1. Wektoryzacja obrazów rastrowych
Rastrowy model danych jest najprostszym sposobem organizacji danych przestrzennych.
Podstawowymi jednostkami w tym modelu nie są obiekty geograficzne lecz określone geometrycznie
elementy przestrzeni. Moduł GEO-RASTER umożliwia odczyt, zapis, wyświetlanie, wydruk,
przetwarzanie, kalibrację i edycję rastrów. Możliwa jest praca ze wszystkimi najczęściej spotykanymi
formatami rastrów. GEO-RASTER nie posiada ograniczeń co do liczby otwieranych rastrów, jedynym
ograniczeniem jest pamięć operacyjna komputera, wykorzystywana jest także pamięć wirtualna, dzięki
czemu w systemie WindowsNT i Windows2000 jest możliwe znaczne zwiększenie liczby wczytywanych
rastrów.
W rozdziale opisane zostały podstawowe operacje wykonywane na rastrach. Zamieszczony został
również opis ćwiczenia związanego z kalibracją rastra. Dane do tego zadania w czasie instalacji są
umieszczane w katalogu „?:\GEO-DAT\Trening\Raster”. Znak zapytania oznacza nazwę dysku, który
wybrano podczas instalacji do umieszczenia danych przykładowych. Domyślnie jest to dysk „C”.
1.1

Podstawowe definicje

Raster - prostokątna tablica pikseli, wielkości charakteryzujące to wysokość H i szerokość W podawane
w pikselach oraz liczba bitów przeznaczonych na piksel. Wielkość rastra nie zależy od liczby szczegółów
na obrazie. Zeskanowana czysta kartka i taka sama kartka z obrazem mapy będą miały tą samą wielkość.

Definicja rastra

Piksel - podstawowy element obrazu rastrowego. W zależności od liczby bitów zajmowanych w pamięci
komputera może przenosić informacje o różnej liczbie kolorów:
Bitów na piksel
Opis
1
dwa kolory (rastry monochromatyczne tzw. „czarno-białe”, piksel może przyjąć tylko
wartość 0 lub 1 czarny lub biały) typowe zastosowanie do map zasadniczych,
4
szesnaście kolorów (kolorowe obrazy z paletą, wartość piksela odpowiada numerowi
rzeczywistego koloru RGB w 16-kolorowej palecie barw) zastosowanie do map
kolorowych np. topograficznych,
8
256 kolorów (kolorowe obrazy z paletą, wartość piksela odpowiada numerowi
rzeczywistego koloru RGB w 256 kolorowej palecie barw) zastosowanie do map
kolorowych np. topograficznych
24 (3 bajty)
16 milionów kolorów (prawdziwe obrazy kolorowe TrueColor, trzy ośmiobitowe
składowe RGB, każdy piksel powstaje w wyniku zmieszania trzech barw
podstawowych R-czerwony, G-zielony, B-niebieski, najlepsze odwzorowanie
kolorów, lecz największa zajętość pamięci), zdjęcia lotnicze, ortofotomapy.
DPI
- rozdzielczość rastra (liczba pikseli na jeden cal). Określa rzeczywisty rozmiar piksela np. 254 DPI
oznacza piksel o wielkości około 0.1 mm (cal to 2,54 cm). W zależności od zastosowań stosuje się przy
skanowaniu różne rozdzielczości. Jest to jednostka charakteryzująca precyzję skanowania, im wartość jest
wyższa tym mniejszy jest piksel i wierniejsze odwzorowanie oryginału. Jednocześnie wraz z wzrostem
rozdzielczości rośnie wielkość rastra. Jest to zależność kwadratowa czyli dwukrotne zwiększenie
rozdzielczości spowoduje czterokrotne zwiększenie wielkości rastra.

Oryginał

1.1.1

Matryca skanera

Ilustracja procesu skanowania

Zależności pomiędzy wielkościami charakteryzującymi raster

ZP=H*W*BPP/8
ZP - wielkość rastra w bajtach
H - wysokość rastra w pikselach
BPP - liczba bitów na piksel
W-szerokość rastra w pikselach
Poniżej w tabeli widać zależności wielkości pomiędzy liczbą kolorów, a wielkością rastra. Wysokość
i szerokość rastra odpowiadające arkuszowi A1 (wydzielona treść 80x50 cm) zeskanowanemu
z rozdzielczością 254 DPI
Gdzie:

H
5000
5000
5000
5000

W
8000
8000
8000
8000

BPP
1
4
8
24

H=wysokość[cm]/2,54*DPI

Liczba kolorów
2
16
256
16777216

ZP (wielkość rastra)
5 MB
19 MB
38 MB
114 MB

W=szerokość[cm]/2,54*DPI

Gdzie
DPI – rozdzielczość

H-wysokość rastra w pikselach
W-szerokość rastra w pikselach

Poniżej w tabeli znajdują się zależności dla tego samego arkusza zeskanowanego w różnych
rozdzielczościach jako raster czarno-biały (jednobitowy)
DPI
100
200
300
400
500
600

H
1969
3937
5906
7874
9843
11811

W
ZP (wielkość rastra)
3150
1 MB
6299
3 MB
9449
7 MB
12598
12 MB
15748
18 MB
18898
27 MB

Pliki zawierające obrazy rastrowe - w celu przechowania obrazów rastrowych należy zapisać je na dysk
lub inne urządzenie pamięci. W zależności od rodzaju programu skanującego czy przetwarzającego można
zapisać raster do pliku w wielu różnych formatach. Każdy format jest rozpoznawalny po rozszerzeniu
nazwy. Istnieją formaty uniwersalne, których specyfikacja jest ogólnie znana np. BMP, PCX, TIF, GIF
czy JPG oraz specyficzne dla danego systemu np. CIT dla MicroStation.
BMP Najprostszy format rastrowy, rozpoznawany przez wszystkie programy graficzne (standardowy
format plików MS Windows).
PCX Prosty format, rozpoznawany przez wszystkie programy graficzne.
TIF
Skomplikowany format, pozwalający przenieść jednak znacznie więcej informacji niż poprzednie,
większość programów potrafi czytać i zapisać w tym formacie, lecz ze względu na możliwość
rozszerzeń nie wszystkie pliki są ze sobą kompatybilne. Jest najczęściej spotykanym formatem
zeskanowanych map.
GIF Prosty format zapisu plików kolorowych, raczej nie spotykany przy mapach
JPG Format zaprojektowany do przechowywania kolorowych zdjęć TrueColor (24 bitowych),
charakteryzuje się dużym współczynnikiem kompresji, lecz jest to okupione pogorszeniem jakości
obrazu, nie należy go stosować przy rastrach kreskowych takich jak np. mapy topograficzne

