
GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 843-41-68
http://www.geo-system.com.pl      e-mail:geo-system@geo-system.com.pl

GEO-OSNOWA
Program zarządzania bazą osnowy geodezyjnej

Warszawa 2011





Spis treści

1. INFORMACJE OGÓLNE ......................................................................................................................................4

2. LOGOWANIE U ŻYTKOWNIKA DO PROGRAMU.......................................................................................... 4

3. OKNO GŁÓWNE APLIKACJI ............................................................................................................................. 6

3.1. ZAKŁADKA PUNKTY.....................................................................................................................................6
3.1.1. Konfiguracja kolumn............................................................................................................................6
3.1.2. Opcje wyświetlania punktów................................................................................................................7
3.1.3. Operacje na punktach ...........................................................................................................................7
3.1.4. Wyszukiwanie punktów........................................................................................................................8

3.2. ZAKŁADKA UKŁADY WSPÓŁRZĘDNYCH.........................................................................................................9
3.3. ZAKŁADKA UŻYTKOWNICY.........................................................................................................................10
3.4. ZAKŁADKA USTAWIENIA.............................................................................................................................10

IMPORT DANYCH..................................................................................................................................................... 12

4.1. IMPORT PUNKTÓW Z PLIKU TEKSTOWEGO (NR X Y H) ..............................................................................13
4.2. IMPORT OPISÓW TOPOGRAFICZNYCH.........................................................................................................14
4.3. IMPORT ZAWARTOŚCI BAZY DANYCH Z PLIKU SWING ..............................................................................16
4.4. IMPORT PUNKTÓW OSNOWY Z PLIKU MAP ................................................................................................17
4.5. IMPORT ADRESÓW PUNKTÓW OSNOWY Z PLIKU CSV.................................................................................18
4.6. IMPORT PUNKTÓW Z BANKU OSNÓW.........................................................................................................19
4.7. IMPORT ATRYBUTÓW PUNKTÓW Z PLIKU CSV...........................................................................................20
4.8. IMPORT WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW Z PLIKU CSV ...................................................................................22

5. EKSPORT I WYDRUK DANYCH ...................................................................................................................... 24

5.1. EKSPORT DO PLIKU TEKSTOWEGO..............................................................................................................24
5.2. EKSPORT DO PLIKU MAP...........................................................................................................................24
5.3. EKSPORT DO PLIKU GEO-SWING.............................................................................................................24
5.4. EKSPORT DO PLIKU XML...........................................................................................................................24
5.5. WYDRUK WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW......................................................................................................25

6. INNE OPERACJE NA DANYCH.......................................................................................................................... 26

6.1. ZARZĄDZANIE SŁOWNIKAMI ......................................................................................................................30
6.2. EDYCJA WŁAŚCIWOŚCI PUNKTU.................................................................................................................31
6.3. OPERACJE NA BLOKU.................................................................................................................................34

ZAŁ ĄCZNIK 1 - URUCHAMIANIE PROGRAMU Z PARAMETRAMI...... ...................................................... 40

ZAŁ ĄCZNIK 2 - URUCHAMIANIE APLIKACJI W TRYBIE WSADOWYM. ................................................. 41

PLIK KONFIGURACYJNY ....................................................................................................................................41
RAPORT TRYBU WSADOWEGO...........................................................................................................................44

ZAŁ ĄCZNIK 3 - RODZAJE STABILIZACJI PUNKTU OSNOWY ....... ............................................................. 46

ZAŁ ĄCZNIK 4 – PODGLĄD I EDYCJA OPISÓW TOPOGRAFICZNYCH ..................................................... 49



1. Informacje ogólne
Moduł programowy OSNOWA służy do zarządzania zbiorem danych o osnowie geodezyjnej

zgromadzonych w bazie danych. Moduł składa się z jednego pliku wykonywalnego – OSNOWA.EXE
i może być uruchamiany w trybie interfejsu użytkownika lub w trybie wsadowym.

W trybie interfejsu moduł ten umożliwia:
� zasilanie bazy danych punktów osnowy danymi z plików w różnych formatach.
� generowanie raportów i selekcjonowanie punktów z bazy w oparciu o różne kryteria,
� dodawanie i usuwanie punktów oraz edycję danych dla poszczególnych punktów,
� eksport danych o punktach w celu zasilania innych systemów informacji o terenie.

W trybie wsadowym możliwe jest:
� generowanie wykazu współrzędnych dla grupy punktów wybranej w oparciu o kryterium położenia;
� wyświetlenie opisu topograficznego dla wybranego punktu,
� zapis do pliku dyskowego opisu topograficznego dla wybranego punktu.

W aktualnej wersji system ten współpracuje
z bazami danych w systemie POSTGRESQL.

Program Osnowa jest częścią składową systemu
GEO-MAP. Jego domyślana lokalizacja
to X:\GMW\Osnowa.exe, (X oznacza symbol napędu ).

Informacje o konfiguracji baz danych czytane są:

� z sekcji [Osnowa] w pliku Gmw_odgik.cfg
znajdującego się zazwyczaj w katalogu
X:\GMW\UserSettings

� z pliku wskazanego w parametrach wywołania
programu. Wywołanie programu ma wówczas postać:  OSNOWA  DBINI  Plik_cfg. Alternatywnym
sposobem wskazania pliku konfiguracyjnego baz danych jest wywołanie programu z jednym
parametrem w postaci ##ściezka_do_pliku_cfg. Ścieżka taka traktowana jest jako ścieżka względem
domyślnej lokalizacji pliku Gmw_odgik.cfg (X:\GMW\UserSettings)

� z rejestru systemowego – będzie to kopia z ostatnio uruchomionej konfiguracji.

Rejestr systemowy wykorzystywany jest tylko wtedy, gdy nie powiódł się odczyt konfiguracji z pliku.

2. Logowanie u żytkownika do programu
Po pierwszym uruchomieniu programu

OSNOWA.EXE (bez parametrów), na
ekranie pojawi się okno konfiguracji bazy
danych.

Umożliwia ono utworzenie i zapis
konfiguracji połączenia z bazą danych
o punktach osnowy. W polu Nazwa bazy
danych wyświetlana jest nazwa wybranego
połączenia (aliasu). Baza danych może być zlokalizowana na lokalnym komputerze użytkownika
(wymagany serwer PostgreSQL) lub na zewnętrznym serwerze. Przycisk Właściwości otwiera okno
konfiguracji aliasu bazy danych.
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Pole Nazwa bazy danych pozwala określić

nazwę aliasu bazy. W polach Serwer, Port i Baza
danych zdefiniowane są parametry dostepu do bazy
danych zarządzanej przez system PostgreSQL.
Informacje wpisane w polach Użytkownik  i Hasło
umożliwiają zalogowanie aplikacji do serwera bazy
danych. Dla bazy danych zlokalizowanej na komputerze
użytkownika (Lokalna) pole Serwer zawiera słowo
localhost.

Okno Bazy danych programu pozwala również
określić właściwości nowo tworzonego aliasu bazy
danych. Aby utworzyć taki alias należy w oknie Bazy
danych programu (poprzednia strona) użyć przycisku
Rejestracja. Pojawi się okno Rejestracja bazy danych
(rysunek poniżej po prawej).

Okno konfiguracji baz danych pojawia się
automatycznie tylko raz – przy pierwszym
uruchomieniu programu na danym komputerze
w sytuacji, gdy nie powiódł się odczyt konfiguracji
z pliku GMW_ODGIK.CFG (Rozdz. 1). Przy
następnych uruchomieniach może ono być wywołane
przyciskiem Konfiguracja baz danych w oknie
logowania.

Jeśli konfiguracja baz danych została pomyślnie
wczytana lub utworzona przez użytkownika na ekranie
pojawia się okno logowania do bazy danych.

Z listy Baza danych należy wybrać odpowiedni
alias, zaś w pola Użytkownik i Hasło należy wpisać dane umożliwiające zalogowanie do bazy danych. Dane
te nie są tożsame z danymi zdefiniowanymi w aliasie (okno: Właściwości bazy danych). Aby możliwe było
zalogowanie użytkownika do bazy danych dane użytkownika muszą być uprzednio do tej bazy
wprowadzone. Aby zalogować się do bazy danych klikamy na przycisk OK .

Konfiguracja zestawu aliasów baz danych
możliwa jest po uruchomieniu programu Osnowa
z parametrem CONFIG. Pojawi się wówczas
przycisk Konfiguracja baz danych. Otwiera on
okno konfiguracji baz danych.

Możliwe jest także logowanie „na skróty” –
z pominięciem okna logowania. Wywołanie
programu ma wówczas postać:

GMW.EXE  –baseBazaDanych   –userUzytkownik   –passHaslo



3. Okno główne aplikacji
Po zalogowaniu użytkownika program pobiera z bazy dane niezbędne do wyświetlenia startowej

konfiguracji okna głównego.

Okno główne aplikacji umożliwia dostęp do większości danych przechowywanych w bazie. Dostępne
są maksymalnie cztery zakładki: Punkty, Układy współrzędnych, Użytkownicy i Ustawienia.
Jeżeli użytkownik nie ma uprawnień do zarządzania danymi innych użytkowników to zakładka Użytkownicy
nie będzie widoczna.

3.1. Zakładka Punkty

Jest to podstawowa zakładka okna głównego programu. Służy ona do przeglądania zasobu  punktów
zgromadzonych w bazie danych. Dla każdego z punktów mogą być wyświetlane następujące pola:

� numer punktu (Nr),
� współrzędne X i Y w wybranym układzie współrzędnych (X, Y),
� wysokość punktu H w wybranym układzie wysokości (H),
� informacja o tym, czy punkt posiada opis topograficzny oraz adres (Opis/Adres),
� informacja o stanie stabilizacji punktu (Stan),
� klasa punktu jako punktu osnowy sytuacyjnej (Klasa XY),
� klasa punktu jako punktu osnowy wysokościowej (Klasa H),
� status punktu (Aktualny lub Archiwalny),
� informacje uzupełniające o punkcie (Info).

Poza wymienionymi polami punkt może posiadać dwa dodatkowe pola tekstowe: Numer pomocniczy i
Identyfikator GEOS. Pola te nie są wyświetlane w oknie na zakładce Punkty. Numer pomocniczy może być
używany do selekcji grupy punktów. Identyfikator GEOS jest inicjowany w trakcie importu pliku SWING i
jest wykorzystywany w procedurze serwisowej Analiza współrzędnych.

3.1.1. Konfiguracja kolumn

Użytkownik ma możliwość określenia, które z pól mają być wyświetlane. W tym celu należy kliknąć
prawym przyciskiem myszy na linię na wierszu nagłówkowym zestawienia punktów lub wybrać polecenie
menu głównego jak przedstawiono to na poniższym rysunku. Uaktywnienie funkcji wyświetli formularz
do ustawienia widoczności kolumn.
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3.1.2. Opcje wyświetlania punktów

Zakres wyświetlanych punktów zależy od ustawień pól w górnej części zakładki.
� Układ XY:    Każdy punkt osnowy może mieć współrzędne w kilku układach jednocześnie.

Należy wybrać które współrzędne mają być wyświetlane w oknie głównym programu.
� Układ H:   Każdy punkt osnowy może mieć wysokość w kilku układach jednocześnie. Należy

wybrać która wysokość ma być wyświetlana w oknie głównym programu.
� Wymagane H:   Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że wyświetlane będą tylko punkty, które mają

zdefiniowaną wysokość w wybranym układzie H. Opcja ta ma znaczenie tylko, gdy opcja  Pokaż
wszystkie punkty jest wyłączona.

� Automatyczne odświeżanie:   Jeżeli opcja ta jest włączona, program będzie automatycznie
odświeżał zestawienie punktów. W przeciwnym razie w górnej części zakładki pojawi
się przycisk , dzięki któremu użytkownik będzie mógł w dowolnym momencie
zaktualizować zestawienie.

� Pokaż wszystkie punkty:   Włączenie tej opcji powoduje, że w oknie głównym zakładki
zostaną wyświetlone wszystkie punkty przechowywane w bazie danych. W przeciwnym
wypadku wyświetlone zostaną tylko punkty mające współrzędne XY w wybranym układzie
współrzędnych płaskich i opcjonalnie wysokość H w wybranym układzie wysokości.

� Pokaż tylko zaznaczone:   Włączenie tej opcji powoduje, że w oknie głównym zakładki zostaną
wyświetlone tylko punkty zaznaczone (tworzące blok) Szczegółowy opis operacji na bloku
zawiera rozdział 6.3 (Operacje na bloku).

Na pasku statusu w dolnej części okna wyświetlane są następujące dane:
� łączna liczba punktów wyświetlona w zestawieniu (N = 1505),
� liczba punktów posiadających współrzędne płaskie XY w aktualnym układzie współrzędnych

(N(XY) = 1505),
� liczba punktów posiadających wysokość H w aktualnym ukł. wsp. wysokościowych H

(N(H) = 656).
� liczba punktów zaznaczonych tworzących blok (Zaznaczonych = 6).

Numer punktu jest domyślnie justowany do prawej strony kolumny Numer. Sposób justowania można
zmienić klikając na nagłówek kolumny lewym przyciskiem myszy. Współrzędne płaskie (XY lub BL) oraz
wysokości H wyświetlane są ze stałą precyzją niezależnie od faktycznej dokładności wyznaczenia tych
współrzędnych. Liczbę cyfr po kropce dziesiętnej dla współrzędnych XY, BL oraz wysokości H można
zmienić po wejściu na zakładkę Ustawienia.

Numery punktów zaznaczonych wyróżniane są innym kolorem tła. Kolor tła dla numerów
zaznaczonych punktów może być zdefiniowany przez użytkownika na zakładce Ustawienia.

3.1.3. Operacje na punktach

Prawy przycisk myszy dla okna wykazu punktów rozwija menu kontekstowe. Poszczególne polecenia
umożliwiają wykonanie następujących operacji:

Dodaj  (Ctrl+Ins) Dodaje nowy punkt do bazy danych i otwiera okno edycji danych dla tego
punktu.

