie powodować
konieczności
generowania
dużego
rysunku na papierze (format A0)
proponujemy
wykonać
wydruk
pomniejszony, który zmieści się na
arkuszu A4, co w niczym nie zmieni
zasad postępowania.
Za pomocą polecenia Otwórz w menu
Plik otwieramy w systemie GEO-MAP
bazę z danymi do wydruku (..geo-dat\
demo-map\ Demo500\demo500. map)
oraz plik zawierający odpowiednią
ramkę
do
wydruku
(..geo-dat\demo-map\Ramka500\
ramka.map). Pliki demo500.map
i ramka500.map są w jednakowej skali
opracowania -1:500.

1. W okienku zawierającym dane demo500.map, oznaczamy jako aktywny obiekt sekcję, którą chcemy
wydrukować, a następnie za pomocą polecenia Siatka kwadratów z menu Twórz tworzymy siatkę
kwadratów z interwałem dla danej skali, (w omawianym przypadku 50 m) oraz z opisem współrzędnych
na narożnych krzyżach (opcja Wyróżnić zewnętrzne). Siatka zostanie wygenerowana jedynie
w obszarze aktywnego obiektu (opcja Zakres: Obiekt). Interwał siatki jaki proponowany jest
standardowo zależy od ustawienia skali redakcyjnej i odpowiada 10 cm w skali opracowania,
co w niniejszym przypadku daje 50 m. Jeśli zachodzi potrzeba możemy ustawić dowolną wartość
interwału. Obiekty siatki dodane są do bloku i na ekranie zaznaczone seledynowym kolorem.

2. Wybieramy z menu głównego pozycję Plik,
a następnie Drukuj. W formularzu drukowania
jaki pojawi się po wykonaniu tych czynności
wpisujemy przedstawione poniżej parametry.
Poniżej opisujemy tylko ustawienie tych
parametrów, które należy zmienić. Pozostałe
pozostawiamy bez zmian.

3. Wybieramy drukarkę, na której chcemy
drukować i ustawiamy jej właściwości, dla
naszego przykładu należy ustawić minimum
Arkusz A4 z poziomą orientacją.

4. Za pomocą marginesów ustalamy pozycję
lewego górnego narożnika sekcji mapy na
kartce
papieru.
Ze względu
na
fakt
wykonywania wydruku pomniejszonego do
skali 1:2000, czyli 4-krotnie pomniejszonego
w stosunku do skali opracowania (1:500)
wartość przesunięcia sekcji (w oryginale
na arkuszu A1 przesunięcie z lewej strony
wynosi 20 mm, a z góry 30 mm) trzeba
podzielić również przez 4 czyli margines lewy
(oznaczony na rysunku jako c) będzie równy
5mm, a margines górny (oznaczony jako d)
będzie wynosił 7,5mm. Wyłączamy opcję
Szczegółowe ustawienia pobierz z. Przy
wydruku z ramkę sekcyjną wykorzystywanie
tych ustawień może powodować niepożądane
efekty.

Ustawienie
marginesów
sekcji

Ustawienie
marginesów i skali
ramki

Początek
drukowania

b

a

arkusz
papieru

d

c

pole sekcji
aktywne pole
drukarki

pole
ramki
Powyżej prezentujemy schemat strony do wydruku.
5. Ustawiamy skalę wydruku 2000 (pole Skala) oraz zakres wydruku Obiekt (pole Zakres).
6. Wybieramy odpowiedni plik ramki Ramka wydruku (omawianym
przypadku ramka500.map). Do wyboru oferowane są aktualnie otwarte
w systemie pliki MAP.
7. Ustalamy skalę wydruku oraz marginesy ramki (jak na rysunku obok).
Zasada ustalenia marginesów opisano w punkcie 4. Jeśli zachodzi tak
potrzeba, skala ramki może być inna niż sekcji mapy.
8. Po wykonaniu wszystkich ustawień uaktywniamy drukowanie wciskając klawisz OK co spowoduje
wysłanie do drukarki odpowiednich danych.

9. Na następnej stronie załączamy efekt jaki powinien być uzyskany w wyniku wykonania opisanych
czynności.