Kompresja
Pliki rastrowe zajmują dużo miejsca na dysku, czy innym nośniku. Można zmniejszyć wielkość pliku,
dzięki czemu rastry będą zajmowały mniej miejsca na dysku i szybciej ładowały się do pamięci komputera.
Jest to możliwe dzięki kompresji. Opracowano do tej pory wiele metod kompresji. Różnią się one
szybkością działania, współczynnikiem kompresji czyli proporcją oryginału do pliku skompresowanego.
Istnieją metody uniwersalne, które można stosować do każdego typu obrazu i specjalizowane,
zaprojektowane do jednego typu rastra np. G4Fax dla rastrów czarno-białych lub JPEG dla rastrów
kolorowych True-Color. Wymieniona wyżej kompresja JPEG została zaprojektowana do stosowania przy
przechowywania zeskanowanych zdjęć. Jest to kompresja stratna, czyli taka w której obraz po dekompresji
(rozpakowaniu) nie będzie taki jak oryginał. O ile w przypadku obrazów, w których jest wiele półtonów
(np. na zdjęciach) będzie to trudne do zauważenia, to w przypadku map, gdzie obraz składa się z linii,
wyrazistych konturów i tekstów spadek jakości będzie zauważalny. Ten sam efekt można zaobserwować
podczas oglądania telewizji cyfrowej , filmów na DVD czy zdjęć z większości fotograficznych aparatów
cyfrowych w czasie trwania scen na których widać duże fragmenty obrazu o jednolitym kolorze (np. niebo)
czy kontrastowe krawędzie. O ile w przypadku telewizji można to zaakceptować, to w przypadku map jest
to niedopuszczalne. Zwiększamy rozdzielczość, liczbę kolorów by uzyskać jak najlepszą jakość,
a jednocześnie stosujemy kompresję JPG która jakość tę pogarsza. Kompresja JPG jest bardzo dobra lecz
trzeba wiedzieć kiedy można ją zastosować. Przy obrazach czarno-białych jedną z lepszych kompresji jest
CCITT G4FAX (T.6). Jest to kompresja bezstratna, czyli taka w której obraz po odtworzeniu jest
identyczny z oryginałem w 100%, a pliki skompresowane tą metodą mogą być kilkanaście razy mniejsze
od nieskompresowanych. W przypadku skanowania map zasadniczych, nakładek i innych podobnych
opracowań należy wybierać przy zapisie ten rodzaj kompresji. Z ogólnie dostępnych formatów tylko TIF
pozwala na pracę z tą kompresją.
Geoinformacja
W systemach informacji terenowej, programach geodezyjnych każdy raster musi być wpasowany
w geodezyjny układ współrzędnych. Informacja ta może być przechowywana zarówno w pliku z obrazem
rastrowym lub w oddzielnym lecz o takiej samej nazwie ale innym rozszerzeniu. Obydwie metody
przechowywania mają wady i zalety. Przechowywanie informacji w tym samym pliku jest wygodne
bo przy przenoszeniu, kopiowaniu nie zgubimy jej, niestety najczęściej taki raster jest zapisany
w specyficznym dla danego programu pliku i nie jest możliwe przetwarzanie jego w innym narzędziu.
Przeciwieństwem tej metody jest zapis dodatkowych informacji w pliku zewnętrznym związanym
z rastrem poprzez nazwę. Wady i zalety w stosunku do poprzedniej metody zamieniają się miejscami.
Połączeniem wcześniej opisanych metod jest format GeoTIFF. Dzięki swojej wewnętrznej strukturze
możliwy jest zapis informacji geodezyjnych wewnątrz standardowego pliku TIFF. Takie rozwiązanie
uwalnia użytkownika od pamiętania o plikach z wpasowaniem, i pozwala mu na swobodną pracę
w zaawansowanych edytorach grafiki rastrowej. Niestety nie wszystkie programy potrafią tak zapisaną
informację po przetworzeniu rastra mogą z powrotem zapisać do pliku.
Kalibracja
Każda mapa jest w jakiś sposób zniekształcona (oryginał na folii, papierze, planszy), dodatkowo sam
proces skanowania wprowadza dodatkowe błędy (zarówno przypadkowe i grube). Proces eliminacji tych
błędów i wpasowania w układ geodezyjny, czyli nadania współrzędnych dla każdego punktu rastra
nazywamy kalibracją rastra. Ogólnie rzecz biorąc kalibracja jest transformacją z układu rastra do układu
geodezyjnego. Zależnie od wybranego modelu transformacji możemy eliminować w mniejszym
lub większym stopniu błędy rastra. Wybierając nieodpowiedni model możemy też zadziałać w drugą
stronę, czyli zdegradować jakość oryginału.
Oprócz wybrania modelu należy zdecydować, czy wykonamy operację na całym rastrze, stosując jeden
zestaw parametrów dla całości, czy dzielimy raster na mniejsze kawałki (najczęściej kwadraty oparte na
siatce kwadratów na mapie). Obliczamy oddzielnie parametry dla każdego fragmentu, wykonujemy tyle
transformacji, ile było fragmentów i na koniec łączymy to wszystko w jeden raster wynikowy. Dzielenie na
fragmenty zapewnia doskonałe dopasowanie siatki kwadratów rastra w siatkę nominalną (rzeczywistą).
Uzyskane błędy są o rząd wielkości mniejsze od otrzymanych dla całego arkusza. Jedynym wymogiem tej
metody jest odpowiednia liczba pomierzonych punktów łącznych, oczywiście muszą to być punkty
odpowiednio rozmieszczone na arkuszu (siatka kwadratów). W przypadku kalibracji kwadratami
przy zastosowanym modelu transformacji biliniowej błędy równe 0. Wynika to braku obserwacji
nadliczbowych, więc nie będzie można na ich podstawie wnioskować o dokładności całego arkusza.

W przypadku zastosowania nieprawidłowego modelu mogą też pojawić się przerwy, czy nachodzenie
treści sąsiednich kwadratów na siebie. Do kalibracji możliwe jest zastosowanie różnych modeli
transformacji. Najczęściej wykorzystywane są:
 Transformacja Helmerta
Najprostszy model pozwala na przesunięcie, obrót i zmianę skali. Eliminuje wpływu skurczu mapy i błędy
w minimalnym stopniu, nie zmienia kształtu i nie deformuje. Obliczone odchyłki na punktach łącznych
mogą służyć do szybkiego znalezienia błędów grubych. (minimalna liczba punktów:2, otrzymujemy wtedy
zerowe błędy).
 Transformacja afiniczna
W większym stopniu eliminuje błędy skurczu mapy i przypadkowe, zmienia kształt rastra, jeśli punkty są
skupione w jednym miejscu arkusza możemy w sposób znaczny zdeformować raster (minimalna liczba
punktów:3).
 Transformacja biliniowa
Wyższy stopień od afinicznej, uwagi podobne (minimalna liczba punktów: 4).
 Transformacje wielomianowe
Trzy opisane wcześniej są szczególnymi przypadkami transformacji wielomianowych, niektóre programy
pozwalają na wybór transformacji wielomianowej i dowolnym wybór stopnia wielomianu. Należy
pamiętać że im wyższy stopień tym otrzymane odchyłki na punktach łącznych będą mniejsze, lecz istnieje
ryzyko deformacji rastra (lokalnej jeżeli wskażemy błędnie punkt, otoczenie tego miejsca będzie mniej
kartometryczne niż oryginału, lub globalne jeżeli punkty łączne nie będą równomiernie rozłożone na całym
arkuszu).
1.2

Charakterystyka modułu GEO-RASTER

W systemie GEO-MAP za obsługę obrazów rastrowych odpowiada moduł GEO-RASTER. Moduł
jest integralną częścią programu GEO-MAP dla Windows i nie jest przeznaczony do samodzielnej pracy.
Moduł ten odczytuje, wyświetla, przetwarza, edytuje, kalibruje, zapisuje, importuje, eksportuje i drukuje
rastry. Możliwa jest praca z najczęściej spotykanymi formatami rastrów:

czarno-białe (jednobitowe),

16 i 256 kolorowe z paletą (4 i 8 bitowe),

TrueColor RGB (24 bitowe).
Rastry mogą być przechowywane w następujących typach plików:

BMP Windows Bitmap,

PCX Zsoft PaintBrush,

JPG nazwa pochodzi od organizacji, która go opracowała Joint Photographic Experts
Group,

TIF Tagged Image File Format (powstał w wyniku współdziałania wielu znanych firm
informatycznych takich jak Adobe czy Microsoft). Obsługiwane są odmiany Intel i Motorola,
metody kompresji: bez kompresji, PackBits, LZW, FAX G3, FAX G4.
Procedura kalibracji umożliwia: wyłączenie z obliczeń pomierzonego punktu, bieżące śledzenie odchyłek
punktów, graficzną prezentację błędów, zmianę modelu transformacji, szczegółowy raport do wydruku.
Dostępne są następujące modele transformacji:

Helmerta,

afiniczna,

biliniowa,

bikwadratowa,

konforemna (wielomianowa) stopnia 1-9.
Oprócz przetwarzania całości możliwe jest przetwarzanie fragmentami w oparciu o regularną siatkę
kwadratów. Algorytm ten korzysta z transformacji biliniowej.
Dostępna jest też możliwość edycja rastra: obroty, odbicia lustrzane, negatyw, rysowanie, czyszczenie,
edycja palety barw. Moduł umożliwia też bezpośrednią obsługę skanera za pomocą interfejsu TWAIN,
który jest uznanym w świecie standardem.
Możliwy jest import i eksport parametrów rastra do wielu innych systemów. Moduł nie korzysta
z własnego formatu plików. Stosowane są standardowe formaty (BMP, TIFF, PCX, JPG), co pozwala
na łatwe przenoszenie rastrów pomiędzy różnymi programami.