Edytuj  (Enter) Otwiera okno umożliwiające wgląd/zmianę szczegółowych danych
dotyczących wskazanego punku. Szczegółowy opis możliwości edycyjnych
zawiera rozdział 6.2.

Usuń  (Del) Usuwa wskazany punkt oraz wszelkie dane z nim związane.
Zaznacz /Odznacz  (Ins) Zaznacza lub usuwa zaznaczenie dla wskazanego punktu
Zaznacz wszystkie  (Ctrl+G) Zaznacza wszystkie punkty
Odznacz wszystkie  (Ctrl+H) Usuwa zaznaczenie wszystkich punktów
Odwróć zaznaczenie Usuwa zaznaczenie wszystkich zaznaczonych punktów, a następnie

zaznacza wszystkie te, które nie były zaznaczone
Zaznacz prostokątem Zaznacza punkty znajdujące się wewnątrz prostokątnego obszaru

ograniczonego podanymi wartościami współrzędnych X i Y
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Zaznacz wg atrybutów Zaznacza punkty spełniające kryterium zdefiniowane poprzez wartości
wybranych atrybutów (szczegółowy opis w rozdz. 6.3)

Zmień atrybuty bloku otwiera okno umożliwiające ujednolicenie poszczególnych atrybutów
dla zaznaczonych punktów (szczegółowy opis w rozdz. 6.3)

Usuń blok  (Ctrl+Y) Usuwa zaznaczone punkty
Pokaż opis  (O) Otwiera okno z podglądem opisu topograficznego wskazanego punktu.

Jeżeli punkt zawiera kilka opisów pojawia się okno umożliwiające wybór
opisu. Szczegółowy opis procedury podglądu zawiera dodatek 2.

Pokaż dres  (A) Otwiera okno z podglądem adresu wskazanego punktu.
Zapisz opis do pliku Umożliwia zapis opisu topograficznego wskazanego punktu do pliku.

Procedura umożliwia wybór opisu dla punktów posiadających kilka opisów
topograficznych.

3.1.4. Wyszukiwanie punktów

Za pomocą przycisku , polecenia menu Dane/Szukaj
punktu lub skrótu Ctrl-F można uruchomić procedurę wyszukiwania
punktu w bazie danych. Wyszukiwanie wykonywane jest na całej
zawartości bazy danych i nie ogranicza się do widocznego w oknie
zestawienia. Po uruchomieniu procedury wyświetlane jest pytanie o numer
punktu. Jeżeli punkt o podanym numerze zostanie odnaleziony,
wyświetlane jest okno edycji właściwości tego punktu. W przeciwnym
razie pojawia się komunikat o braku poszukiwanego punktu w bazie
danych.

Zaznaczenie opcji Ustaw jako bie żący  pozwala odszukać punkt w oknie głównym
z pominięciem edycji jego właściwości.

Zaznaczenie opcji Szukaj w polu
’numer pomocniczy’  powoduje, że kryterium
wyszukiwania dotyczy numeru pomocniczego.

Jeżeli użytkownik zaznaczy opcję Szukaj
frazy w numerze punktu , to po naciśnięciu

 pojawi się okno wyszukiwania. Możliwe
jest również określenie położenia frazy w numerze
punktu (na początku, na końcu numeru. lub
dowolne).

Okno wyszukiwania frazy w numerze punktu
umożliwia selektywne przeglądanie numerów
zawartych w bazie punktów o ile numery te
zawierają wpisaną frazę (ciąg znaków). W tym oknie można również postawić warunek określający
położenie frazy. Przycisk   uruchamia dla wybranego z listy punktu okno edycji jego właściwości.
Przycisk  pozwala odszukać punkt w oknie głównym. Za pomocą przycisku  można
dodać widoczne w oknie wyszukiwania punkty do bloku.
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3.2. Zakładka Układy współrzędnych

Zakładka ta umożliwia zarządzanie wykazami układów współrzędnych płaskich XY oraz układów
wysokościowych H.

Dla każdego układu współrzędnych przechowywane są następujące informacje:

� ID – unikalny numer identyfikujący układ współrzędnych w bazie danych,
� Nazwa – Opisowa nazwa układu współrzędnych,
� Współrzędna 1, Współrzędna 2 – Oznaczenie współrzędnych płaskich,
� Współrzędna H – Oznaczenie współrzędnej wysokościowej,
� MinX, MaxX, MinY, MaxY – dopuszczalny zakres współrzędnych płaskich,
� MinH, MaxH – Dopuszczalny zakres wysokości.
� Identyfikator układu – identyfikator układu współrzędnych płaskich wykorzystywany do

przeliczania współrzędnych pomiędzy różnymi układami.

Ponadto dla każdego układu wyświetlana jest liczba przechowywanych w bazie współrzędnych
płaskich (L. wsp.) lub wysokości (L. wys.).

Prawy przycisk myszy dla któregokolwiek wykazu układów współrzędnych
rozwija menu kontekstowe. Za pomocą poleceń Dodaj i Usuń możliwe jest dodanie
do bazy definicji nowego układu współrzędnych lub usunięcie układu istniejącego.

Nie jest możliwe usuniecie układu współrzędnych o nazwie „Nieokreślony” ( ID = 0 )

Polecenie Edytuj wyświetla okno edycji
właściwości dla wskazanego układu współrzędnych.

Jeżeli w bazie danych istnieją współrzędne
w edytowanym układzie to za pomocą przycisków

 i  można odczytać aktualny zakres
współrzędnych dla układu. W zależności od ustawienia
opcji Zakres XY według wartości współrzędnych na
zakładce Ustawienia mogą to być wszystkie
współrzędne przechowywane w bazie danych, lub
tylko współrzędne aktualne. Procedura nie pozwala
zdefiniować zakresu współrzędnych, który nie
obejmuje wszystkich istniejących punktów. Przycisk
Domyślny zakres dla układu pozwala ustawić zakres
współrzędnych wynikający z matematycznej definicji układu współrzędnych dla obszaru Polski.

UWAGA! Zakładka Układy współrzędnych dostępna jest tylko użytkowników posiadających uprawnienia
do modyfikacji słowników (S).
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3.3. Zakładka Użytkownicy

Zakładka ta umożliwia
zarządzanie użytkownikami i ich
uprawnieniami do wykonywania
operacji na danych zgromadzonych
w bazie.

Dla każdego użytkownika bazy danych o punktach osnowy przechowywane są następujące dane:

• ID  – unikalny numer identyfikujący użytkownika w bazie danych,
• Login – skrótowa nazwa identyfikująca użytkownika podczas logowania do bazy,
• Hasło – hasło potwierdzające tożsamość użytkownika,
• Imi ę, Nazwisko – Imię i nazwisko użytkownika,
• Uprawnienia – informacja o uprawnieniach do wykonywania operacji na danych.

Uprawnienia użytkownika wyświetlane są w postaci ciągu liter. Poszczególne litery oznaczają
uprawnienia do:

L – logowania do bazy danych i przeglądu jej zawartości
M – modyfikacji danych dotyczących pojedynczego punktu
A – dodawania punktów
D – usuwania punktów
S – modyfikacji słowników (wykazu układów współrzędnych)
U – zarządzania użytkownikami
I – wykonywania masowych operacji na danych jak import czy usuwanie
E – eksportu danych do plików
G – wsadowego uruchamiania aplikacji
O – obracania opisów topograficznych
R – modyfikacji opisów topograficznych
Z – zapisu opisów topograficznych do pliku

Klikni ęcie prawym przyciskiem myszy w oknie
użytkowników spowoduje rozwinięcie menu
kontekstowego. Poszczególne polecenia tego menu
pozwalają umożliwiają wykonanie następujących
operacji:

� Edytuj  – Otwiera okno umożliwiające wgląd/
zmianę szczegółowych danych dotyczących
użytkownika. Za pomocą okienek edycyjnych
możliwa jest zmiana pól Login, Imię,
Nazwisko oraz Hasło. Możliwa jest też modyfi-
kacja zakresu uprawnień dla  użytkownika.
W przypadku zmiany hasła konieczne jest
potwierdzenie zmiany.

� Usuń, Dodaj – Usunięcie wskazanego lub
dodanie nowego użytkownika.

� Import u żytkowników  – wczytanie z pliku i dodanie do bazy danych wykazu użytkowników
zapisanego procedurą Eksport do pliku .

Zakładka Użytkownicy dostępna jest tylko użytkowników posiadających uprawnienia do zarządzania
wykazem użytkowników (U).

3.4. Zakładka Ustawienia

W aktualnej wersji programu zakładka ta umożliwia określenie:

� precyzji wyświetlania współrzędnych płaskich XY (Precyzja XY),
� precyzji wyświetlania współrzędnych elipsoidalnych BL (Precyzja BL),
� precyzji wyświetlania współrzędnych wysokościowych (Precyzja H),
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� sposobu sygnalizacji zakończenia importu (do sygnalizacji dźwiękowej wymagana jest karta

dźwiękowa i głośniki),
� sposobu kompresji opisów topograficz-nych (tzn. czy opisy mają być konwerto-wane do postaci

rysunków czarno-białych),
� czy raporty dla punktów osnowy mają zawierać opisy topograficzne,
� sposobu reakcji okna importu na zatwierdzenie importu,
� koloru tła jakim będą wyróżniane punkty zaznaczone, stanu opcji Szybkie odświeżanie.

Włączenie tej opcji przyspiesza odświeżanie listy punktów po dodaniu nowego punktu lub edycji,
może się jednak zdarzyć, że po odśierzeniu zmieni się punkt bieżący (ustawienie kursora).

� koloru tła dla punktów zaznaczonych (tworzących blok),
� sposobu określania zakresu współrzędnych w określonym układzie współrzędnych.

Grupa elementów Baza Danych [Nazwa] zawiera informację o parametrach połączenia (Użytkownik, Baza,
Serwer i Port) oraz wersję aktualnej bazy danych.

Uwaga: Parametr Użytkownik dotyczy połączenia z serwerem bazy danych. Nie jest on tożsamy z loginem
użytkownika bazy danych punktów osnowy.

Możliwe jest także określenie sposobu uporządkowania punktów w oknie głównym. Możliwe jest
uporządkowanie według numeru punktu, klasy XY, klasy H lub stanu punktu. Opcja bez porządkowania
równoważna jest uporządkowaniu według ID punktu.

Parametr Otoczenie punktu pozwala określić zakres kontroli bliskiego położenia punktów. Jeżeli nowo
wprowadzony do bazy punkt będzie położony w odległości mniejszej niż podany parametr od innego punktu
już istniejącego w bazie, zostanie wygenerowane ostrzeżenie.

Opcja Zakres XY według wartości współrzędnych pozwala określić sposób przeszukiwania bazy danych
w celu określenia ekstremalnych (minimalnych i maksymalnych) wartości współrzędnych XY. W zależności
od ustawienia przeszukiwanie może dotyczyć wszystkich lub tylko aktualnych współrzędnych.
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4. Import danych
Źródłem danych o punktach osnowy dla programu

OSNOWA mogą być pliki wygenerowane przez inne aplikacje.
Procedury realizujące import danych uruchamiane są za
pomocą menu głównego.

Dostępne są następujące procedury importu danych:

� Import punktów wraz ze współrzędnymi z pliku
tekstowego ( Nr  X  Y  [H] ),

� Import opisów topograficznych (pliki TIF, JPG,
GIF lub BMP),

� Import opisów topograficznych z wykorzystaniem
pliku linkującego,

� Import kompletnej bazy danych zapisanej w formacie SWING przez aplikację GEOS,
� Import danych (opcjonalnie z opisami topograficznymi) zapisanych w pliku MAP (system

GEO-MAP)
� Import adresów punktów z pliku CSV,
� Import bazy danych punktów osnowy z plików programu Bank Osnów,
� Import atrybutów punktów z pliku CSV,
� Import współrzędnych (oraz atrybutów współrzędnych) z pliku CSV.

Każda z procedur uruchamiana jest za pomocą odpowiedniego okna dialogowego.
Procedury importu danych dostępne są tylko dla użytkowników posiadających uprawnienia

do operacji masowych (I).
W czasie importu jest generowany raport dotyczący jego przebiegu w tym ewentualnych zakłóceń

i błędów. Raport ten jest widoczny w oknie raportu w dolnej części okna dialogowego. Po zakończeniu
importu w dolnej części okna dialogowego pojawiają się dodatkowe przyciski.

Przycisk  pozwala zatwierdzić wyniki importu. Próba
zamknięcia okna dialogowego przed zatwierdzeniem importu spowoduje
wyświetlenie stosownego ostrzeżenia. Przyciski  i 
dotyczą raportu z przebiegu importu i pozwalają wydrukować ten raport na
domyślnej drukarce lub zapisać go w postaci pliku tekstowego.

Informacje o imporcie zawierające  typ importu, nazwę pliku, datę
wykonania importu oraz identyfikator (login) użytkownika zapisywane są w
bazie danych. Za pomocą polecenia Importy  menu głównego uruchamiana
jest procedura zarządzania wykonanymi importami.

Operacje na importach uruchamiane są za pomocą poleceń menu kontekstowego
(prawy przycisk myszy).

Polecenie Szczegóły wyświetla informację
o liczbie zaimportowanych obiektów oraz o liczbie
obiektów znajdujących się aktualnie w bazie danych
(niektóre z obiektów mogły być w międzyczasie
usunięte lub zastąpione innymi).

Polecenie Usuń pozwala usunąć z bazy
danych informację imporcie.
UWAGA: Usunięcie informacji o imporcie nie
powoduje usunięcia wczytanych obiektów.
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Polecenie Zaznacz punkty pozwala zaznaczyć wszystkie punkty zaimportowane w trakcie

wskazanego importu.

4.1. Import punktów z pliku tekstowego (Nr X Y H)

Ponieważ w pliku tekstowym zapisane są tylko numery punktów i liczbowe wartości współrzędnych
użytkownik musi uzupełnić niezbędne do wykonania importu dane.