Wszelkie parametry potrzebne do umiejscowienia rastra w przestrzeni zapisywane są w tzw. plikach
rejestracyjnych posiadających rozszerzenie *.RR.
W plikach rejestracyjnych zapisywane są między innymi informacje związane z kalibracją
i parametrami wyświetlania rastra. Przy przenoszeniu rastrów między komputerami należy pamiętać, aby
obok skopiowania pliki rastrów skopiować również odpowiadające im pliki rejestracyjne. Mimo, że pliki
rejestracyjne są plikami tekstowymi i można je podejrzeć w dowolnym edytorze tekstu, nie jest jednak
zalecana ich ręczna modyfikacja.
1.3

Podstawowe operacje na rastrze

Wszystkie funkcje dotyczące operacji na rastrach znajdują się w menu głównym systemu GEO-MAP
w pozycji Raster. W celu zwiększenia ergonomii pracy wywołanie części funkcji zostało powtórzone
w innych miejscach:
 w menu kontekstowym uruchamianym prawym przyciskiem myszy,
 na paskach narzędzi,
 w menu zoom.
Schematycznie możliwości dotarcia do funkcji związanych z obsługą rastra przedstawiono na poniższym
rysunku.

Menu Raster jest nieaktywne gdy nie wczytano żadnej bazy wektorowej, nie jest też widoczne gdy
GEO-MAP pracuje w trybie tworzenia obiektów lub uruchomiony jest moduł GEO-DTM.
1.3.1

Ustalanie zakresu widoczności na podstawie wczytanych rastrów

W menu Zoom dostępne są funkcje pozwalające ustawić zakres ekranu na podstawie jednego
(wybranego) lub wszystkich otwartych rastrów. Dostęp do funkcji zaprezentowano na poniższym rysunku.

Ustawienia w zakresie
wszystkich rastrów

Ustawienia w zakresie
wybranego rastra

Przy wyborze Zoom|Rastry zakres współrzędnych ekranu
zostanie tak ustawiony, by wszystkie wczytane rastry były
widoczne na ekranie (rysunek obok – zakres widoczności został
przedstawiony ciągłą grubą linia). W przypadku wybrania
konkretnego rastra okno widoczności zostaje ustawione zgodnie
z zakresem wybranego rastra (np. RASTER 2 na zamieszczonym
rysunku – zakres widoczności przedstawiono grubą przerywaną
linią).

RASTER 1

RASTER 2

RASTER 3

W
celu
ułatwienia
dostępu
do
powyższych funkcji umieszczono je również na
pasku narzędziowym Zoom, co przedstawia
rysunek po prawej. Kliknięcie myszą na przycisku
powoduje wyświetlenie wszystkich rastrów, natomiast kliknięcie na strzałce umieszczonej obok
przycisku rozwija menu z listą rastrów, z której można wybrać ten, na podstawie, którego chcemy ustawić
zakres widoczności.
1.3.2

Zarządzanie widocznością rastrów

Rastry otwarte nie koniecznie muszą być widoczne. Decyduje o tym parametr widoczność, który
możemy zawsze ustawić indywidualnie dla każdego rastra w funkcji zarządzania rastrami,
co przedstawiono na poniższym rysunku.

Wybierając zarządzanie
rastrami mamy dostęp
do parametrów
wyświetlania

Decydowanie o
widoczności rastrów

Ustawienie widoczności rastrów możliwe jest również prościej
przez menu kontekstowe związane z klawiszem
paska narzędzi.
Klawisz
może być wciśnięty lub zwolniony. Zmianę statusu
klawisza realizuje się przez kliknięcie lewym klawiszem myszy co
powoduje zmianę stanu wyświetlania. Klawisz wciśnięty oznacza
widoczność otwartych rastrów, klawisz zwolniony oznacza
niewidoczność wszystkich otwartych rastrów. Kliknięcie prawym
przyciskiem myszy na klawiszu
powoduje rozwinięcie się
dodatkowego menu przedstawionego na rysunku obok.

Każda z pozycji menu zaznaczonych na rysunku odpowiada za jeden z otwartych rastrów. Jeśli przy
pozycji widoczny jest znak  wtedy oznacza to widoczność danego rastra. W przeciwnym wypadku raster
jest niewidoczny.
W menu widoczności rastrów możemy decydować również o pewnych parametrach związanych z ich
graficzną prezentacją. Poniżej opisano możliwe ustawienia. Należy zaznaczyć, że ustawienia te są globalne
i są ustawieniami chwilowymi.
Aktualny kolor rastra – ustawienie koloru wyświetlania rastra dla wszystkich monochromatycznych
(czarno-białych) wczytanych rastrów aktywnych i nieaktywnych.
Aktualny kolor tła – ustawienie koloru wyświetlania tła dla wszystkich monochromatycznych rastrów.
Sygnalizacja ustawienia kolorów rastra.
Przezroczystość – trzy możliwe ustawienia przezroczystości dla otwartych rastrów
- zawsze przezroczysty,
- przeźroczystość pobierana z pliku *.rr,
- zawsze nie przezroczysty.
Ostatnie ustawienie powoduje że tło jest białe i rastry nachodzące zasłaniają treść tych które znajdują się
pod nimi.
Ustal kolory domyślne – ustawienie tej funkcji powoduje włączenie kolorów zapisanych w plikach *.rr.
Jako nazwa rastra w menu może występować w zależności od ustawień nazwa pliku, pełna ścieżka dostępu
do pliku lub alias.
1.3.3

Ustawienie opcji modułu GEO-RASTER

Ustawienia
opcji
związanych rastrami można
znaleźć wywołując z menu
głównym systemu GEO-MAP
w pozycji Raster|Ustawienie
opcji. Na ekranie pojawia się
przedstawione obok okno.
W
dostępnym
formularzu
możemy
decydować
o
ustawieniu
parametrów
indeksów,
widoczności rastrów oraz
mamy
możliwość
uaktywnienia
ustawień
szczegółowych, które dostępne
są
również
z formularza
zarządzania rastrami.
Wybierając
omawianą funkcję uzyskujemy dostęp do formularza
przedstawio-nego
obok,
oferującego
możliwość
dokonania innych ustawień
związanych
z
rastrami.
Ponieważ formularz zawiera
zakładki
na rysunkach
pokazano również parametry
dostępne w poszczególnych
zakładkach.

Dostępne opcje w zakładce „Odczyt i zapis” oraz „Komunikaty”

W zakładce Odczyt i zapis możliwa jest zmiana parametrów związanych z kompresją (zmniejszaniem
wielkości) plików rastrowych. Dostępne są następujące algorytmy: bez zmian czyli zapis kompresji
oryginału, bez kompresji - dane nie są skompresowane, oraz bity upakowane i LZW. Pierwsze cztery
kompresje odnoszą się do rastrów czarno – białych jak i kolorowych, są to kompresje uniwersalne,
natomiast pozostałe dwie odnoszą się tylko do plików czarno-białych i są kompresjami specjalistycznymi.
Prawa strona zakładki dotyczy obsługi plików GEOTIFF. Po włączeniu tej opcji każdy raster zapisany
w formacie TIFF uzyskuje informację o wpasowaniu w układ współrzędnych. Pozwala to na odczyt
w innych systemach bez konieczności ponownej kalibracji. Jeżeli opcja jest włączona i zostanie odczytany
raster zawierający informację GEOTIFF, a jest ona różna od zapisanej w RR, to informacja GEOTIFF jest
traktowana nadrzędnie. Ponadto znajdują się funkcje odnoszące się do wielokrotnego odczytu rastrów –
zmiana tych ustawień przydatna jest gdy chcemy, by te same rastry były wczytywane wielokrotnie. Przed
odczytem, a po wyborze nazwy pliku sprawdzane jest czy w pamięci nie znajduje się plik o tej samej
nazwie co przeznaczony do odczytu. Jeśli tak, to zostanie podjęta akcja w zależności od ustawienia opcji.
Oprócz tych wymienionych powyżej jest jeszcze tworzenie opisów – przy pierwszym odczycie rastra
do systemu nadawany mu jest opis (alias). Możemy tutaj wybrać jak mają być opisane rastry - pełną
ścieżką czy nazwą pliku. Zakładka ta oferuje jeszcze tworzenie kopii zapasowej, co czasami bywa
przydatne, a szczególnie, gdy system na którym pracujemy nie jest stabilny. Dostępna jest również zmiana
jakości plików *.jpg – bardzo duża powoduje duże zajęcie miejsca pamięci operacyjnej, optymalne jest
ustawienie na około 80%.
Zakładka Komunikaty - wiele funkcji modułu GEO-RASTER wyświetla komunikaty
informacyjno-ostrzegawcze, część z nich zaawansowanym użytkownikom może tylko przeszkadzać,
dlatego też wprowadzono możliwość wyłączenia wyświetlania niektórych komunikatów. Prawa strona
zakładki przeznaczona jest na wyświetlanie bądź nie, potwierdzeń odnoszących się do tego, jak chcemy
postąpić, gdy wprowadzimy zmiany na rastrze i pliku *.rr.

Opcje w zakładce "Inne" i "Eksport"

W funkcjach GEO-MAP można wybrać raster za pomocą menu, tak więc w zakładce Inne w opcji Menu
możemy ustawić format nazewnictwa rastra. W zakładce określamy ponadto maksymalny procent
brakujących punktów w kalibracji kwadratami. Mamy też możliwość zaznaczenie wyświetlenia rastra
z tłem na początek, co nie spowoduje zasłonięcia treści pozostałych rastrów, o ile te są przezroczyste.
Ma to zastosowanie przy pracy z zeskanowanymi nakładkami. Tutaj określamy również ilość pamięci
przeznaczonej na UNDO dla jednego rastra, a możliwość jej przekraczania znajduje się w komunikatach.
Z kolei prawa strona odnosi się do sposobu w jaki ma być przedstawiony i wczytany raster. W części
Wydruk wybieramy ustawienia związane z drukowaniem. Jeżeli chcemy szybko wydrukować bądź nasz
sprzęt nie jest wystarczajaco zaawansowany należy wybrać przetwarzanie w sterowniku drukarki, oraz
zaznaczyc wydruk standardowy. W momencie gdy chcemy mieć 100% dokładność to można przenieść
wiekszość przetwarzania podczas drukowania do sterownika ekranu (karty graficznej) i zaznaczyć wydruk
alternatywny.
Ostatnia zakładka Eksport jak sama nazwa wskazuje dotyczy eksportowania rastrów. Lewa jej strona
dotyczy wyboru informacji jakie mają się pojawić w plikach SWDE, natomiast prawa strona jest ściśle
zwiazana z eksportem do MicroStation tzn. ustalamy tam skalę oraz przesunięcie, (np. w systemie
Intergraph potrzebne jest przemnożenie wartości 1mm przez 1000).
1.4

Otwieranie rastrów

System GEO-MAP oferuje cztery różne sposoby otwierania plików rastrowych. Pliki możemy otwierać
pliki przez:
 podawanie ich nazw,
 otwierać pliki związane z aktualnym zakresem ekranu na podstawie podanego katalogu,
 otwierać pliki związane z aktualnym zakresem ekranu na podstawie wskazanego indeksu,
 otwierać pliki związane z aktywnym obiektem wektorowym.
Na poniższym rysunku przedstawiono schematycznie możliwe sposoby dotarcia do funkcji
związanych z otwieraniem (wczytywaniem) rastrów.

1.4.1

Otwieranie rastrów przez wybór nazw plików

Pierwszym ze sposobów jest otwarcie rastra za pomocą pozycji Raster menu głównego,
a następnie Otwórz|przez wybór nazw plików. Przykład takiego działania uwidoczniony jest na rysunku
na następnej stronie.

Sposób ten jest stosowany w momencie gdy znamy pełną ścieżkę dostępu do interesujących nas rastrów.
Po uaktywnieniu funkcji pojawia okienko do wyboru nazw plików, w którym wybieramy otwierane rastry.
W trakcie wyboru nazwy pliku można zaznaczyć większą liczbę rastrów, wykonuje to się zaznaczając
pliki z wciśniętym klawiszem Ctrl lub Shift (standardowy interface systemu MS Windows tzw.
multiselect).
Do tego sposobu wczytania rastrów można dojść na dwa sposoby, w sposób opisany powyżej,
lub wykorzystując
pasek
narzędzi
i związane z ikoną

menu kontekstowe.

Aby wczytać rastry tym sposobem analogicznie wchodzimy
w Otwórz|przez wybór nazw pliku. Pojawia się tak jak
opisano powyżej okienko do wyboru nazw plików.

1.4.2

Wczytanie rastrów z obszaru ekranu

Kolejny sposób to wczytanie rastrów gdy znamy katalog, a nie konkretny plik bądź pliki. Z menu
głównego wchodzimy w Raster, a następnie Otwórz|z obszaru ekranu|ze wskazanego katalogu.

Program wczyta nam wszystkie
rastry znajdujące się w podanym
katalogu, które mają część
wspólną
z aktualnie
przedstawionym
na
ekranie
obszarem. Wadą tego sposobu
jest to, że jeżeli rastrów
w katalogu jest dużo wybór
właściwych rastrów do wczytania
jest dosyć długotrwały ze
względu na konieczność otwarcia
każdego pliku i sprawdzeniu, czy
jego
zakres
pokrywa
się
z zakresem
współrzędnych
ekranu. Po uaktywnieniu funkcji
pojawia się przedstawione powyżej okienko dialogowe służące do wskazania katalogu.
Po wyborze katalogu pojawia się okienko informujące
o liczbie rastrów do wczytania (z możliwością
decydowania o wczytywaniu wybranych rastrów),
a następnie pasek postępu informujący o aktualnym
stanie wczytywania (widoczne na rysunku obok).
W trakcie wczytywania operację można przerwać
wciśnięcie klawisza ESC lub klikając na polu
.
Uaktywnienie tego sposobu wczytywania rastrów
istnieje również w pasku narzędzi (rysunek poniżej).

1.4.3

Wczytanie rastrów w obszar ekranu z wykorzystaniem plików indeksowych
Tworzenie indeksu rastrów → 1.12

Innym sposobem wczytania rastrów mających cześć wspólną z ekranem jest wczytywanie
z wykorzystaniem indeksów rastrów. Sposób uaktywniany jest na dwa sposoby za pomocą menu
kontekstowego jakie pojawi się nam po kliknięciu prawym przyciskiem myszki, oraz z menu
Raster→Otwórz→z obszaru ekranu→na podstawie indeksu→…

Wczytanie rastrów z wykorzystaniem plików indeksowych

W stosunku do opisanego wcześniej sposobu przez wskazanie katalogu sposób ten jest o wiele szybszy
gdyż korzysta z indeksów rastrów, czyli plików, które zawierają informacje o rastrach. Indeksy rastrów są
plikami zawierającymi informacje o zakresach poszczególnych rastrów w postaci MinX, MinY, MaxX,
MaxY wraz z nazwą pliku. Jeśli na ekranie mamy wyświetlony pewien fragment bazy danych to system

jest w stanie na podstawie takiego pliku wybrać te rastry, które mieszczą się w aktualnym zakresie ekranu
bez konieczności otwierania plików. Warunkiem jest oczywiście zmiana indeksu rastrów w sytuacji, kiedy
usuwany jakieś pliki lub dodajemy nowe. Możliwych do
zdefiniowania jest 10 różnych indeksów. (Ustawienia związane
z indeksem rastrów znajdują się w opcjach Opcje→Ustawienia w
zakładce Raster i są związane z aktualną baza wektorową, dostęp do
tych ustawień jest też możliwy z menu Raster→Ustawienie opcji).
Jeżeli
chcemy
wczytać
potrzebne
rastry,
należy
doprowadzić do stanu, aby na
ekranie
wyświetlany
był
interesujący
obszar
terenu.
Następnie
klikamy
prawym
klawiszem myszy, pojawi się
menu kontekstowe, (rysunek po
lewej). Ustawiamy się myszą na
pozycji Operacje na rastrze, rozwinie się następna lista dostępnych
funkcji związanych z wykorzystaniem rastrów. W przykładowej
bazie indeks zawiera wszystkie rastry mapy zasadniczej,
indeks Sytuacja zawiera tylko rastry sytuacyjne, indeks
Uzbrojenie zawiera rastry uzbrojenia terenu. Jeżeli
wybierzemy pozycję Otwórz z indeksu Sytuacja lub nie
używając menu wciśniemy przyporządkowaną tej funkcji
kombinację klawiszy to system podejmie próbę wczytania
wszystkich rastrów mapy zasadniczej z zakresu aktualnego
ekranu. Jeśli do wczytania jest tylko jeden raster wczytywanie
jest automatyczne bez żadnych dodatkowych pytań.
W przypadku większej liczby rastrów na ekranie pojawia się
okno (rysunek obok), dzięki któremu możemy sterować
wczytywanymi rastrami. Można wybrać z listy wszystkich
rastrów jedynie niektóre poprzez ich zaznaczenie lub
odznaczenie. Uruchomienie wczytywania realizujemy klikając przycisk OK. Wycofanie się z wczytywania
rastrów realizowane jest przez kliknięcie klawisza Anuluj.
W przypadku kiedy w wybranym obszarze nie ma żadnych rastrów wtedy wyświetlany jest
komunikat o braku rastrów do wczytania. Zasady definiowania plików indeksów rastrów opisane zostaną
w kolejnych rozdziałach.
Operowanie widocznością indeksów
Gdy mamy już wczytane rastry
z indeksów, to możemy operować ich widocznością poprzez
kliknięcie prawym klawiszem myszy na ikonkę widoczności
rastrów na pokazanym poniżej pasku narzędzi. Pracę na
indeksach możemy dostosować do własnych potrzeb tzn. włączać
i wyłączać widoczność wszystkich rastrów razem, oraz każdego
z osobna. Wyłączenie rastra powoduje również jego
zablokowanie na edycję.
Funkcje dostępne z tego paska narzędzi operują na wszystkich
rastrach, a nie tylko na tych widocznych w zasięgu ekranu.