Opis pól:
� Układ współrzędnych XY – należy wskazać w jakim układzie współrzędnych płaskich wyrażone są

wczytywane z pliku współrzędne X i Y,
� Układ współrzędnych H – należy wskazać w jakim układzie wysokości wyrażone są wczytywane z

pliku rzędne H,
� Źródło danych o położeniu punktu – należy określić niezależnie dla współrzędnych płaskich

i wysokości,
� Klasa punktu – należy określić klasę osnowy dla współrzędnych płaskich oraz dla wysokości.

Wyboru można dokonywać spośród wartości zapisanych w odpowiednich słownikach w bazie
danych,

� Funkcja  punktu  – z tabeli słownikowej należy wybrać funkcję, jaką pełni punkt w osnowie,
� Stabilizacja – informacja o typie stabilizacji wybierana z odpowiedniej tabeli słownikowej,
� Przydatność dla GPS – należy określić, czy sposób stabilizacji i lokalizacja punktu umożliwia

wykonywanie na nim pomiarów satelitarnych,
� Stan punktu – należy określić stan punktu.

Wartości dla wszystkich wymienionych pól wybierane są z odpowiednich tabel słownikowych (patrz
rozdz. 6.1.)

Pola: Klasa punktu, Funkcja punktu, Stabilizacja, Przydatność dla GPS i Stan punktu odnoszą
się do punktu osnowy zaś pola z grupy Układ współrzędnych i Źródło danych o położeniu punktu
do współrzędnych XY lub wysokości H tego punktu.

Zaznaczenie opcji Wczytaj współrzędne dla istniejących punktów powoduje, że procedura nie dodaje
nowych punktów ograniczając się do dodania lub aktualizacji współrzędnych dla punktów już istniejących w
bazie.

Zaznaczenie opcji Tylko H spowoduje ograniczenie importu do rzędnych wysokościowych H. Opcja
Pomiń współrzędne zerowe pozwala odfiltrować z importu współrzędne o wartościach zerowych.
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W przypadku konfliktu współrzędnych (gdy istniejący w bazie punkt posiada już współrzędne we
wskazanym przez użytkownika układzie XY lub H) zachowanie procedury zależy od stanu zaznaczenia opcji
Stare współrzędne.

- Zastąp – zastąpienie współrzędnych „starych” współrzędnymi z pliku,
- Pozostaw – pozostawienie współrzędnych „starych”.
- Dopisz nowe – dopisanie nowych współrzędnych do bazy. Dotychczasowym współrzędnym

nadawany jest status nieaktualne.
W każdym przypadku sytuacja konfliktu współrzędnych jest dokumentowana  w raporcie z przebiegu

importu.
Ustawienia opcji Zaznacz pozwalają wyróżnić (poprzez ich zaznaczenie) zaimportowane punkty.

Zaznaczenie opcji Nowe punkty spowoduje, że zaznaczone zostaną tylko nowe punkty. Punkty dla których
jedynie dodano lub zmodyfikowano współrzędne nie zostaną zaznaczone. Z kolei wybór opcji Nowe
współrzędne spowoduje zaznaczenie wszystkich punktów dla których wczytano nowe współrzędne.

4.2. Import opisów topograficznych

Procedura umożliwia doczytanie opisów topograficznych dla punktów z bazy danych. Opisy
topograficzne mają postać plików graficznych i są przechowywane w jednym katalogu, który należy
wskazać.

     

Do kojarzenia plików graficznych z punktami w bazie wykorzystywane są nazwy plików i numery
punktów. Podstawą jest nazwa pliku graficznego (bez ścieżki i rozszerzenia). Z nazwy tej odcinany jest
fragment rozpoczynający się od określonej pozycji (pole Od znaku) i zawierający określoną liczbę znaków
(pole Liczba znaków). Jeżeli liczba znaków będzie większa niż długość pozostającego fragmentu nazwy
pliku to do dalszych operacji brana jest cała reszta nazwy pliku. Do tak utworzonego łańcucha można
dopisać dowolny ciąg znaków na początku (Dopisz przed) lub na końcu (Dopisz po). Dodatkowo, w
utworzonym na podstawie nazwy pliku łańcuchu można wykonać operację zmiany frazy. Służą do tego dwa
pola opisane etykietą Zmień frazę w nazwie pliku. Tak powstały łańcuch znaków jest porównywany z
numerem punktu.

Pole Typ plików graficznych pozwala określić jakiego typu pliki będą brane pod uwagę w trakcie
importu. Dopuszczalne typy plików to: TIF, JPG, BMP, GIF, MAP oraz PCX (widoczne na rysunku
powyżej).

Ustawienie opcji Aktualizacja opisów decyduje o sposobie dodawania nowego opisu dla punktu
osnowy, który ma już przynajmniej jeden opis topograficzny:

Usuń dotychczasowe opisy – jeżeli punkt miał już jakieś opisy topograficzne to zostaną one usunięte a
następnie zostanie dodany nowy opis.

Dodaj do istniejących – Nowy opis zostaje bezwarunkowo dopisany do istniejących,
Nie dodawaj gdy ta sama nazwa pliku – dla każdego opisu topograficznego w bazie danych

przechowywana jest między innymi nazwa pliku, z którego został
wczytany. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że nowy opis dodawany jest
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tylko wtedy, gdy żaden inny opis dla danego punktu nie został wczytany
z pliku o tej samej nazwie pliku.

Zaznaczenie opcji Zaznacz punkty z nowymi opisami spowoduje, że punkty, dla których wczytano
nowe opisy topograficzne zostaną zaznaczone.

Dodatkowo procedura pozwala określić jaki status ma uzyskać nowo wczytany opis (domyślnie
Aktualny), oraz jaki status ma otrzymać poprzedni aktualny opis (domyślnie Archiwalny).

W raporcie z przebiegu importu odnotowywane są sytuacje gdy:
� w bazie danych nie ma punktu o numerze utworzonym na podstawie nazwy pliku (opis powyżej),
� odnaleziony na postawie nazwy pliku punkt ma już opis topograficzny.

W drugim przypadku zapisywana jest także informacja o wykonanej akcji (zgodnie z ustawieniem
opcji Aktualizacja opisów).

4.3. Import opisów topograficznych z wykorzystaniem pliku linkuj ącego

Procedura umożliwia doczytanie opisów topograficznych dla punktów z bazy danych. Opisy
topograficzne mają postać plików graficznych i są przechowywane w jednym katalogu, który należy
wskazać.

Do kojarzenia plików graficznych z punktami w bazie wykorzystywany jest plik linkujący. Jest to plik
tekstowy. Z każdej linii pliku linkującego czytane są dwa pierwsze łańcuchy. Pierwszy z nich identyfikuje
punkt, drugi jest nazwą pliku (bez ścieżki) zawierającego opis topograficzny. Eewentualna ścieżka
poprzedzająca nazwę pliku opisu zostanie zignorowana. Łańcuch identyfikujący punkt zostanie
wykorzystany zgodnie z ustawieniem opcji Identyfikacja punktu.

Ustawienie opcji Aktualizacja opisów decyduje o sposobie dodawania nowego opisu dla punktu
osnowy, który ma już przynajmniej jeden opis topograficzny:

Usuń dotychczasowe opisy – jeżeli punkt miał już jakieś opisy topograficzne to zostaną one usunięte a
następnie zostanie dodany nowy opis.

Dodaj do istniejących – Nowy opis zostaje bezwarunkowo dopisany do istniejących,
Nie dodawaj gdy ta sama nazwa pliku – dla każdego opisu topograficznego w bazie danych

przechowywana jest między innymi nazwa pliku, z którego został
wczytany. Zaznaczenie tej opcji powoduje, że nowy opis dodawany jest
tylko wtedy, gdy żaden inny opis dla danego punktu nie został wczytany
z pliku o tej samej nazwie pliku.

Zaznaczenie opcji Zaznacz punkty z nowymi opisami spowoduje, że punkty, dla których wczytano
nowe opisy topograficzne zostaną zaznaczone.

Dodatkowo procedura pozwala określić jaki status ma uzyskać nowo wczytany opis (domyślnie
Aktualny), oraz jaki status ma otrzymać poprzedni aktualny opis (domyślnie Archiwalny).

W raporcie z przebiegu importu odnotowywane są sytuacje gdy:
� w bazie danych nie można odnaleźć punktu,
�  odnaleziony punkt ma już co najmniej jeden opis topograficzny.

W drugim przypadku zapisywana jest także informacja o wykonanej akcji (zgodnie z ustawieniem
opcji Aktualizacja opisów).
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4.4. Import zawarto ści bazy danych z pliku SWING

Plik w formacie SWING zawiera kompletną definicję bazy danych punktów osnowy. Nie jest więc
wymagane określanie układu współrzędnych, źródła informacji o położeniu punktu itp.

Do wykonania importu wystarczy wybrać plik SWING (*.SWG) oraz ewentualnie wskazać katalog
zawierający opisy topograficzne o ile została zaznaczona opcja importu opisów. Zaznaczenie opcji Usuń
starą zawartość bazy oznacza, usunięcie informacji o punktach jak i tabel słownikowych. Zaznaczenie opcji
Importuj opisy topograficzne oraz Importuj adresy pozwala określić, czy z pliku SWING mają być
importowane odpowiednio opisy topograficzne i adresy punktów.

Opcje importu opisów decydują o sposobie postępowania, podczas dodawania opisu do punktu, który
posiada już dodane wcześniej opisy topograficzne.

Usuń stare opisy – wszystkie dotychczasowe opisy są usuwane i zastępowane nowym,
Dodaj nowe – nowy opis jest dodawany do istniejących,
Dodaj jeśli z nowego pliku – Nowy opis jest dodawany jeżeli żaden z dotychczasowych opisów nie

został zaimportowany z pliku o tej samej nazwie.
Dodatkowo procedura pozwala określić jaki status ma uzyskać nowo wczytany opis (domyślnie

Aktualny), oraz jaki status ma otrzymać poprzedni aktualny opis (domyślnie Archiwalny).
Rzędne wysokościowe punktów zapisywane są w rekordach typu TAB_WSPH. W rekordach tego

typu występują dwa pola zawierające wysokość:
WYS – wysokość znaku naziemnego
WYSD – wysokość podcentru

Ustawieniem opcji Odczyt wysokości punktów z pola użytkownik decyduje, która wysokość będzie
wczytana jako wysokość punktu.

W przypadku konfliktu współrzędnych (gdy istniejący w bazie punkt posiada już współrzędne we
wskazanym przez użytkownika układzie XY lub H) zachowanie procedury zależy od stanu zaznaczenia opcji
Stare współrzędne.

- Zastąp – zastąpienie współrzędnych „starych” współrzędnymi z pliku,
- Pozostaw – pozostawienie współrzędnych „starych”.
- Dopisz nowe – dopisanie nowych współrzędnych do bazy. Dotychczasowym współrzędnym

nadawany jest status nieaktualne.
Łańcuchy zdefiniowane w grupie Modyfikacja numerów punktów pozwala zmodyfikować numery

importowanych punktów. Operacja taka pozwala uniknąć konfliktów w numeracji punktów pochodzących z
różnych źródeł. Pole Info punktów pozyskanych w wyniku importu z pliku SWING rozpoczyna się od
znaków „GEOS:”.

Pozostawienie zaznaczenia opcji Zaznacz nowe punkty spowoduje, że nowo dodane punkty zostaną
dodane do zaznaczonych (bloku).

W trakcie importu generowany jest raport zawierający informacje o przebiegu procedury.
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4.5. Import punktów osnowy z pliku MAP

Kolejna procedura umożliwia wczytanie zbioru punktów osnowy zapisanych za pomocą programu
GEO-MAP.

W pliku MAP dla każdego punktu zapisane są:
� numer punktu (atrybut A2 lub w razie jego braku linia współrzędnych),
� współrzędne X, Y i opcjonalnie H
� informacja o rodzaju (podstawowa, szczegółowa, pomiarowa – nagłówek rekordu) i klasie osnowy

(atrybut A1), Informacja o klasie osnowy (A1) zapisywana jest wg. następującego schematu:

   Atrybut A1 Klasa
Osnowa pozioma

1 Klasa 1s
2 Klasa 1
3 Klasa 2s
4 Klasa 2
5 Klasa 3s
6 Klasa 3

     7,XY,XYH        Osnowa pomiarowa
Osnowa wysoko ściowa

1 Klasa I
2 Klasa II
3 Klasa III
4 Klasa IV

     H,XYH           Osnowa pomiarowa

� informacja o rodzaju stabilizacji punktu osnowy (atrybut A5). Informacja o stabilizacji punktu
zapisywana jest wg schematu opisanego w załączniku 3: Dla wartości atrybutu A5 nie ujętych
w załączniku wartość tego atrybutu wpisywana jest w polu Info rekordu punktu.

� Dodatkowo, w pliku MAP może być zapisana nazwa pliku graficznego (atrybut TX) zawierającego
opis topograficzny punktu osnowy.

Ponieważ w pliku MAP nie jest określony układ współrzędnych płaskich XY jak i układ wysokości H,
informacje te należy zadać dokonując wyboru z odpowiednich list. Podobnie należy określić (jednakowe
dla wszystkich punktów) źródło danych o położeniu punktu.

Ustawienie opcji Stare współrzędne pozwala określić zachowanie procedury w sytuacji konfliktu
współrzędnych.

- Zastąp – zastąpienie współrzędnych „starych” współrzędnymi z pliku,
- Pozostaw – pozostawienie dotychczasowych („starych”) współrzędnych.
- Dopisz nowe – dopisanie nowych współrzędnych do bazy. Dotychczasowym współrzędnym

nadawany jest status nieaktualne.
W każdym przypadku sytuacja taka jest dokumentowana w raporcie z przebiegu importu.
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Zaznaczenie opcji Zastępuj dotychczasowe opisy spowoduje, że w przypadku, gdy wczytywany
z pliku MAP punkt ma już opisy topograficzne, przed dodaniem nowego opisu to zostaną one usunięte.
Jeżeli opcja nie jest zaznaczona to nowy opis jest standardowo dodawany do istniejących. Wyjątkiem jest
sytuacja, gdy punkt posiada już opis wczytany z pliku o tej samej nazwie. Jeżeli w trakcie tego samego
importu dany plik graficzny został już wczytany jako opis dla innego punktu, to dla kolejnych punktów
dodawane jest tylko odwołanie do wcześniej wczytanego opisu. Dodatkowo procedura pozwala określić jaki
status ma uzyskać nowo wczytany opis (domyślnie Aktualny), oraz jaki status ma otrzymać poprzedni
aktualny opis (domyślnie Archiwalny).