1.4.4

Blokowanie indeksów

Włączenie lub wyłączenie blokady rastra odbywa się poprzez kliknięcie lewym przyciskiem
myszki
na pasku
narzędzi
Rysowanie na rastrze w ikonkę
. W przypadku gdy chcemy uaktywnić wszystkie rastry klikamy
Blokowanie rysowania|Wszystkie i analogicznie gdy zablokować –
Odblokuj rysowanie|Wszystkie. Ponadto możemy również odblokować
jak i zablokować każdy z indeksów z osobna poprzez kliknięcie na
wybrana nazwę indeksu.
Oznacza to, że obiekt będzie nieaktywny i nie będziemy na nim wprowadzać żadnych zmian.
Funkcja ta jest równorzędna funkcji z menu aktywności rastrów tzn. jeżeli tutaj zaznaczymy blokadę
indeksu, to w menu aktywności automatycznie nastąpi wyłączenie z edycji tego samego wybranego rastra.
W przypadku jednego i drugiego paska narzędzi możemy ingerować zarówno we wszystkie indeksy
traktując je jako całość, konkretne indeksy o danej treści jak np. sytuacja, jak i w każdy plik z wchodzący
w skład indeksu z osobna. Należałoby również wspomnieć, że pogrubione nazwy plików to rastry które są
w danej chwili dostępne i nie koniecznie widoczne na ekranie monitora, natomiast te pozostałe to wczytane
rastry znajdujące się poza zasięgiem.
1.4.5

Wczytanie rastra jako obiektu stowarzyszonego

Kolejnym sposobem wczytanie
rastrów jest korzystanie z plików
stowarzyszonych przypisanych do obiektów
wektorowych.
Najbardziej
naturalnym
obiektem, do którego przypisuje się rastry
jest sekcja mapy. Jeśli obiekt wektorowy
zostanie uaktywniony (zaznaczony jako
aktywny) to za pomocą menu kontekstowego
jakie pojawi się nam po kliknięciu prawym
przyciskiem myszki możemy wczytać
przypisany
(stowarzyszony)
raster.
Czynność zaprezentowana na rysunku po
prawej. Zatem wystarczy, że w menu
kontekstowym wyświetlonym po kliknięciu
prawym przyciskiem myszy ustawimy się na
pozycji Wczytaj stowarzyszony raster, lub
wybierzemy z klawiatury Shift+Ins.
Raster stowarzyszony to nic innego tylko przypisana danemu obiektowi (w tym przypadku sekcji),
ścieżka dostępu do konkretnego rastra, bądź
rastrów. Aby skontrolować czy obiekt ma
podczepiony raster lub żeby go podpiąć
należy z menu głównego Edycja, albo z
menu kontekstowego pojawiającego się przy
kliknięciu prawym klawiszem myszki
wskazać Edycja atrybutów (rysunek obok).
Miejscem
przeznaczonym
na
wpisanie ścieżki jest okienko Uwagi. Znak @
oznacza, że kolejne znaki są nazwą pliku
stowarzyszonego. Jeśli chcemy do jednego
obiektu przypisać więcej plików należy
oddzielać je znakami %. Przyjęto jednak
zasadę, że tylko pierwszy plik jest określony
ze
ścieżką
dostępu
(względną
lub

bezwzględną) pozostałe występujące po znaku % są określane jedynie przez nazwę pliku. Pliki tak
wskazane muszę się więc naleźć w tym samym katalogu co plik pierwszy.
Podwójne kliknięcie na wpisanej ścieżce powoduje pokazanie się małego kontekstowego menu,
w którym mamy możliwość edycji wybranego rastra (czy innego pliku stowarzyszonego) z wpisanej
ścieżki.
1.5

1.6

Import rastrów

W celu pozyskania danych rastrowych z innych systemów do systemu GEO-MAP należy z menu głównego
Raster uruchomić pozycje Import. Wyświetlone zostaje standardowe okno systemu MS Windows,
w którym dokonujemy wyboru pliku jaki ma zostać importowany. Możemy w miejscu wyboru typów
plików rozwinąć listę i wskazać odpowiednie rozszerzenie, co jest przydatne w momencie, gdy w katalogu
mamy dużą ilość plików o różnym formacie.

GEO-MAP rozpoznaje wszystkie popularne formaty plików graficznych (BMP, PCX, JPG, TIFF, itd.),
a także pliki zawierające informacje o wpasowaniu plików graficznych:
• CIT - raster wpasowany za pomocą I/RAS dla Microstation,
• TIFF razem z TFW, BMP z BPW i JPG z JGW z programu ArcView - import rastra z tego systemu
polega tylko na odczycie parametrów wstawienia i utworzeniu nowego pliku RR, możliwe jest
zatem korzystanie z tego samego pliku w GEO-MAP i ArcView,
• pliki DAN EWMAPY - import polega na odczycie parametrów kalibracji z pliku DAN utworzonego
w EWMAPIE i zapisanie do pliku RR. Pliki DAN i odpowiadające im pliki PCX mogą zostać
wygenerowane z EWMAPY tylko przez użytkowników posiadających klucz do wektoryzacji
rastra,
• pliki MAPINFO TAB – import pliku z informacja o odwzorowaniu geograficznym wykorzystanym
do wyświetlenia rastra i z parametrami wpasowania, GUGIK SWDE(GEO) - standardowy format
zapisu danych ewidencyjnych,
• Raster Edit TAF – skalibrowane rastry TIFF z plikiem referencyjnym TAF,
• PRT, PRK – import plików z wcześniejszych wersji modułu GEO-RASTER. Import rastrów powoduje
jego fizyczne przetwarzanie, niemożliwe jest zatem używanie tego samego pliku w nowym i
starym module GEO-RASTER. W celu używania jednoczesnego w tych systemach należy po
imporcie zapisać raster pod inną nazwą,
• TerraBit TBR - pliki TBR zawierają informację na temat parametrów kalibracji i sam obraz rastrowy.
Import polega na odczytaniu parametrów kalibracji i ich zapis do pliku RR oraz przekształcenie
rastra do postaci jawnej.
1.7

Zapis rastrów

Po wykonaniu czynności edycyjnych na rastrze należy go zapisać. Można to zrobić w menu
głównym jak przedstawiono poniżej, bądź w Zarządzaniu rastrami. W zależności od potrzeb rastry
zapisujemy na dwa sposoby, pierwszy poprzez Zapisz - zapis aktualnego opracowania rastra do pliku pod
aktualna nazwą lub Zapisz jako...., a w Zarządzaniu rastrami Zapisz?, czyli poprzez zapis opracowania
do pliku pod podaną przez nas nazwą.(można to porównać do tworzenia kopii zapisowej rastra, gdyż
program po takim zapisie nadal będzie pracował na pliku wczytanym wcześniej).
Zapis wszystkich aktualnie opracowywanych rastrów do
wczytanego wcześniej katalogu i pod tą sama nazwą.
Zapis konkretnego zbioru (indeksu) rastrów o tej samej
treści (indeksu).
Zapis każdego z osobna aktualnie opracowywanego
rastra.
W przypadku powyższego menu i opcji zapisz, możemy zapisywać zarówno wszystkie rastry traktując
je jako całość, konkretne indeksy o danej treści jak np. sytuacja, jak i każdy plik wchodzący w skład
wczytanych rastrów z osobna. Jeżeli chodzi o pokazane na poniższym rysunku menu, nie mamy
możliwości zapisania w innej lokalizacji zbioru rastrów.
Wszystkie aktualnie wczytane rastry zostaną zapisane
do uprzednio wybranego katalogu pod takimi
samymi nazwami.
W przypadku wskazania tej opcji, pokazuje się
standardowe okienko systemu MSWindows gdzie
możemy wskazać lokalizację oraz nadać rastrowi
nową nazwę.

Jak wspomniano powyżej rastry również można zapisać, wywołując z menu GEO-MAP polecenie Raster|
Zarządzanie rastrami. Na ekranie pojawi się okno:

Zapis rastrów z okna "Zarządzania rastrami"

Po zaznaczeniu w lewej części okna rastra naciskamy przycisk Zapis w celu zapisu pod tą samą nazwą lub
Zapisz ?, jeżeli chcemy zmienić nazwę lub typ pliku rastrowego. W przypadku niewykonania zapisu przy
zamykaniu bazy GEO-MAP program zapyta czy użytkownik chce zapisać zmodyfikowany raster.
1.8

Rysowanie na rastrze

Rysowanie na rastrze jest czynnością wykorzystywaną w oprogramowaniu do prowadzenia baz
danych systemu informacji o terenie w dwóch zasadniczych przypadkach. Pierwszy z nich to usuwanie
zanieczyszczeń, które zaciemniają obraz danych rastrowych. Drugi przypadek wynika z zamierzonego
usuwania treści rastra w wyniku prowadzenia bazy danych w technologii hybrydowej czyli sytuacji, kiedy
dane rastrowe są stopniowo zastępowane pomierzonymi lub zwektoryzowanymi danymi w postaci
wektorowej. Mapę stanowi w takiej sytuacji łączne przedstawienie (wydrukowanie) danych wektorowych
nałożonych na raster.
W celu rozpoczęcia rysowania na rastrach należy z pozycji Raster menu głównego wybrać pozycję
Rysowanie na rastrze, bądź wybrać z klawiatury Shift+F4.

Ilustracja dostępu do funkcji rysowania na rastrze

Po uaktywnieniu funkcji na ekranie pojawia się pasek narzędzi, przedstawiony poniżej.
Pasek narzędzi "Rysowanie na rastrze"

Poszczególne ikony oznaczają następujące funkcje:
- rysowanie swobodne,
- rysowanie linii,
- rysowanie wypełnionego prostokąta,
- rysowanie wypełnionego prostokąta zaokrąglonego,
- rysowanie wypełnionej elipsy,
- rysowanie obiektem,
- gumka,
-

ustalenie koloru rysowania, ustawienie odnosi się do
ustalenie grubości linii w mm, ustawienie odnosi się do
ustawienie okrągłego kształtu linii, odnosi się do

- ustawienie kwadratowego kształtu linii, przypisane do
- uaktywnienie menu operacji na rastrach,
- wycofanie ostatniego rysowania (undo).
•

Rysowanie swobodne – uaktywniamy ikonę przedstawiającą ołówek, a następnie wskazujemy na
ekranie prawym klawiszem początek rysowania i cały czas trzymając wciśnięty rysować dowolny
kształt. Analogicznie postępujemy przy korzystaniu z funkcji gumki.

•

Rysowanie linii – uaktywnić ikonę linii lewym klawiszem myszki, a następnie poprzez kliknięcie
prawym klawiszem wskazać początek i koniec rysowanej linii

•

Rysowanie wypełnionej figury – uaktywniamy ikonę prostokąta lub elipsy i za pomocą
prawego przycisku myszy oznaczamy pierwszy narożnik figury, następnie puszczając przycisk myszy
i ponownie klikając wskazujemy drugi narożnik.
Rysowanie obiektem - do działania tej funkcji należy przed jej uruchomieniem wskazać jako aktywny
zamknięty obiekt powierzchniowy, zamalowanie nastąpi w kształcie aktywnego obiektu,

•
•

Czyszczenie rysunku – po uaktywnieniu ikony lewym przyciskiem myszy, wskazujemy prawym
przyciskiem na raster i przytrzymując przycisk wymazujemy błędną, bądź niepotrzebną treść rastra.

Rysowanie linii

Rysowanie
swobodne

Rysowanie prostokątem

Rysowanie prostokątem
zaokrąglonym

Rysowanie elipsą

Efekt działań narzędzi do rysowania na rastrze

Gumka

•

Kolor rysowania – dostęp do okienka
w celu wybrania koloru uzyskujemy poprzez
kliknięcie lewym przyciskiem myszki w ikonę
odpowiadającą za tą funkcję. Pokazuje się okienko
służące do wyboru koloru (rysunek obok).

•

Grubość linii – wywołujemy za pomocą
kliknięcia lewym klawiszem myszki na ikonę
odpowiadającą za grubość, następnie przesuwając
klawiszem po wyświetlonej liście wybieramy
właściwą grubość linii podaną w mm.

•

Pisak okrągły i kwadratowy – służą do
zmiany właściwości linii, a konkretnie jej kształtu.
Przypisane są do narzędzia rysowania swobodnego, oraz gumki. Uaktywnienie odbywa się przez
ustawienie kursora i kliknięcie prawym klawiszem myszki na wybraną ikonę. Następnie wskazujemy
w zależności od potrzeb rysowanie bądź czyszczenie gumką.
Należy również pamiętać o tym, aby nie rysować na wszystkich rastrach jednocześnie, gdyż jest to
nielogiczne – bo po co nam ta sama tresć na wszystkich rastrach, a poza tym powoduje, że kolor rysowania
jest zawsze czarny, gdyż jest to wypadkowa trzech kolorów nałożonych na siebie - poniższy przykład.

Przed rysowaniem na rastrze znaczenie mają wykonane w systemie ustawienia. Jednym z nich jest
określenie ilości pamięci przeznaczonej na UNDO dla jednego rastra. Dostępną pamięć określa się
w pozycji Raster|Zarządzanie rastrami|Opcje|Inne. Ewentualne przekroczenie przydzielonej pamięci
sygnalizowane jest komunikatem, o ile w opcjach w zakładce Komunikaty ustawiono generowanie takiego
komunikatu.

System oferuje możliwość włączenia blokady rysowania na rastrach zabezpieczającej przed
przypadkowym skasowaniem treści. Jeżeli wykonujemy jakąkolwiek czynność edycyjną to jest ona
wykonywana na rastrach, które nie są
zablokowane. Oznacza to, że przy
rysowaniu na rastrze zablokowanym nie wprowadzamy na nim zmian. Włączenie
lub wyłączenie blokady rastra odbywa się poprzez kliknięcie lewym przyciskiem
myszki na pasku narzędzi Rysowanie na rastrze w ikonkę
. W przypadku gdy
chcemy uaktywnić wszystkie rastry klikamy Odblokuj rysowanie i analogicznie,
gdy zablokować – Blokowanie rysowania, a nastepnie wybrać Wszystkie
W pozycji Raster menu głównego w Zarządzaniu rastrami mamy również
możliwość dla każdego rastra indywidualnie zablokować funkcję rysowania.
Po wskazaniu do rastra w lewej części okna, naciskamy przycisk Blokada rysowania. Oznacza to, że
obiekt
będzie
nieaktywny
i nie
będziemy na nim
wprowadzać
żadnych
zmian.
Funkcja ta jest
równorzędna
z
menu aktywności
rastrów tzn. jeżeli
tutaj
zaznaczymy
blokadę rysowania
to
w menu
aktywności
automatycznie
nastąpi wyłączenie
z edycji
tego
samego wybranego rastra.
Blokadę rysowania można również wywołać z menu GEO-MAP wybierając polecenie Opcje/Ustawienia.
Na ekranie wyświetli się okno przedstawione na poniższym rysunku. W tym przypadku podobnie jak
w menu aktywności rastrów operujemy na zbiorach. Zatem klikając na ustawienia np. dla Ewidencji 500,
pojawi się dodatkowo okienko Ustawienie Parametrów dla rastrów, w którym to możemy zaznaczyć
Blokadę rysowania. Analogicznie jak w/w przypadku rastry zostaną wyłączone z edycji i rysowanie na
nich nie będzie powodowało żadnych zmian.
1.9

Usunięcie rastrów z pamięci

Rastry w pamięci komputera zajmują dużo pamięci
operacyjnej, jeżeli pamięci jest mało potrafią w znaczący
sposób spowolnić pracę komputera. Dlatego też
niewykorzystywane rastry, a wczytane rastry należy
usuwać z pamięci. W zależności od sposobu wczytania
można tego dokonać w różny sposób:
• Jeżeli raster był wczytany jako obiekt stowarzyszony
to wystarczy zaznaczyć obiekt GEO-MAP, do którego
przypisano raster i z menu kontekstowego
rozwijanego prawym przyciskiem myszy wybrać
polecenie: Odłącz stowarzyszony raster.