Usunięcie zaznaczenia opcji Importuj opisy topograficzne pozwala wczytać tylko współrzędne i
atrybuty punktów z pominięciem opisów topograficznych.

  Jeżeli opcja Przeskakuj błędy nie zostanie zaznaczona to import zostanie przerwany po napotkaniu
pierwszego błędu danych w pliku MAP. W przeciwnym razie błąd zostanie import będzie kontynuowany,
zaś informacja o błędzie pojawi się w raporcie.

Zaznaczenie opcji Ignoruj wysokości H=0 spowoduje, że zerowe wysokości punktów nie będą
wczytywane do bazy.

Ustawienia opcji Zaznacz pozwalają wyróżnić (poprzez ich zaznaczenie) zaimportowane punkty.
Zaznaczenie opcji Nowe punkty spowoduje, że zaznaczone zostaną tylko nowe punkty. Punkty dla których
jedynie dodano lub zmodyfikowano współrzędne nie zostaną zaznaczone. Z kolei wybór opcji Nowe
współrzędne spowoduje zaznaczenie wszystkich punktów dla których wczytano nowe współrzędne.

4.6. Import adresów punktów osnowy z pliku CSV

Ostatnia z procedur umożliwia uzupełnienie danych o punktach osnowy adresami wczytanymi z pliku
CSV. Użytkownik ma możliwość wyboru separatora (średnik lub przecinek) oddzielającego poszczególne
pola w linii pliku CSV.

Procedura umożliwia wczytanie następujących informacji składających się na adres punktu:
- numer punktu,
- miejscowość,
- dzielnica,
- ulica,
- numer domu
- informacje dodatkowe.
Kolejność pól w linii pliku CSV jest dowolna i jest zdefiniowana w ustawieniach Pozycje w linii pliku.

Brak pozycji oznacza, że informacja nie jest wczytywana. Jedynym obligatoryjnym polem jest Nr punktu.
Opcja Inteligentne pobieranie numeru domu z pola Informacja 1 pozwala pozyskać numer domu z

pola wskazanego jako Informacja 1. Procedura przyjmuje odczytany z tego pola łańcuch znaków jako numer
domu jeżeli łańcuch ten rozpoczyna się od cyfry zaś jego długość nie przekracza 10 znaków.

Informacje odczytane jako Informacja 1, Informacja 2 i Informacja 3 są łączone w jeden łańcuch i
wstawiane do pola Info adresu.
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4.7. Import punktów z Banku Osnów

Kolejna procedura umożliwia wczytanie zbioru punktów osnowy zapisanych za pomocą programu
BANK OSNÓW.

W pliku zapisanym programem BANK OSNÓW może występować siedem typów rekordów:
PTH12 – punkt osnowy poziomej, klasa 1 lub 2,
PTH34 – punkt osnowy poziomej, klasa 3 lub osnowa pomiarowa,
PTV12 – punkt osnowy wysokościowej, klasa 1 lub 2,
PTH35 – punkt osnowy wysokościowej, klasa 3, 4 lub osnowa pomiarowa,
PTHK  – punkt kierunkowy punktu osnowy poziomej klasy 1 lub 2,
PTSK  – punkt kierunkowy punktu osnowy poziomej klasy 3,
OPTOP  – opis topograficzny punktu osnowy poziomej lub wysokościowej.
Szczegółowa informacja o strukturze poszczególnych rekordów zawarta jest w pliku pomocy programu
BANK OSNÓW.

Każdy punkt w programie BANK OSNÓW może mieć określone współ-rzędne w trzech układach
współrzędnych płaskich i dodatkowo w jednym układzie elipsoidalnym. Wykorzystywane układy
współrzędnych należy określić w panelu Układy współrzędnych płaskich. Punkty osnowy wysokościowej
oraz punkty osnowy poziomej klasy 3 i 4 mogą mieć określone wysokości w trzech układach
wysokościowych. W panelu Układy współrzędnych wysokościowych należy określić wykorzystywane układy
wysokościowe. Punkty klas 1 i 2 osnowy poziomej mają określoną wysokość tylko w jednym układzie.
Układ ten można określić w okienku Dla kl. 1 i 2.

Brak zaznaczenia opcji Aktualizuj stare punkty spowoduje, że nie będą importowane punkty, których
numery odpowiadają punktom z bazy danych. W przeciwnym razie istniejące w bazie punkty będą
aktualizowane danymi z pliku.

Zaznaczenie opcji Usuń stare współrzędne dla aktualizowanych punktów spowoduje usunięcie
wszystkich dotychczasowych współrzędnych dla importowanych punktów. W przypadku braku zaznaczenia,
w razie wystąpienia konfliktu współrzędnych wykonywana jest akcja określona w opcji Stare współrzędne.

- Zastąp – zastąpienie współrzędnych „starych” współrzędnymi z pliku,
- Pozostaw – pozostawienie dotychczasowych („starych”) współrzędnych.
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- Dopisz nowe – dopisanie nowych współrzędnych do bazy. Dotychczasowym współrzędnym
nadawany jest status nieaktualne.

W każdym przypadku sytuacja taka jest dokumentowana w raporcie z przebiegu importu.

Zaznaczenie opcji Ignoruj wysokości H=0 spowoduje, że zerowe wysokości punktów nie będą
wczytywane do bazy.

Jeżeli dla importowanych punktów mają być wczytane także opisy topograficzne należy zaznaczyć
opcję Importuj opisy topograficzne. Zaznaczenie opcji Usuń stare opisy topograficzne spowoduje, że
wszystkie dotychczasowe opisy topograficzne dla importowanych punktów zostaną usunięte i zastąpione
nowymi. W przeciwnym razie nowe opisy zostaną dopisane do istniejących. Dodatkowo procedura pozwala
określić jaki status ma uzyskać nowo wczytany opis (domyślnie Aktualny), oraz jaki status ma otrzymać
poprzedni aktualny opis (domyślnie Archiwalny).

Zaznaczenie opcji Ignoruj współrzędnej X=0 Y=0 spowoduje, pominięcie zerowych współrzędnych
płaskich (XY lub BL).

Zaznaczenie opcji Zaznacz nowe punkty pozwalają wyróżnić (poprzez ich zaznaczenie)
zaimportowane punkty.

Numery punktów zapisane w pliku banku osnów mogą zostać zmodyfikowane przed wstawieniem do
bazy. Modyfikacja polega na dopisaniu frazy na początku lub/i na końcu numeru. Odpowiednie frazy można
wpisać w panelu Modyfikacja numerów punktów.

4.8. Import atrybutów punktów z pliku CSV

Dane punktów osnowy mogą być wczytywane także z pliku tekstowego typu CSV, w którym
separatorem oddzielającym poszczególne pola jest dowolny zdefiniowany przez użytkownika znak.

Aby odczytać atrybuty punktów należy wskazać plik CSV oraz określić, na jakich pozycjach w linii
pliku znajdują się poszczególne atrybuty. Procedura pozwala wczytywać następujące atrybuty:

- numer punktu (Nr),
- pole info dla punktu,
- funkcja punktu,
- klasa XY,
- klasa H,
- rodzaj stabilizacji punktu,
- stan punktu,
- przydatność punktu dla pomiarów GPS.
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Ponadto możliwy jest odczyt atrybutów adresu punktu:
- miejscowość,
- dzielnica,
- nazwa ulicy,
- numer domu,
- inne uwagi dotyczące adresu.
Do kojarzenia danych w pliku CSV z punktami w bazie danych wykorzystywany jest numer punktu,
dlatego atrybut ten jest obligatoryjny. W celu skojarzenia odczytanego z pliku CSV łańcucha z
odpowiednim numerem punktu w bazie danych możliwa jest jego modyfikacja poprzez dopisanie
dowolnej frazy na początku lub/i na końcu łańcucha. frazy te można określić na panelu Modyfikacja
numerów punktów.
W przypadku atrybutów słownikowych (funkcja punktu, klasa XY, klasa H, rodzaj stabilizacji punktu,
stan punktu, przydatność dla pomiarów GPS) odczyt może przebiegać w dwojaki sposób:
1. bezpośredni, gdy w pliku CSV podano identyfikator odpowiadający ID odpowiedniej pozycji

słownikowej danego atrybutu,
2. pośredni, gdy informacje zapisano w innym systemie oznaczeń.
W drugim przypadku niezbędne jest przygotowanie odpowiedniej tabeli konwersji. Tabela konwersji
ma postać tekstowego pliku CSV z przecinkiem jako separatorem. Tabela konwersji musi mieć tyle
linii ile różnych kodów użyto w pliku CSV do zapisu danego atrybutu. Na pierwszej pozycji w linii
tabeli konwersji występuje oznaczenie w pliku CSV, na drugiej odpowiadający mu identyfikator
pozycji słownikowej. Ewentualne dalsze pozycje nie są czytane. Poniżej przedstawiono przykład
tabeli konwersji dla atrybutu Stan punktu.

ZN,  3,  Zniszczony
MAT, 5,  Matematyczny
USZK,2,  Uszkodzony
NIEP,6,  Niepełnowarto ściowy
DB,  1,  Dobry
BI,  0,  Brak informacji
NUST,4,  Nieustalony

W trakcie odczytu tabeli konwersji pomijane są spacje. Brak jakiejkolwiek wartości w polu
słownikowym spowoduje, że pole to zostanie pominięte (nie będzie aktualizowane dla bieżącego
punktu). Do odczytu tabel konwersji dla poszczególnych pól służą przyciski .
Zaznaczenie opcji Dodaj punkt gdy brak w bazie spowoduje, że do bazy będą dodawane punkty,
odczytane z pliku CSV dla których nie znaleziono odpowiedników w bazie danych.
Opcja Aktualizuj tylko puste atrybuty pozwala ograniczyć aktualizację tylko do tych atrybutów,
których wartość ma status Brak informacji.
Opcja Nie aktualizuj pustymi atrybutami pozwala z kolei uniknąć niezamierzonego skasowania
atrybutów punktów, dla których nie określono ich wartości w pliku CSV. Opcja ta ma znaczenie tylko
w odniesieniu do atrybutów tekstowych (Info dla punktu, atrybuty adresu).
Opcja Zatwierdzanie importu co 200 punktów może być pomocna w przypadku importu danych z
dużych plików. Jej zaznaczenie utrudnia jednak anulowanie importu w przypadku np. błędnego
określenia parametrów importu.
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4.9. Import współrzędnych punktów z pliku CSV

Procedura umożliwia wczytanie z tekstowego pliku typu CSV współrzędnych punktów. Separatorem
oddzielającym poszczególne pola jest dowolny zdefiniowany przez użytkownika znak (domyślnie średnik).

Aby odczytać współrzędne punktów należy wskazać plik CSV oraz określić, na jakich pozycjach w
linii pliku znajdują się poszczególne dane. Procedura pozwala wczytywać następujące atrybuty:

Dla punktu:
- numer punktu (Nr),
- pole info dla punktu,
Dla współrzędnych XY:
- współrzędne X i Y,
- układ współrzędnych XY,
- źródło danych o położeniu punktu (Pomiar XY),
- informacja opisowa dla współrzędnych przypisywana do pola Info (Uwagi).
Dla rzędnych H:
- wartość rzędnej H,
- układ wysokości H,
- źródło danych o położeniu punktu (Pomiar H),
- informacja opisowa dla rzędnej wysokości przypisywana do pola Info (Uwagi),

Do kojarzenia danych w pliku CSV z punktami w bazie danych wykorzystywany jest numer punktu,
dlatego atrybut ten jest obligatoryjny. W celu skojarzenia odczytanego z pliku CSV łańcucha z odpowiednim
numerem punktu w bazie danych możliwa jest jego modyfikacja poprzez dopisanie dowolnej frazy na
początku lub/i na końcu łańcucha. frazy te można określić na panelu Modyfikacja numerów punktów.

W przypadku atrybutów słownikowych (Pomiar XY, Pomiar H) odczyt może przebiegać w dwojaki
sposób:

1. bezpośredni, gdy w pliku CSV podano identyfikator odpowiadający ID odpowiedniej pozycji
słownikowej danego atrybutu,

2. pośredni, gdy informacje zapisano w innym systemie oznaczeń.

W drugim przypadku niezbędne jest przygotowanie odpowiedniej tabeli konwersji. Tabela konwersji
ma postać tekstowego pliku CSV z przecinkiem jako separatorem. Tabela konwersji musi mieć tyle linii ile
różnych kodów użyto w pliku CSV do zapisu danego atrybutu. Na pierwszej pozycji w linii tabeli konwersji
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występuje oznaczenie w pliku CSV, na drugiej odpowiadający mu identyfikator pozycji słownikowej.
Ewentualne dalsze pozycje nie są czytane. Poniżej przedstawiono przykład wspólnej tabeli konwersji dla
atrybutów Pomiar XY i Pomiar H.

Brak informacji                             , 0
Pomiar klasyczny                            , 1
Pomiar ł ączny u średniony klasyczny z GPS    , 2
Pomiar GPS                                  , 3
Inne                                        , 4
Niwelacja precyzyjna                        , 5
Niwelacja techniczna                        , 6
Niwelacja trygonometryczna                  , 7
GPS                                         , 8
Inne                                        , 9
Pomiar absolutny                            , 10
Pomiar wzgl ędny                             , 11

W trakcie odczytu tabeli konwersji pomijane są spacje na początku i na końcu ciągu znaków. Brak
jakiejkolwiek wartości w polu słownikowym spowoduje, że pole to zostanie pominięte (nie będzie
aktualizowane dla bieżącego punktu). Do odczytu tabel konwersji dla atrybutów słownikowych służą
przyciski .

Zaznaczenie opcji Dodaj punkt gdy brak w bazie spowoduje, że do bazy będą dodawane punkty,
odczytane z pliku CSV dla których nie znaleziono odpowiedników w bazie danych.