•

•

Jeżeli raster był wczytany poprzez indeks można rozwinąć menu kontekstowe i wybrać pozycję
Operacje na rastrze|Zamknij
wszystkie rastry. Najszybszym
sposobem usunięcia rastrów
również daną metodą jest
wywołanie funkcji usuwającej
wszystkie rastry z pamięci
poprzez wciśnięcie kombinacji
klawiszy
Shift+Ctrl+0
(shift+control+zero).
W
specyficznych
sytuacjach
możemy usuwać jedynie rastry z
określonego indeksu. Operacje
na rastrze|Zamknij z indeksu ...
Niezależnie od sposobu odczytu można wejść do okienka Zarządzanie rastrami poprzez wybór
z menu
GEO-MAP
Raster.
Tam
należy w lewej
części
okna
zaznaczyć raster
do
usunięcia
i wcisnąć przycisk
Usuń.
W
ten
sposób
można
usunąć tylko jeden
zaznaczony raster,
w celu usunięcia
naraz
większej
liczby rastrów należy użyć operacji blokowych.

1.10

Inne operacje na rastrach
W niniejszym rozdziale opiszemy kilka podstawowych funkcji przetwarzania rastrów.

1.10.1 Przesunięcie rastra o zadany wektor
Aby przesunąć raster o wskazany myszką wektor, należy wybrać z menu głównego Raster|
Lokalizacja|Przesunięcie. Następnie wskazać prawym przyciskiem myszki pierwszy punkt wektora który
musi znajdować
się w obrębie
rastra, oraz koniec
wektora, również
prawym
przyciskiem
myszki.
Warunkiem
przesunięcia rastra
jest
jego
odblokowanie.
W momencie gdy
mamy
kilka
rastrów nakładających się i odblokowanych to jako pierwszy zostanie przesunięty ten, który znajduje się
na wierzchu. Funkcja pomocnicza przy wstępnym umieszczaniu rastra w interesującym punkcie. Raster nie
zostaje przeskalowany, lecz w momencie wejścia w funkcje przesunięcia rastra pojawia się dodatkowy
przycisk Skala, gdzie możemy narzucić skale wyjściową rastra.

1.10.2 Uzyskiwanie informacji na temat rastra
W systemie GEO-MAP w prosty sposób możemy sprawdzać dane na temat rastrów. Służy do tego
polecenie Identyfikacja z menu Raster. Znajduje się tam wiele użytecznych informacji na dwóch
zakładkach. W zakładce Parametry - informacje ogólne takie jak nazwa pliku, wielkość pliku, wielkość
rastra, a w zakładce
kalibracja - typ kalibracji,
data.
(rysunek
obok).
Informacje
uzyskujemy
odnośnie wszystkich rastrów
nakładających się w miejscu
wskazania i bez względu na
ich blokadę, gdyż i tak nie
możemy w tym oknie
wprowadzać żadnych zmian.
Uruchamiając
Podgląd
mamy możliwość obejrzenia
rastra w oddzielnym widoku
(przeglądarce),
w
tym
pomniejszenia
i powiększenia obrazu. Włączając Parametry uzyskujemy dostęp do okna Zarządzania rastrami dostępnego
również z menu głównego Raster, w którym możemy już przeprowadzać modyfikację rastra.
1.10.3 Ustawienie zakresu widoczności rastra
Ustawienie zakresu widoczności rastra całości bądź tylko
fragmentu, dostępne jest z menu głównego Raster, a następnie Zakres
widoczności. Jeśli nie ma aktywnego obiektu opcja ta jest wyłączona.
Dostępne są trzy możliwości:
a. cały raster – wyświetlony zostaje cały raster, opcja ta jest istotna
w momencie, gdy mamy zamaskowany obszar czyli włączoną jedną
z pozostałych dwóch opcji, a chcemy zobaczyć raster,
b. w prostokącie ograniczającym obiekt - ustalenie obszaru wyświetlania
rastra w zakresie aktywnego obiektu, co oznacza że widoczny będzie
tylko raster znajdujący się w granicach aktywnego obiektu, natomiast
wszystko poza nimi zostanie zamaskowane, ale sam raster nie
zostanie zmieniony,
c. w kształcie obiektu - zakres widoczności jest wskazywany aktywnym
obiektem.
Raster
zostanie
wyświetlony tylko wewnątrz obiektu, pozostałe fragmenty będą maskowane.

Trzy możliwości ustawienia zakresu widoczności rastra

1.10.4 Obcinanie
Obcięcie rastra jest funkcją bardzo
zbliżoną do opisanej powyżej, z tą różnicą,
że w tym
przypadku
dokonujemy
modyfikacji rastra czyli, to co w powyższych
opcjach jest zasłonięte za pomocą nałożonej
maski, to w przypadku poniższych funkcji
zostaje obcięte.
Obcinanie można przeprowadzić:
 prostokątem ograniczającym obiekt następuje obcięcie rastra do zakresu
aktywnego
obiektu,
co oznacza,
że
pozostanie tylko ta część rastra znajdująca
się w granicach aktywnego obiektu,
natomiast wszystko poza nimi zostanie odcięte,
 kształtem obiektu - odcięcie rastra do zakresu aktywnego obiektu.
Funkcja ta jest dostępna z menu głównego Raster|Obcinanie.
1.11

Tworzenie rastra

W systemie GEO-MAP istnieje możliwość nakładania na siebie rastrów z tego samego obszaru
i wspólnej ich prezentacji. Ponadto w celu usprawnienia zarządzania i prezentacji jest możliwe połączenie
wielu plików rastrowych jednokolorowych w jeden wielokolorowy co znacznie zmniejsza ilość plików,
gdyż tworzony jest tylko jeden zawierający wszystkie warstwy, możliwe jest również wycięcie
z istniejącego pewnego fragmentu. Funkcja ta jest przede wszystkim skierowana do użytkowników
systemu pracujących z zeskanowanymi nakładkami.
W celu utworzenia takiego rastra należy uaktywnić obiekt który będzie ograniczał obszar rastra
(najczęściej jest to arkusz mapy), a następnie wybrać z menu polecenie Tworzenie rastra.

Tworzenie rastra - parametry tworzenia

 Skala - ponieważ raster może być utożsamiony z kartką papieru, należy określić skalę w jakiej
będzie narysowana na niej mapa. W zależności od skali zmieniają się rozmiary rastra i tym samym jego
wielkość.
 Rozdzielczość - ilość punktów na cal (DPI). Im większą rozdzielczość tym dokładniejsze
odwzorowanie obrazu, powiększa się też wielkość rastra. Zwiększając dwukrotnie rozdzielczość, objętość
obrazu zwiększa się do kwadratu czyli czterokrotnie.
 Liczba kolorów - liczba kolorów tworzonego rastra, można wybrać 2, 4, 16, 256 i 16 milionów.
Im większa liczba kolorów tym większa objętość rastra.
 Xmin,Ymin,Xmax,Ymax - zakres współrzędnych geodezyjnych, dla którego zostanie utworzony
raster.
 Wysokość, Szerokość – wielkości zależne od rozdzielczości i skali rastra.
 Wielkość nieskompresowanego rastra - zależna od rozmiarów i liczby kolorów.

W wyniku tej operacji powstaje nowy
raster w zakresie aktywnego obiektu,
stworzony na podstawie rastra wyświetlonego
pod obiektem lub połączenie rastrów
w obrębie
aktywnego
obiektu.
Raster
utworzony będzie zawsze prostokątem, gdyż
brane pod uwagę jest, tak jak było napisane
w parametrach Xmin,Ymin,Xmax,Ymax.
1.12

Tworzenie indeksów rastrów

Używanie indeksu rastrów → 1.4.3
Utworzenie indeksu rastrów można przeprowadzić na dwa sposoby: bez ograniczeń obszarowych
lub w zakresie obszaru ekranu

Tworzenie indeksów

Ustawienie nazwy, oraz wybór parametrów indeksów rastrów
Katalog z rastrami określa ścieżkę do katalogu w, którym znajdują się rastry do zindeksowania. Nazwa
indeksu jest fizyczną nazwą pliku w, którym znajdą się informacje na temat rastrów.
Dodatkowe opcje:
• Jeżeli chcemy stworzyć indeks bez ograniczeń obszarowych, czyli włączając rastry znajdujące się
poza ekranem monitora to należy z menu ustawić niezaznaczone Tworzenie w zakresie ekranu,
w przeciwnym wypadku utworzony będzie indeks rastrów dotyczący obszaru ekranu.
• Zaznaczając kwadracik Tworzenie z pełną scieżką otrzymujemy indeks rastrów z pełną ścieżką
dopstępu. Pozostawiając niezaznaczoną opcję otrzymamy ścieżką względną czyli od katalogu
w którym znajdują się pliki *.MAP.
• Ponadto możemy dodatkowo zaznaczyć filtrowanie nazw pliku poprzez wpisanie literki
znajdującej się w jego nazwie. Tym sposobem zostanie utworzony indeks z rastrów zawierających
w nazwie literkę “s” (np. 10N5O5s).