Opcja Aktualizuj tylko puste atrybuty pozwala ograniczyć aktualizację tylko do tych atrybutów,
których wartość ma status Brak informacji.

Opcja Nie aktualizuj pustymi atrybutami pozwala z kolei uniknąć niezamierzonego skasowania
atrybutów punktów, dla których nie określono ich wartości w pliku CSV. Opcja ta ma znaczenie tylko w
odniesieniu do atrybutów tekstowych (Info dla punktu, Uwagi dla współrzędnych).

Opcja Zatwierdzanie importu co 200 punktów może być pomocna w przypadku importu danych z
dużych plików. Jej zaznaczenie utrudnia jednak anulowanie importu w przypadku np. błędnego określenia
parametrów importu.

W razie wystąpienia konfliktu współrzędnych wykonywana jest akcja określona w opcji Stare
współrzędne.

- Zastąp – zastąpienie współrzędnych „starych” współrzędnymi z pliku,
- Pozostaw – pozostawienie dotychczasowych („starych”) współrzędnych.
- Dopisz nowe – dopisanie nowych współrzędnych do bazy. Dotychczasowym współrzędnym

nadawany jest status nieaktualne.
W każdym przypadku sytuacja taka jest dokumentowana w raporcie z przebiegu importu.
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5. Eksport i wydruk danych
Aplikacja umożliwia generowanie zestawień punktów w różnych

formatach. Podstawą tworzonego zestawienia jest bieżąca zawartość okna
przeglądowego na zakładce Punkty.

5.1. Eksport do pliku tekstowego

Istnieje możliwość wyboru jednego z trzech formatów pliku
tekstowego:

1. Plik CSV (przecinki). W każdej linii pliku zapisywane są
kolejno: numer punktu, X, Y i H oddzielone przecinkami.

2. Plik CSV (średniki). Jak wyżej, z tym że poszczególne pola oddzielone są średnikami.
3. Plik tekstowy (TXT). Jak w przypadku CSV. Poszczególne pola oddzielane są spacjami.

Wyboru formatu pliku dokonuje się w oknie wyboru nazwy pliku.

5.2. Eksport do pliku MAP

Druga i trzecia opcja menu Eksport umożliwiają zapis zestawienia punktów w formacie MAP
umożliwiającym późniejsze wczytanie do programu GEO-MAP. Opcja GEO-MAP z opisami umożliwia
zapis oprócz pliku MAP zawierającego numery i współrzędne punktów także opisów topograficznych
w postaci plików graficznych. Opisy topograficzne punktów zapisywane są w podkatalogu Opisy
utworzonym w katalogu, do którego zapisany jest  plik MAP.

5.3. Eksport do pliku GEO-SWING

Polecenie umożliwia zapis zestawienia punktów w formacie GEO-SWING. Format GEO-SWING jest
rozbudowanym formatem SWING. Zapisany plik może być ponownie zaimportowany poleceniem opisanym
w p. 4.3.

5.4. Eksport do pliku XML

Procedurta umożliwia eksport punktów osnowy szczegółowej w formaxie XML. W celu wykonania
eksportu należy wybrać układ współrzędnych oraz określić zakres danych do eksportu.

Niezależnie od ustawień użytkownika eksportowane są tylko punkty osnowy szczegółowej ( klasy II,
Iis, III, IIIs dla osnowy poziomej oraz klasy III, IV i V dla osnowy wysokościowej). W przypadku eksportu
opisów topograficznych fliki opisów zapisywane są w podkatalogu Opisy utworzonym w katalogu, do
którego zapisany jest  plik XML.

5.5. Eksport do pliku GPX

Procedurta umożliwia eksport punktów osnowy szczegółowej w formaxie GPX. Format ten bazuje na
uniwersalnym języku XML i umożliwia wymianę danych z mobilnymi urządzeniami GPS.
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5.6. Wydruk współrz ędnych punktów

Polecenie Wydruk z menu Plik pozwala wydrukować raport dla bieżącej zawartości okna.

W raporcie tym dla każdego punktu drukowane są współrzędne X, Y, H oraz pole Info.
Aby wydrukować tylko część zestawienia należy zaznaczyć przeznaczone do wydruku punkty a następnie
skorzystać z polecenia Wydruk zaznaczonych (rozdz. 6.3.).
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6. Inne operacje na danych
Pozycja Dane menu głównego zawiera szereg procedur pomocniczych przydatnych w trakcie pracy

z bazą danych punktów osnowy.

Usuń całą zawartość bazy – powoduje usunięcie całej zawartości bazy danych. W tabelach słownikowych
pozostają tylko elementy systemowe,

Usuwanie punktów – otwiera okno usuwania punktów. Możliwe jest:
� usunięcie wszystkich punktów,

� usunięcie punktów dla których współrzędne płaskie w aktualnie wybranym układzie
współrzędnych mieszczą się w ustalonym zakresie,

� usunięcie punktów, których numery znajdują się na liście.

Lista punktów jest podawana w postaci pliku tekstowego. Z każdej linii pliku czytany jest tylko pierwszy
element.

W trakcie operacji usuwania punktów generowany jest odpowiedni raport. Zawartość tabel słownikowych
pozostaje bez zmian,



Program zarządzania bazą osnowy geodezyjnej                                                               27

Usuwanie współrzędnych – usuwa wszystkie współrzędne
płaskie i/lub wysokościowe w wybranych układach
XY i H.

Zmiana frazy – Procedura umożliwia modyfikację numerów
lub pól Info punktów poprzez zamianę występującego
w wielu numerach (lub polach info) punktów ciągu
znaków innym ciągiem wpisanym w polu Zamień na.

Szukaj punktu – Uruchamia procedurę szukania punktu
o znanym numerze. (opis w rozdz. 3.1)

Słowniki – otwiera okno służące do zarządzania zawartością
tabel słownikowych (opis w rozdz. 6.1)

Importy  – otwiera okno historii importów zasilających bazę danych punktów osnowy.

Za pomocą prawego przycisku myszy można wyświetlić szczegółową informację o raporcie,

usunąć raport z bazy danych (nie powoduje to usunięcia zaimportowanych danych) lub zaznaczyć wczytane
w trakcie importu punkty.

Import u żytkowników  – Procedura umożliwia wczytanie użytkowników z pliku tekstowego zapisanego
poleceniem menu kontekstowego Eksport do pliku dla zestawienia użytkowników. Import
użytkowników jest przydatny w przypadku inicjalizacji nowej bazy danych.

Polecenie SQL – Procedura umożliwia wykonanie polecenia SQL wpisanego przez użytkownika.
Polecenie może mieć postać zapytania (SELECT) służącego do pozyskania niestandardowych
informacji z bazy danych.
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Możliwa jest także modyfikacja bazy danych np. za pomocą poleceń INSERT, UPDATE, czy DELETE.
W tym przypadku w dolnej części okna pojawiają się dwa dodatkowe przyciski za pomocą których
użytkownik może zatwierdzić (  ) lub odrzucić (  ) zmiany będące efektem
wykonania polecenia.

W górnej części okna znajdują się przyciski wspomagające redagowanie polecenia SQL. Przyciski
te realizują następujące funkcje:

  - Wczytanie polecenia SQL z pliku tekstowego,

  - Zapis polecenia SQL do pliku tekstowego,
  - Kasuje zawartość okna edycyjnego polecenia SQL.

Możliwe jest zapamiętanie do trzech poleceń SQL w rejestrach pamięci podręcznej okna. Przyciski grup
M1, M2 i M3 służą do zarządzania odpowiednimi rejestrami. Przycisk  powoduje zapamiętanie aktualnej
zawartości okna edycyjnego polecenia SQL w odpowiednim rejestrze pamięci okna, zaś przycisk 
przywołuje zawartość rejestru do okna edycyjnego, a dotychczasowa zawartość okna jest kasowana.
Obecność w rejestrze tekstu polecenia sygnalizuje znak *  przy symbolu rejestru (M1, M2 lub M3 ).

Statystyka – wyświetla okno zawierające statystyczną informację o zawartości bazy danych.
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Rezerwacja numerów – funkcja pozwalająca na zarezerwowanie
jednego (pojedynczy numer) lub całej partii (zakres numerów)
numerów punktów przed wprowadzeniem ich do bazy. Dzięki
temu możliwe jest wprowadzenie punktu bez współrzędnych
i innych danych (np. prace pomiarowe i obliczeniowe będą
dopiero przeprowadzone, ale znana jest już planowana
numeracja punktów).

Procedury serwisowe – Firma Geo-System dokłada starań aby
wszystkie procedury programu działały niezawodnie. Możliwe
jest jednak, że z powodu niekorzystnego splotu okoliczności
działanie którejś z procedur zostanie zakłócone. Poza tym
istniej możliwość modyfikacji bazy danych poza kontrolą
programu Osnowa np. za pomocą Procedury SQL. lub przez
inną aplikację. Procedury serwisowe umożliwiają likwidację
niektórych negatywnych skutków błędnych operacji na bazie
danych. Dostępnych jest pięć procedur serwisowych:

Napraw opisy topograficzne – procedura usuwa tzw. „bezpańskie”

opisy topograficzne tj. opisy nie przypisane do żadnego
punktu oraz aktualizuje przechowywaną w bazie danych
informację o liczbie opisów topograficznych dla punktu.

Kompresuj opisy topograficzne – Procedura kompresuje
przechowywane w bazie danych opisy topograficzne.
Kompresja daje efekt w postaci zmniejszenia ilości
danych przechowywanych w bazie. Dotyczy to głów-nie
opisów przechowywanych w postaci nieskompresowanej.
Opcjonalnie możliwa jest konwersja opisów do formatu
TIF oraz konwersja do wersji czarno-białej. Jedna z wersji
procedury umożliwia oprócz kompresji także zmianę
wymiaru rysunku. Ze względu na dużą czasochłonność
operacji zaleca się używanie procedury dla bloku, co pozwala
podzielić pracę na części.

Napraw adresy – procedura usuwa tzw. „bezpańskie” tzn. adresy
nie przypisane do żadnego punktu.

Napraw identyfikatory tabel  – procedura ustala bieżące wartości
tzw. kluczy podstawowych tabel bazy danych. Wartości te wykorzystywane są podczas dodawania nowych
rekordów do bazy danych.

Analiza współrzędnych

W oknie Analiza współrzę-
dnych dostepne są dwie
procedury.
 Pierwsza z nich (Scalanie
skojarzonych punktów)
umożliwia scalenie pun-
któw odnoszących się do
tego samego znaku
pomiarowego. Procedura
wykorzystuje informację
zapisaną w polu Numer
pomocniczy.
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Druga procedura (Analiza współrzędnych punktów) służy do poszukiwania powtórzonych definicji punktów
w bazie danych. Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy użytkownik zamiast dodać do istniejącego punktu
nową parę współrzędnych zdefiniował nowy punkt. W zaistniałej sytuacji jednemu istniejącemu w terenie
punktowi odpowiadają dwa osobne, różniące się numerami punkty w bazie danych, przy czym każdy z tych
punktów ma współrzędne w innym układzie. Przeprowadzenie analizy będzie możliwe po określeniu dla
każdego z analizowanych układów identyfikatora układu.

6.1. Zarządzanie słownikami

W programie Osnowa wykorzystywane są następujące tabele słownikowe:
� Układy współrzędnych XY,
� Układy współrzędnych H,
� Klasa osnowy poziomej (Klasa XY),
� Klasa osnowy wysokościowej (Klasa H),
� Funkcja punktu,
� Sposób stabilizacji punktu,
� Źródło danych o położeniu punktu,
� Przydatność punktu dla pomiaru GPS,
� Stan techniczny znaku.
Słowniki układów współrzędnych są zarządzane z głównego okna programu (zakładka Układy

współrzędnych, opis w     p. 3.2.). Do zarządzania zawartością pozostałych słowników służy osobne okno
wywoływane poleceniem Słowniki z menu Dane.

Każdy ze słowników składa się z rekordów o podobnej strukturze. Rekordy te zawierają następujące
pola:

� ID (identyfikator systemowy rekordu)
� Oznaczenie SWING (nazwa kodowa elementu słownika)
� INFO (Opisowa informacja dotycząca pozycji słownika)
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Słownik Dane o położeniu zawiera dodatkowo pole określające, jakich typów punktów dotyczy

informacja zawarta w danym rekordzie.

Do zarządzania zawartością słowników służy menu kontekstowe wywoływane prawym przyciskiem
myszy. Posiada ono trzy pozycje:

Polecenie  otwiera okno
umożliwiające edycję pól Oznaczenie
SWING i Info wskazanego rekordu
słownika.

W przypadku słownika Dane o położeniu
możliwa jest modyfikacja opcji grupy
Dotyczy pomiaru. pole to określa, jakich
typów pomiarów dotyczy informacja
zawarta w danym elemencie słownika.

Polecenia    i    pozwalają odpowiednio dodać nowy element lub usunąć element bieżący.

6.2. Edycja właściwości punktu

Okno edycji właściwości punktu otwiera się po wyborze plecenia Edytuj z menu kontekstowego
lub naciśnięciu ENTER w oknie zestawienia punktów.

 Pola Nr, Numer pomocniczy, Identyfikator GEOS i Info mogą być edytowane bezpośrednio w
okienkach formularza. Pola Funkcja punktu, Klasa XY, Klasa H, Stabilizacja, Przydatność dla GPS i Stan
punktu są polami słownikowymi – wartości tych pół mogą być wybierane z odpowiednich list rozwijalnych.
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Panel Opis topograficzny zawiera przycisk  otwierający okno służące do zarządzanie opisami
topograficznymi punktu oraz informację o liczbie opisów przypisanych aktualnie do punktu.

 Okno zarządzania opisami topograficznymi
umożliwia dodawanie, usuwanie oraz podgląd opisów
topograficznych. Opis topograficzny przypisany do
punktu musi mieć określony status. Jest to szczególnie
istotne, gdy punkt posiada wiele opisów. Tylko jeden
opis dla punktu może mieć status Aktualny. Poza tym
dla opis topograficzny może mieć status Archiwalny
lub Uzupełniający. Status opisu można zmienić za
pomocą przycisku (z trzema kropkami), który pojawia się w zakresie pola Status po jego aktywowaniu za
pomocą lewego przycisku myszy.

Pozostałe operacje na opisach mogą być wykonywane za pomocą przycisków w górnej części okna
lub za pomocą menu kontekstowego.

Poszczególnym przyciskom odpowiadają następujące
operacje:

�  (Pokaż) - Otwiera okno podglądu
opisu topograficznego. O ile uprawnienia
użytkownika na to pozwalają możliwe są także
niektóre operacje edycyjne. Szczegółowy opis
operacji możliwych w oknie podglądu opisu
topograficznego zawiera dodatek 2.

�  (Dodaj) - Umożliwia dodanie nowego
opisu topograficznego dla punktu osnowy.
Nowy opis topograficzny może być:
� wczytany z pliku dyskowego (dopuszczalne są pliki TIF, JPG, GIF i BMP),
� uzyskany poprzez ze skanowanie opisu w postaci „papierowej”,
� wskazany jako opis innego punktu przechowywanego w bazie danych.

�  (Usuń) - Usuwa wskazany opis topograficzny. W przypadku, gdy opis topograficzny
jest skojarzony także z innymi punktami użytkownik musi podjąć decyzję, czy usunąć tylko
przypisanie do opisu dla bieżącego punktu, czy usunąć opis dla wszystkich skojarzonych z nim
punktów.

Rozmiar dodawanego do bazy  opisu nie może przekraczać ustalonej wartości maksymalnej. Wartość
ta jest wczytywana z pliku konfiguracyjnego programu (gmw_odgik.cfg).

Menu kontekstowe umożliwia ponadto kompresję wskazanego opisu topograficznego (Kompresuj)
co redukuje ilość przechowywanych w bazie danych. Kompresji może towarzyszyć konwersja rysunku
do wersji czarno-białej (Konwersja do B&W podczas kompresji na zakładce Ustawienia).

Panel Adres umożliwia zarządzanie adresem punktu. Panel ten zawiera trzy przyciski:

�  - Umożliwia zdefiniowanie nowego adresu dla punktu osnowy.
Nowy adres może być:
� zdefiniowany przez użytkownika poprzez wypełnienie odpowiedniego

formularza, Pole Inne punkty pod tym adresem jest wypełniane
automatycznie przez system

� wskazany jako adres innego punktu przechowywanego w bazie
danych.

�  - Otwiera okno edycji adresu.

�  - Usuwa adres dla bieżącego
punktu. W przypadku, gdy adres jest
skojarzony także z innymi punktami
użytkownik musi podjąć decyzję, czy
usunąć tylko przypisanie do adresu dla
bieżącego punktu, czy usunąć adres dla
wszystkich skojarzonych z nim punktów.
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Panel Współrzędne punktu służy do zarządzania
współrzędnymi punktu. Dla jednego punktu można
zdefiniować wiele par współrzędnych płaskich jak i wiele
rzędnych wysokościowych. Każda para współrzędnych
płaskich jak i rzędna wysokościowa posiada ponadto dwa
atrybuty określające czas wprowadzenia do systemu oraz
czas utraty aktualności. W zestawieniach współrzędnych
generowanych przez program pokazywane są tylko
współrzędne aktualne tj. takie dla których nie określono daty
końca aktualności lub data ta jest w zakresie przyszłości.
Każdy punkt może mieć wiele par współrzędnych (lub
rzędnych wysokości) pod warunkiem, że co najwyżej jedna
para współrzędnych (jedna wysokość) w każdym z układów
będzie aktualna.

Do operacji na współrzędnych – zarówno dla współrzędnych XY jaki i rzędnych H służą polecenia
menu kontekstowego. Możliwe jest dodawanie, usuwanie i edycja wartości współrzędnych

Za pomocą przycisku  można utworzyć raport zawierający kompleksową informację
o punkcie osnowy. Opcjonalnie (ustawienia na zakładce Ustawienia) raport taki może zawierać także opis
topograficzny punktu.

Zaznaczony przycisk umożliwia wydruk raportu zawierającego wszystkie informacje o bieżącym
punkcie.
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Przycisk  pozwala odczytać dane dla punktu z plku raportowego ASG-EUPOS. Odczyt
pliku ASG-EUPOS wymaga konfiguracji.

Konfiguracja polega na określeniu sposobu odczytu pól Nazwa punktu i Numer punktu oraz
określeniu, do których układów współrzędnych w bazie danych zostaną wczytane współrzędne z
poszczególnych układów w raporcie ASG-EUPOS.

6.3. Operacje na bloku

Począwszy od wersji 3.25 program  Geo-Osnowa
umożliwia selekcjonowanie podzbioru (bloku) punktów poprzez
ich zaznaczenie.

Zaznaczanie punktów może się odbywać na dwa sposoby:
pojedynczo – poprzez polecenie Zaznacz/Odznacz bieżący
z menu Blok (przycisk Insert na klawiaturze) lub poprzez
wyselekcjonowanie grupy punktów spełniających określone
kryteria. Blok można również utworzyć na podstawie roboczych
wyników wyszukiwania punktu. Szczegółowy opis tej procedury
znajduje się w rozdziale 3.1.4..(Wyszukiwanie punktów).

Bieżąca liczba zaznaczonych punktów wyświetlana jest na
pasku statusowym programu.

Np. 

Pozostałe polecenia menu Blok realizują następujące
funkcje:

� Zaznacz wszystkie – Zaznacza wszystkie punkty,
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� Odznacz wszystkie – Usuwa zaznaczenie wszystkich punktów,
� Odwróć zaznaczenie – Usuwa zaznaczenie wszystkich zaznaczonych punktów a następnie zaznacza

wszystkie te, które nie były zaznaczone,

� Zaznacz/Odznacz prostokątem – Umożliwia zmianę zaznaczenia grupy punktów poprzez
określenie zakresu współrzędnych w
wybranym układzie, zawartości pola Info
współrzędnych lub atrybutu Pomiar XY.
Przyciski  i  w powyższym oknie
powodują wpisanie do okienka odpowiednio
minimalnych lub maksymalnych
współrzędnych w wybranym układzie
współrzędnych. W zależności od ustawienia
opcji Zakres XY według wartości
współrzędnych na zakładce Ustawienia mogą
to być wszystkie współrzędne
przechowywane w bazie danych, lub tylko
współrzędne aktualne. Przycisk Ile punktów
pozwala sprawdzić liczbę punktów spełniających zdefiniowane kryteria. Jeżeli użytkownik zmieni
wybór w oknie Pomiar XY tym samym ograniczy selekcję do jednego, wybranego sposobu
pozyskania współrzędnych. Zaznaczenie opcji Fraza spowoduje, że jako współrzędne spełniające
kryterium zaznaczenia uznane będą współrzędne zawierające w polu Info wpisany ciąg znaków
(frazę).

� Zaznacz/Odznacz według zakresu H –
Umożliwia zaznaczenie grupy punktów
poprzez określenie zakresu rzędnych H
w wybranym układzie. Okno Pomiar H
.pozwala ograniczyć selekcję do jednego,
wybranego sposobu uzyskania wartości
rzędnych H (wybór inny niż Dowolny).
Przycisk Ile punktów pozwala sprawdzić
liczbę punktów znajdujących się w
podanym zakresie.

� Zaznacz/Odznacz wg atrybutów – Umożliwia zaznaczenie grupy punktów poprzez określenie
wartości wybranych atrybutów. Grupa Aktualnie zaznaczone dotyczy uprzednio zaznaczonych
punktów. Domyślnie procedura zachowuje dotychczasowy blok. Użytkownik ma jednak
możliwość usunięcia zaznaczenia dotych-czasowego bloku przyciskiem . Grupa Nowe
zaznaczenie umożliwia określenie kryterium selekcji bloku. Wartości atrybutów: Funkcja punktu,
Stabilizacja, Stan
punktu, Przydatność
dla GPS, Klasa XY
oraz Klasa H oraz
Status punktu są
wybierane
z odpowiednich list.
Na każdej z list,
oprócz wartości
słownikowych, jest
także element
Nieistotne. Wybór tej
pozycji oznacza, że
dany atrybut nie
będzie brany pod
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uwagę podczas wyszukiwania punktów spełniających zadane kryteria.
W przypadku pola Info istnieje możli-wość (po zaznaczeniu opcji Fraza) ograni-czenia zakresu
punktów do punktów, które w polu Info zawierają wpisany ciąg znaków. W przeciwnym razie
wpisany ciąg znaków musi odpowiadać polu Info. Zaznaczenie opcji Tylko z opisami
topograficznymi pozwala ograniczyć kryterium do punktów posiadających opisy topograficzne. Z
kolei opcja Poszukuj tylko wśród aktualnie zaznaczonych ogranicza kryterium tylko do punktów
aktualnie zaznaczonych. Złożenie różnych kryteriów następuje na zasadzie koniunkcji, co oznacza,
że zostaną zaznaczone punkty spełniające jednocześnie wszystkie wyspecyfikowane kryteria.

� Zaznacz/Odznacz według listy z pliku – pozwala utworzyć lub zmodyfikować blok na podstawie
listy numerów punktów zapisanej w pliku tekstowym. Z każdej linii pliku czytana jest tylko
pierwsza pozycja więc do utworzenia bloku można wykorzystać plik zawierający oprócz numerów
punktów dowolne dane – np. współrzędne.

Do identyfikacji punktów oprócz numeru można użyć także numeru pomocniczego lub
identyfikatora GEOS. Punkty wyszczególnione w pliku mogą być dodane lub usunięte z
aktualnego bloku (Akcja). Zaznaczenie pola Usuń dotychczasowe zaznaczenie ma sens tylko w
przypadku dodawania punktów do bloku (Zaznacz punkty z listy). Procedura zaznaczania punktów
sygnalizuje następujące sytuacje:

- Nie odnaleziono punktu,
- Punkt jest już zaznaczony (Akcja: Zaznacz punkty z listy),
- Punkt nie jest zaznaczony (Akcja: Odznacz punkty z listy).

� Zmień atrybuty bloku – otwiera okno umożliwiające ujednolicenie poszczególnych atrybutów dla
zaznaczonych punktów,

� Eksport XYH – umożliwia utworzenie raportu zawierającego współrzędne X, Y i H zaznaczonych
punktów w postaci pliku tekstowego,

�  Eksport GPX – umożliwia zapis współrzędnych w formacie GPX umożliwiającym wymianę
danych z mobilnymi urządzeniami GPS.

� Wydruk Nr X Y H Info  – umożliwia wydruk raportu dla zaznaczonych punktów. Dla każdego
punktu drukowane są współrzędne w aktualnie wybranych układach XY i H oraz pole Info.,
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� Wydruk szczegółowy – umożliwia wydruk szczegółowego raportu dla każdego z zaznaczonych
punktów. Dla każdego punktu drukowany jest raport opisany w punkcie 6.2.

� Usuń blok – usuwa zaznaczone punkty.
� Usuń współrzędne – wyświetla okno usuwania współrzędnych dla punktów zaznaczonego bloku,

� Drukuj opisy  – uruchamia procedurę wydruku
opisów topograficznych za pomocą narzędzi
systemu Windows.
W prawej części okna widoczna jest lista
opisów topograficznych punktów zaznaczo-
nego bloku.
Klikni ęcie myszką polecenia Drukuj obrazy w
lewej części okna uruchamia procedurę
Kreator drukowania fotografii. Umożliwia
ona: wybór opisów do drukowania (domyślnie
wszystkie opisy włączone są do wydruku),
wybór drukarki, określenie jej parametrów
oraz wielkość drukowanych opisów i ich
rozmieszczenie na stronie.



38                                                           Program zarządzania bazą osnowy geodezyjnej

• INFO dla współrzędnych –
pozwala ustawić jednakową
dla całego bloku zawartość
pola Info dla współrzędnych
płaskich lub/i wysokościo-
wych w wybranym układzie
współrzędnych. Przycisk
Policz pozwala określić
liczbę współrzędnych (lub
rzędnych wysokości) podle-
gających zmianie

Opcja Tylko gdy INFO jest
puste powoduje, że dotychczasowa informacja w polach INFO jest zachowana.

• METODA POMIARU dla współrz ędnych
– pozwala ustawić jednakową dla całego
bloku zawartość pola Metoda pomiaru dla
współrzędnych płaskich lub/i wysokościo-
wych w wybranym układzie współrzędnych.
Przycisk Policz pozwala określić liczbę
współrzędnych (lub rzędnych wysokości)
podlegających zmianie

Opcja Tylko dla współrzędnych, dla których
nie określono metodę powoduje, że zmiany
dotyczą tylko współrzędnych, dla których w
polu Pomiar XY (lub Pomiar H) widnieje
Brak informacji (rozdz. 6.2).

• Zmiana układu współrzędnych – pozwala zamienić układ współrzędnych (lub rzędnych H) dla
punktów bloku. Ustawienie opcji Zastępuj istniejące współrzędne w układzie nowym decyduje o
zachowaniu się procedury w sytuacji, gdy dla punktu bloku istnieją już współrzędne w układzie
docelowym (nowym).  Zaznaczenie tej opcji powoduje, że istniejące w nowym układzie
współrzędne zostaną zastąpione współrzędnymi „przeniesionymi” z układu starego. Za pomocą
przycisku Sprawdź można sprawdzić, które punkty bloku mają współrzędne (rzędne H) w
obydwu układach.
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• Zmiana frazy – umożliwia modyfikację numerów lub pól Info punktów poprzez zamianę

występującego w wielu numerach (lub polach info) punktów ciągu znaków innym ciągiem
podanym przez użytkownika. Procedura działa analogicznie do procedury Zmiana frazy (dla
wszystkich punktów) opisanej w rozdziale 6, z tą różnicą, że zakres jej działania jest ograniczony
do bloku..

• Wpisz współrzędne na opisy topograficzne - Procedura tworzy kopie istniejących opisów
topograficznych dodając na każdym z nich pasek z informacją o współrzędnych XY w wybranym
układzie. Dotychczasowe opisy topograficzne otrzymują status Archiwalny.