1.13

Przetwarzanie wsadowe plików rastrowych

W niniejszym rozdziale opiszemy funkcje związane z przetwarzaniem wsadowym plików
rastrowych.
1.13.1 Konwersja plików rastrowych
Dostrzegając konieczność wymiany danych pomiędzy różnymi systemami SIT i możliwość pracy
na różnych ich zestawach, w systemie GEO-MAP udostępniona została konwersja kilku standardowych
formatów rastra z uwzględnieniem zdefiniowanych układów współrzędnych i atrybutów dotyczących
kalibracji i położenia. Korzystając z opcji
konwersji danych polegającej na zmianie
formatu pliku otrzymujemy dane dostosowane
do naszych potrzeb, oraz dostosowane do
nowszych
i bardziej
wydajnych
wersji.
W systemie GEO-MAP, konwersja różnych
formatów plików znajduje się w menu głównym
Raster| Przetwarzanie wsadowe. Wszyst-kie
operacje dostępne w tym rozwijanym pasku
(rysunek obok) pracują na zbiorach rastrów, co
oznacza skrócenie czasu pracy i uwolnienie się
od ciągłego zapisywania każdego z osobna
przetworzonego pliku.
W module GEO-RASTER dostępnych jest
osiem konwersji:
 GEOTIFF na TFW
GeoTIFF - dzięki swojej wewnętrznej strukturze
umożliwia zapis informacji geodezyjnych
wewnątrz standardowego pliku TIFF. Takie
rozwiązanie uwalnia użytkownika od pamiętania o plikach z wpasowaniem, i pozwala mu na swobodną
pracę w zaawansowanych edytorach grafiki rastrowej.
Niestety nie wszystkie programy potrafią tak zapisaną informację po przetworzeniu rastra odczytać, tak
więc moduł GEO-RASTER umożliwia konwersję GeoTIFF na plik TFW, który jest rozszerzeniem dla
ArcView umożliwiającym poprawne wyświetlanie plików rastrowych.
 CIT na TIFF
TIFF – jest najczęściej spotykanym formatem zeskanowanych map. Dosyć skomplikowany format,
pozwalający przenieść jednak znacznie więcej informacji niż format CIT. Ponadto większość programów
potrafi czytać i zapisać w tym formacie. Dlatego w systemie GEO-MAP możliwa jest konwersja pliku CIT
stworzonego przez firmę Intergraph na usługi jej programów Microstation na format TIFF.
 GEO na RR+TIF
 DAN na RR
Konwersja parametrów kalibracji z pliku DAN utworzonego przy eksporcie rastra w Ewmapie i zapisanie
do pliku RR. Pliki DAN i odpowiadające im pliki PCX mogą zostać wygenerowane z EWMAPY tylko
przez użytkowników posiadających klucz do wektoryzacji rastra.
 TFW na RR
Konwersja TFW, który jest rozszerzeniem dla ArcView, na RR – czyli pliki rejestracyjne GEO-MAP.
Zapisywane są w nich między innymi informacje związane z kalibracją i parametrami wyświetlania rastra
czyli wszelkie parametry potrzebne do umiejscowienia rastra w przestrzeni.
 TAF na RR
Jest to konwersja pliku referencyjnego TAF pochodzącego ze skalibrowanych rastrów TIFF na plik
rejestracyjny GEO-MAP – RR.
 RR na TFW

 TIF na GEOTIFF
Możliwa jest również konwersja rastra z TIF na format GeoTIFF, który oprócz treści mapy pozwala
zapisać parametry położenia rastra w tym samym pliku. W takim przypadku każdy program potrafiący
odczytywać format GeoTIFF wyświetli mapę z zadanymi parametrami.
1.13.2 Odcinanie maski
W systemie GEO-MAP, odcinanie maski znajduje się w menu głównym Raster|Przetwarzanie
wsadowe|Odcinanie maski. Odcięcie masek pracuje na zbiorze rastrów, co oznacza skrócenie czasu pracy
i zbędnego analizowania każdego pliku pod kątem tego czy zawiera on maski na rastrach. Funkcja ta ma
zastosowanie w momencie, gdy korzystamy z innego systemu, który nie ma możliwości odczytania
zapisanych masek na rastrze. Na wstępie, po uruchomieniu opcji należy wybrać katalog z rastrami.
1.13.3 Skala, rozdzielczość i parametry rastrów plikach *RR
Jest to kolejna z funkcji dostępnych w rozwijanym menu Raster|Przetwarzanie wsadowe, która
stwarza możliwość operowania na całym katalogu zawierającym rastry, a nie na pojedynczym pliku.
W funkcji tej możliwa jest zmiana parametrów rastrów
w określonym później katalogu, takich jak skala czyli
zmnniejszenie bądź zwiększenie w stosunku do
oryginalnych rastrów, oraz rozdzielczość rastra (liczba
pikseli na jeden cal). W zależności od zastosowań stosuje się
różne rozdzielczości, im wartość jest wyższa tym mniejszy
jest piksel i tym wierniejsze odwzorowanie oryginału.
Jednocześnie wraz z wzrostem rozdzielczości rośnie
wielkość rastra. Jest to zależność kwadratowa czyli
dwukrotne zwiększenie rozdzielczości spowoduje
czterokrotne zwiększenie wielkości rastra.
Natomiast w kolejnej funkcji tzn.
w Ustawieniu parametrów rastra w plikach RR,
pracujemy już na indeksie rastrów, który uprzednio
wybieramy przy pomocy standardowego okna
Windows. Wszystkie te parametry zostały już
opisane w powyższych rozdziałach. Tutaj należy
wspomnieć tylko o tym, że wprowadzając zmiany
modyfikujemy pliki RR rastrów wchodzących w
skład wybranego indeksu.
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Skanowanie

Moduł Geo-Raster współpracuje ze skanerem w standardzie TWAIN (Technology Without An Interesting
Name). Interfejs ten pozwala systemowi GEO-MAP pobierać dane z urządzeń zewnętrznych. Odpowiednie
pliki standardu TWAIN są dostarczane wraz z oprogramowaniem, lecz nie są włączone do instalacji,
ponadto pliki standardu TWAIN są dostarczane przez producenta skanera i właśnie je należy
wykorzystywać, a dopiero później w drodze wyjątku, gdy nie uda się uruchomić skanowania
z oryginalnymi sterownikami korzystać z tych dostarczonych wraz z oprogramowaniem GEO-MAP.
W menu głównym Raster|Obsługa skanera, dostępne są dwa polecenia:

Funkcje dotyczące skanowania

Wybór źródła skanowania

 Wybór źródła - w przypadku istnienia większej ilości źródeł danych TWAIN, należy wybrać
urządzenie na którym będzie przeprowadzone skanowanie.
Po wybraniu tego polecenia sterowanie jest przekazywane do sterownika urządzenia skanującego.
Ustawianie parametrów jest uzależnione od konkretnego typu i modelu skanera, tak więc informacji należy
szukać w instrukcji użytkownika skanera.
 Skanowanie – przed rozpoczęciem skanowania mamy możliwość wyboru, gdzie chcemy raster
umieścić. W tym celu z menu głównego Raster|Obsługa skanera wybieramy Skanowanie, a następnie
w aktywny obiekt lub w ekran. Aby funkcja skanowania w obiekt była dostępna, musi być oznaczony
aktywny obiekt. Drugą możliwością jest wstawienie w zakres ekranu. Należy uruchomić Skanowanie
i w ekran. Raster zostaje przesunięty i przeskalowany jednakowo po osiach X i Y. Po zakończeniu
skanowania raster należy zapisać.