• Usuń opisy ze współrzędnymi – pozwala usunąć z bazy danych opisy topograficzne ze
współrzędnymi utworzone za pomocą polecenia Wpisz współrzędne na opisy topograficzne.



40                                                           Program zarządzania bazą osnowy geodezyjnej

Załącznik 1 - uruchamianie programu z parametrami

Program Osnowa może być uruchamiany z parametrami. Znaczenie poszczególnych parametrów jest
następujące:

Parametry Działanie programu
Plik_trybu_wsadowego Uruchomienie programu w trybie wsadowym (opis w załączniku 2)
##Ścieżka_do_pliku_Gmw_odgik.cfg Określenie lokalizacji pliku Gmw_odgik.cfg. Ścieżka określa

położenie pliku względem katalogu GMW.
Uwaga: ścieżka nie zawiera nazwy pliku Gmw_odgik.cfg (np.:
C:\GMW\UserSettings)

CONFIG Okno logowania zawiera przycisk Konfiguracja baz danych
umożliwiający zarządzanie aliasami baz danych.

DBINI  Plik_konfiguracyjny Ten sposób wywołania umożliwia inicjalizację programu za
pomocą alternatywnego (w stosunku do Gmw_odgik.cfg) pliku
konfiguracyjnego.

-baseBaza_dabych  -userUżytkownik
-passHaslo

„Szybkie” uruchomienie programu Osnowa z pominięciem okna
logowania. Ciągi znaków „Baza_danych”, „Użytkownik” i „Haslo”
oznaczają odpowiednio: nazwę zdefiniowanego w pliku
GWM_odgik.cfg  aliasu bazy danych, login zarejestrowanego we
wskazanej bazie użytkownika oraz hasło. W tym wariancie
wywołania programu kolejność parametrów jest dowolna. np.:
osnowa.exe -baseWarszawa -userKrzysztof –passKrzYs123
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Załącznik 2 - uruchamianie aplikacji w trybie wsadowym
Uruchomienie programu Osnowa z jednym parametrem będącym nazwą pliku interpretowane jest

jako tryb wsadowy. W tym wariancie program może służyć do:
� generowania zestawienia danych dla odpowiednio wyselekcjonowanej grupy punktów osnowy

( Zadanie=R ),
� podglądu opisu topograficznego wybranego punktu ( Zadanie=V ),
� zapisu opisu topograficznego dla wybranego punktu do pliku graficznego ( Zadanie=S ),
� zapisu opisów topograficznych dla wyselekcjonowanej grupy punktów ( Zadanie=T ),
� otwarcia okna edycji informacji o wybranym punkcie ( Zadanie=P ),
� zapisu listy zarejestrowanych użytkowników do pliku tekstowego ( Zadanie=U ).

W przypadku generowania zestawienia punktów ( Zadanie=R ) do pliku zestawienia zapisywanie są
tylko punkty o statusie Aktualny.

Dane niezbędne do wykonania każdego z tych zadań zapisane są w pliku konfiguracyjnym będącym
parametrem uruchomienia programu. W tym wariancie występuje tylko jeden parametr wywołania
programu.

Plik konfiguracyjny

Plik konfiguracyjny składa się z dwóch sekcji stałych i jednej obligatoryjnej. Sekcje stałe to [OPCJE]
i [PARAMETRY]. W sekcji [OPCJE] określa się zadanie do wykonania  (cel uruchomienia programu).
Sekcja [PARAMETRY] zawiera parametry niezbędne  do wykonania zadania.

Poszczególne zadania wymagają różnych zestawów parametrów:

Zadanie Kod zadania Parametry
Rraport R Baza

ID_UkladuXY
ID_UkladuH
WydajOpisy
NazwyOpisow
WydajRowniezPunktyBezH
BezOgraniczaniaObszaru
PictureDir
Tylko_1_opis
Statusy_opisow
Precyzja_XY
Precyzja_BL
Precyzja_H
OutputFile

Podgląd/edycja
opisu

V Baza
Nr_punktu
ID_punktu
Archiwizuj_opisy
Uprawnienia

Zapis opisu do pliku S Baza
Nr_punktu
ID_punktu
PictureDir
Tylko_1_opis

Zapis grupy opisów T Baza
PunktyPoNr
PictureDir
Tylko_1_opis
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Edycja punktu P Baza
Nr_punktu
ID_punktu
Precyzja_XY
Precyzja_BL
Precyzja_H
Archiwizuj_opisy
Uprawnienia

Eksport
użytkowników

U Baza
OutputFile

Poniżej przedstawiono przykładowe sekcje [OPCJE] i [PARAMETRY].
; Zadanie do wykonania w trybie wsadowym
[OPCJE]
; R - Utwórz raport,
; V - Poka ż opis topo dla wskazanego punktu,
; S - Zapisz opis topo do wskazanego katalogu,
; T – Zapisz opisy topograficzne grupy punktów do w skazanego
;     katalogu,
; P - Uruchomienie okna edycji informacji o punkcie ,
; U - Eksport u żytkowników do pliku wskazanego w OutputFile.
Zadanie=R
[PARAMETRY]
Baza=Osnowa1
ID_UkladuXY=2
ID_UkladuH=1
; W przypadku, gdy podane s ą zarówno Nr_punktu jak i ID_punktu
; wy ższy priorytet ma ID_punktu
Nr_punktu=263.233-604
ID_punktu=335
WydajOpisy=T
Statusy-opisow=0,2
; PunktyPoNr=1  - numery punktów w sekcji [LISTA]
; PunktyPoNr=0  - ID punktów w sekcji [LISTA]
PunktyPoNr=1
; Opkre ślenie precyzji zapisu dla poszczególnych typów
; współrz ędnych
Precyzja_XY=2
Precyzja_BL=5
Precyzja_H=3
WydajRowniezPunktyBezH=T
PictureDir=I:\Users\Wo\Osnowa\Program\TmpOP
OutputFile=I:\Users\Wo\Osnowa\Program\Res_Pts.txt

Znaczenie poszczególnych parametrów sekcji [PARAMETRY] jest następujące

Parametr Domyślnie Opis Zadania

Baza ‘’ Alias bazy danych zdefiniowany podczas
logowania i zapisany w rejestrze systemowym
na lokalnym komputerze.

R, V, S,
T, P, U

BezOgraniczaniaObsz
aru

N W raporcie znajdą się wszystkie punkty
w wybranym układzie współrzędnych

R

ID_UkladuXY 0 Identyfikator układu współrzędnych płaskich
(XY). Odpowiada polu ID tabeli UKLADYXY
bazy danych. Jeżeli zostanie podana wartość –1
to w raporcie znajdą się wszystkie współrzędne

R
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Parametr Domyślnie Opis Zadania

wszystkich punktów. Raport zostanie wówczas
rozszerzony o pole ID_UkladuXY.

ID_UkladuH 0 Identyfikator układu współrzędnych
wysokościowych (H). Odpowiada polu ID
tabeli UKLADYH bazy danych. Jeżeli
ID_UkladuH jest ujemne to dla punktów
posiadających wysokości w co najmniej jednym
układzie w pliku raportowym zostanie zapisana
ich lista

R

Nr_punktu ‘’ Numer punktu S, V, P
ID_punktu -1 Identyfikator (ID) punktu w bazie danych

Jeżeli w pliku podano zarówno Nr_punktu jak i
ID_punktu, procedura będzie szukać punktu na
podstawie ID.

S, V, P

WydajOpisy T Określa, czy do katalogu PictureDir  mają
być zapisywane opisy topograficzne punktów.

R

NazwyOpisow N Jeśli ‘T’ to w raporcie zostaną umieszczone
nazwy plików zawierających opisy
topograficzne punktów. Użycie tej opcji ma
sens gdy  WydajOpisy = ’N’

R

Statusy_opisow 0 Oddzielona przecinkami lista statusów opisów
topograficznych, które są pobierane z bazy
podczas generowania raportu.
0 – aktualny, 1 – archiwalny,  3 – uzupełniający

PunktyPoNr 1 Określa sposób identyfikacji punktów
PunktyPoNr=1   - numery punktów w sekcji
[LISTA] PunktyPoNr=0  - ID punktów w
sekcji [LISTA]

T

Precyzja_XY 2 Precyzja zapisu współrzędnych X Y P, R
Precyzja_BL 5 Precyzja zapisu współrzędnych B L P, R
Precyzja_H 3 Precyzja zapisu rzędnych wysokości H P, R
WydajRowniezPunktyB
ezH

T Jeśli ‘T’ to w raporcie zostaną umieszczone
także punkty nie posiadające współrzędnej
wysokościowej we wskazanym układzie
ID_UkladuH

R

PictureDir ‘’ Określa katalog, do którego zostaną zapisane
opisy topograficzne punktów. Jeśli katalog nie
istnieje, to zostanie utworzony.

R, S, T

Archiwizuj_opisy N Jeśli ‘T’ to modyfikacja opisu topograficznego
będzie się wiązała z dopisaniem nowego obrazu
do pliku TIF (Stara wersja będzie zachowana).

V, P

Tylko_1_opis N Jeśli ‘T’ to z wieloobrazowego pliku TIF
eksportowany jest tylko 1 (najnowszy) obraz.

R, S, T

Uprawnienia ‘’ Ci ąg znaków (liter) definiujący uprawnienia
użytkownika do operacji na danych o punkcie
lub jego opisie topograficznym. Znaczenie liter
definiujących uprawnienia opisano w rozdziale
3.3. Kolejność liter jest dowolna. Zamiast
podawać zakres uprawnień można podać
identyfikator (login) użytkownika poprzedzony
znakiem ‘#’. Uprawnienia do wykonywania
operacji na danych będą wówczas
uprawnieniami tego użytkownika.

V, P
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Parametr Domyślnie Opis Zadania

OutputFile ResFile.txt Określa nazwę pliku wynikowego (raportu) R, U

Opisy topograficzne zapisywane są w postaci plików graficznych TIF, JPG, GIF lub BMP. Nazwa
pliku odpowiada numerowi punktu z tym, że niektóre znaki – niedopuszczalne w nazwach plików –
są automatycznie zastępowane według schematu:

� ‘/’ → ‘_’
� ‘\’ → ‘=’

Jeżeli punkt posiada kilka opisów, to nazwa pierwszego opisu odpowiada numerowi punktu, do nazwy
drugiego pliku dodawany jest łańcuch ‘_01’, do trzeciego ‘_02’ itd.

Jeżeli kilka punktów ma wspólny opis topograficzny to dla kolejnych punktów począwszy od
drugiego zamiast pliku graficznego opisu zapisywany jest plik tekstowy o rozszerzeniu INF (nazwa
odpowiada numerowi punktu) zawierający nazwę wcześniej zapisanego pliku graficznego.

W przypadku zadania R (raport) w pliku konfiguracyjnym konieczna jest trzecia sekcja o nazwie
[OBSZAR].

[OBSZAR]
 5745576.21   4576249.08
 5745548.80   4576349.37
 5745532.33   4576399.36
 5745456.75   4576441.89
 5745380.16   4576484.09
 5745311.88   4576522.49
 5745263.57   4576548.10
 5745576.21   4576249.08

Sekcja ta zawiera definicje obwodnicy w postaci ciągu współrzędnych punktów załamania.
W raporcie znajdą się tylko punkty położone wewnątrz tej obwodnicy. Wymagane jest aby obwodnica była
zamknięta, tj. aby ostatnim punktem obwodnicy był punkt początkowy.

W przypadku zadań V (podgląd opisu topograficznego), S (zapis opisu topograficznego) lub P (edycja
informacji o punkcie) można podać numer punktu (Nr_punktu ) , ID punktu (ID_punktu ) lub obydwie
te informacje naraz. W tym ostatnim przypadku zostanie jednak wykorzystany ID punktu.

W przypadku zadania T (zapis opisów topograficznych grupy punktów) trzecia sekcja nosi nazwę
[LISTA] i zawiera listę ID punktów lub numerów punktów w zależności od ustawienia opcji PunktyPoNr .

Przykład sekcji lista z numerami punktów (formatowanie numerów nie ma znaczenia dla poprawności
odczytu).

[LISTA]
          263.233-19
         263.233-600
       263.233-600/1
         263.233-603
       263.233-603/1
         263.233-604
         263.233-605
       263.233-605/1

Raport trybu wsadowego

W wyniku uruchomienia programu (zadanie R) generowany jest plik wynikowy zawierający
następujące informacje:

� numer punktu,
� współrzędne płaskie X, Y,
� wysokość punktu H    (  H= ),
� ID punktu    ( ID= ),
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� ID klasy osnowy poziomej ( ID_KlasyXY= ),
� ID klasy osnowy wysokościowej ( ID_KlasyH= ),
� ID sposobu stabilizacji punktu   ( ID_Stabilizacji= ),
� ID stanu punktu ( ID_Stanu= ),
� czy punkt ma opis topograficzny ( OPIS=  ; wartości: ‘T’, ‘N’ ),
� Jeżeli ustawiono WydajOpisy=T, to dla punktów posiadających opisy topograficzne zamiast ‘T’

zapisywana jest lista rozszerzeń plików rozdzielona przecinkami
� Jeżeli ID układu wysokościowego wpisano ze znakiem ujemnym to ostania pozycja lini raportu

zawiera rozdzieloną przecinkami listę wysokości punktu we  wszystkich układach. Zapis
wysokości punktu ma postać: ‘H’IDukładuH’:’Wysokość.np. „H3:113.432”.
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Załącznik 3 - rodzaje stabilizacji punktu osnowy
Informacja o rodzaju stabilizacji punktu osnowy zapisywana jest w atrybucie A5 obiektów

punktowych w pliku MAP. Informacja ta zapisywana jest wg. następującego schematu.

Atrybut A5 Stabilizacja
0 Brak informacji
1 Środek krzy ża na wie ży.
2 Środek gałki na wie ży.
3 Podstawa krzy ża.
4 Podstawa masztu.
5 Szczyt budynku (wie ży, masztu).
6 Słup obserwacyjny na ścianie no śnej budynku.
7 Płyta betonowa na ścianie no śnej budynku.
8 Centr ceramiczny na budynku.
9 Bolec metalowy (TP, AP, bolec świetlny, śruba świetlna).
10 Śruba metalowa z głowic ą metalowy znak ścienny.
11 Głowica żeliwna 15x15 lub głowica metalowa 4x6.
12 Pr ęt metalowy (pr ęt, rurka, trzpie ń, gwo źdź, nit)
13 Krzy ż wyryty w betonie lub na skale
14 ??Rezerwa (znaki na budowlach stałych i na skałac h -

osn. poz.)
15 Słup obserwacyjny betonowy lub kamienny spojony z apraw ą

cementow ą.
16 Rura kanalizacyjna wypełniona betonem.
17 Znak z tworzyw sztucznych.
18 Szyna kolejowa w pozycji pionowej zabetonowana lu b pr ęt

metalowy.
19 Znak metalowy wypełniony betonem.
20 Skrzynka metalowa ochronna, blok z wystaj ącą metalow ą

rurk ą.
21 Słup betonowy 12x12
22 Słup granitowy
23 Pal drewniany.
24 Rurka drenarska.
25 Podziemna płyta betonowa 40x40 lub 30x30.
26 Podziemna płyta granitowa 60x60.
27 Tulejka o średnicy 2x15 w płycie mosi ężnej w filarze

betonowym.
28 Słup betonowy z głowic ą mosi ężną bez płyty.
29 Słup betonowy 15x15 z głowic ą żeliwn ą 15x15. Blok

betonowy z centrem bazowym.
30 Słup betonowy 15x15 ze studzienk ą betonow ą ochronn ą.

Słup betonowy podziemny z metalow ą głowic ą 4x6.
31 Słup betonowy. Blok betonowy.
32 Słup betonowy 20x20 z ochronnym kr ęgiem betonowym. Płyta

betonowa 50x50.
33 Słup granitowy 30x30. Płyta granitowa 60-75x60-75 .
34 Słup betonowy 15x15 z głowic ą żeliwn ą 15x15. Płyta

granitowa 60x60.
35 Słup granitowy 16x16. Płyta granitowa 60x60.
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Atrybut A5 Stabilizacja
36 Słup betonowy 15x15 lub 15-25x15-25. Płyta betono wa

40x40.
37 Słup granitowy 15x15. Płyta betonowa 40x40.
38 Słup betonowy 15x15. Płyta granitowa 30x30.
39 Słup granitowy 16x16. Płyta granitowa 30x30 lub 3 0-

50x30-50.
40 Słup betonowy 15-30x15-30. Płyta betonowa 30-50x3 0-50.
41 Słup betonowy 15x15 z głowic ą żeliwn ą 15x15. Pr ęt

metalowy zabetonowany w skale.
42 Słup betonowy 15x15 . Płyta betonowa.
43 Słup granitowy. Płyta betonowa.
44 Znak metalowy wypełniony betonem 10x10. Płyta bet onowa

20x20.
45 Skrzynka metalowa ochronna. Blok 25x25 z wystaj ącą

metalow ą rurk ą. Płyta betonowa 20x20.
46 Słup betonowy 12x12 lub 15x15 (rurka drenarska lu n

butelka lub pr ęt stalowy lub krzy ż wyryty w skale)
47 Słup granitowy. Rurka drenarska lub butelka.
48 Słup  graniczny granitowy 20x20 lub 25x25 lub 30x 30

(płyta betonowa)
49 Pal drewniany, rurka drenarska lub butelka.
50 Dwie rurki drenarskie (znak podziemny).
51 Podziemna płyta granitowa 60x60. Kostka granitowa  20x20.

Znak podziemny.
52 Dwie płyty betonowe 40x40. Znak podziemny
53 ??Rezerwa (znaki gruntowe dwupoziomowe)
54 ??Rezerwa (znaki gruntowe dwupoziomowe)
55 Słup betonowy 15x15 z głowic ą żeliwn ą 15x15. Płyta

betonowa 25x25 lub 60x60. Blok betonowy z centrem
bazowym.

56 Słup granitowy 30x30. Dwie Płyty granitowe 60x60 i
75x75.

57 Słup granitowy 30x30. Płyta granitowa 75x75 lub 6 0-80.
Kostka granitowa20x20 lub 25x25.

58 Słup betonowy 15x15 z głowic ą żeliwn ą 15x15. Płyta
betonowa 60x60. Kostka betonowa 25x25.

59 Słup betonowy 15x15. Dwie płyty betonowe 40x40 lu b 30-
50x30-50.

60 Słup granitowy 15x15, 16x16 lub 16-20x16-20. Płyt a
granitowa 60x60 lub betonowa 60x60 lub 30-50x30-50.

61 Słup betonowy 15x15 z głowic ą żeliwn ą 15x15. Słup
betonowy, płyta betonowa 30-40x30-40 lub słup grani towy
16x16, płyta granitowa 30-40x30-40.

62 Słup betonowy 15x15 z głowic ą żeliwn ą 15x15. Płyta
betonowa 60x60. Pr ęt metalowy

63 ??Rezerwa (znaki gruntowe trzypoziomowe)
64 Słup betonowy 15x15 z głowic ą żeliwn ą 15x15. Płyta

betonowa 60x60. Kostka betonowa 25x25. Blok betonow y z
centrem bazowym.

65  Słup granitowy 30x30. Dwie płyty granitowe 60x60 i 70-
80x70-80. Kostka granitowa 20x20
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Atrybut A5 Stabilizacja

66 Słup betonowy 15x15 z głowic ą żeliwn ą 15x15. Trzy płyty
betonowe 60x60, 30-50x30-50, 30-50x30-50.

67 Słup betonowy 15x15 z głowic ą żeliwn ą 15x15. Płyta
betonowa 60x60. Blok betonowy z centrem bazowym. Pł yta
betonowa 60x60. Blok betonowy z centrem bazowym.

68 Zn. n.
69 Reper fundamentalny gł ębinowy, punktu wiekowego

(głównego lub kontrolnego) z betonow ą studzienk ą
ochronn ą.

70 Reper fundamentalny podziemny zakładany na punkta ch
węzłowych

71 Reper fundamentalny podziemny zakładany na punkta ch
linii osnowy podstawowej

72 ??.Rezerwa (znaki fundamentalne podziemne - osn. wys.)
73 Reper w słupie betonowym z poduszk ą 170
74 Reper w słupie betonowym z poduszk ą. 210
75 Reper w słupie betonowym z poduszk ą 140, lub na płycie

betonowej, zabetonowany,140.
76 Reper w słupie na fundamencie betonowym 170.
77 Reper podwójny w słupie granitowym na płycie,

zabetonowany, 135 lub w słupie granitowym na płycie
granitowej 120.

78 Reper w słupie granitowym 90.
79 Reper. Świder metalowy.
80 Reper w głowicy rury wypełnionej betonem 200 lub 140..
81 Reper w głowicy rury wypełnionej betonem (grunty o małej

nośności).
82 Reper gł ębinowy w betonowej studzience ochronnej.
83  Reper w rurze wypełnionej betonem na fundamencie 18 0 lub

140..
84 Reper w rurze metalowej ze studzienk ą ochronn ą z rury

metalowej.
85 ??.Rezerwa (znaki gruntowe naziemne)
86 Reper ścienny żeliwny. Znak wysoko ściowy z

czterocyfrowymi numerami serii AA,AB,AC,AD,AE,AG,AH ,
itd.

87 Reper ścienny ze stali nierdzewnej. Numeracja
czterocyfrowa po dwu literach serii, np. AB 8143.

88 Reper ścienny MRP lub PN lub PKP lub KPL lub HP lub
Niv.P. lub z numerem czterocyfrowym

89 Reper ścienny tabliczkowy HM lub Gł.Szt.
90 Reper ścienny tabliczkowy PN lub MRP.
91 ??.Rezerwa (znaki ścienne i na skałach)
92 Zn. n.
93 Blok betonowy 200x200. W środku bloku zabetonowany

trzpie ń metalowy.
94  Blok betonowy 60x60 z płyt ą betonow ą 300x300. W środku

bloku zabetonowany trzpie ń metalowy
95 Blok betonowy 80x80. W środku bloku zabetonowany trzpie ń

metalowy.
96 Blok betonowy 100x100. W środku bloku zabetonowany

trzpie ń metalowy.
97 ??.Rezerwa (osnowa grawimetryczna)
98 Obserwacyjny słup betonowy z głowic ą granitow ą lub bez.
99 Tulejka o średnicy 2x15 w płycie mosi ężnej w filarze

betonowym.
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Załącznik 4 – Podgl ąd i Edycja opisów topograficznych
Do podglądu opisów topograficznych służy osobna procedura. Procedura ta zawarta jest w pliku

IMGVIEW.DLL. Plik ten musi się znajdować w tym samym katalogu co program Osnowa
t.j.  X:\GMW\ExtApp\Osnowa ( X oznacza symbol napędu ). Procedura umożliwia podgląd plików
graficznych w różnych
formatach (TIF, JPG,
GIF, BMP).
W przypadku pliku TIF
jeden plik może
zawierać kilka obrazów
rastrowych.
Poszczególne obrazy za
warte w pliku widoczne
są na panelu w lewej
części okna. Jeden
z tych obrazów jest
zawsze obrazem bie-
żącym i  ten właśnie
obraz jest widoczny
w centralnej części
okna.

Na pasku statusu
okna widoczne są:

� bieżąca strona (obraz) pliku TIF,
� wymiary obrazu w pikselach,
� rozdzielczość obrazu zapisaną w pliku,
� aktualne powiększenie obrazu (Zoom),
� aktualne współrzędne kursora.

Przyciski w górnej części okna realizują szereg funkcji umożliwiających sterowanie widokiem oraz
w pewnym zakresie edycję treści opisu topograficznego.

Zarządzanie plikiem opisu
 - aktualizacja opisu topograficznego w bazie danych,1)

 - zapis opisu topograficznego do pliku dyskowego, 1)

 - wydruk opisu topograficznego na drukarce,

Sterowanie widokiem obrazu
 - powiekszenie widoku,
 - pomniejszenie widoku,

 - wyświetlenie obrazu naturalnej wielkości (Zoom = 100%),

 - dopasowanie wielkości obrazka do aktualnej wielkości okna,

 - dopasowanie wielkości obrazka do poziomego wymiaru okna,

 - dopasowanie wielkości obrazka do pionowego wymiaru okna,

Operacje edycyjne

 - obrót obrazu o 90 stopni w prawo, 1)

 - wstawienie na rysunek tekstu, 1)

 - przejście w tryb rysowania linii, 1)

 - przejście w tryb rysowania elips, 1)

 - przejście w tryb rysowania prostokątów. 1)
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Dla wstawianego tekstu można określić:
- parametry czcionki,
- orientację,
- czy pole tekstu ma przykrywć tło,
- parametry obramowania (styl i grubość

linii).

Parametry rysowanych linii, elips i
prostokątów (kolor, grubość) można określić
w ustawieniach okna (przycisk ).

UWAGA!
Teksty i obiekty liniowe utworzine za pomocą przycisków , ,  i  są obiektami wektorowymi.
Są one niejako “zawieszone” nad rysunkiem rastrowym. W tym stanie obiekty te mogą być modyfikowane
np. przesuwane lub obracane (tylko teksty). Przed zamknięciem okna obiekty wektorowe należy wkopiować
na rysunek rastrowy.

Usuwanie fragmentów rysunku rastrowego
 - przejście w tryb “gumki”, Parametry gumki można określić w ustawieniach okna.1

 - przejście w tryb usuwania prostokątnego fragmentu rysunku rastrowego poprzez zaznaczenie
go jako bloku. Kolor po usuniętym bloku odpowiada kolorowi gumki ustawionemu w
parametrach.1

Inne operacje na rysunku

 - włącza tryb przeciągania rysunku.

 - przejście do trybu zaznaczania obiektów wektorowych. Obiekty (linie lub teksty) można
zaznaczać indywidualnie - poprzez kliknięcie, lub grupowo za pomocą bloku.1

Mozliwa jest modyfikacjas właściwości zanaczonych obiektów. Naciśnięcie F4 powoduje
wyświetlenie okna właściwości dla tekstów i lini (o ile odpowiednie obiekty są aktualnie
zanaczone). Do modyfikacji właściwości zaznaczonych obiektów można też użyć menu
kontekstowego wywoływanego prawym przyciskiem myszy.

 - usunięcie zaznaczonych obiektów wektorowych (ten sam efekt uzyskujemy naciskając DEL),1

 - przeniesienie obiektów wektorowych na rysunek rastrowy,1

 - zmiana ustawień dla operacji na rysunku,1

Na ustawienia składają się nastepujące parametry:
 Gumka – można określić wymiary (w pikselach)
oraz kolor gumki. Kolor gumki dotyczy także
operacji usuwania blokowego.
Rysowanie linii – można określić grubość i kolor
obiektów liniowych. Zaznaczenie opcji
Potwierdzanie wstawiania na bitmapę
spowoduje, że użytkownik będzie zmuszony
potwierdzać każdorazowo operację przenoszenia
obiektów wektorowych na rysunek rastrowy ( ).

Podobnie, zaznaczenie opcji Potwierdzanie
usuwania obszaru prostokatnego spowoduje pojawianie się odpowiedniego monitu po każdej
operacji usuwania prostokątnego fragmentu rysunku rastrowego (  )
Jeżeli zaznaczona zostanie opcja Kompresja obrazów TIFF, to przy zapisie obrazy
w tym formacie zostana poddane kompresji. Typ kompresji jest dostosowany do ilości barw:

                                                     
1 dostepność przycisku zależna jest od uprawnień uzytkownika.
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dla rysunków czarno-białych – CCITT Fax 4
dla rysunków kolorowych – LZW

Zamkniecie okna powoduje utratę wszystkich obiektów wektorowych w związku z czym próba
zamkninięcia okna bez przeniesienia obiektów wektorowych na rysunek rastrowy spowoduje pojawienie
się odpowiedniego ostrzeżania.


