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1. Ogólna charakterystyka systemu
System informacji terenowej GEO-MAP jest narzędziem do gromadzenia informacji o obiektach
terenowych, ich aktualizacji, analizy, udostępniania oraz wykonywania różnorodnych prac projektowych.
GEO-MAP jest systemem obiektowym. Dane, które gromadzi w swojej bazie nie służą jedynie
do generowania mapy w postaci tradycyjnej, lecz stanowią numeryczny model rzeczywistości; z którego
analizy wyciągamy wnioski odnoszące się do rzeczywistości. Z każdym obiektem oprócz atrybutów
przestrzennych opisujących położenie i kształt obiektów (współrzędne), związanych jest szereg atrybutów
opisowych niosących dodatkowe informacje o obiektach. Wśród atrybutów opisowych każdego obiektu
występują atrybuty dotyczące daty wprowadzenia do bazy danych oraz identyfikacji osoby, która tego
dokonuje. Atrybuty te wypełniane są automatycznie co wraz z prowadzonym archiwum pozwala na
odtwarzanie stanu bazy danych na dowolny dzień i godzinę. Dzięki zapisanym w bazie danych informacjom
przestrzennym i opisowym system bez problemu potrafi znaleźć obiekty spełniające podane przez
użytkownika warunki zarówno przestrzenne jak i opisowe. Każde zgromadzone dane można również
przedstawiać w alternatywnej formie prezentacji graficznej, jaką jest wizualizacja trójwymiarowa łącznie z
animacją obrazu.

System opracowany został w firmie
GEO-SYSTEM w roku 1992, pierwotnie dla
środowiska DOS. Obecnie systemu pracuje w
środowiskach MS Windows 9x/NT/ME/2000
/XP/2003 i nie wymaga żadnego dodatkowego
oprogramowania (jest systemem w pełni
autonomicznym).
System
składa
się
z
wielu
specjalizowanych modułów zintegrowanych
wspólnym formatem danych. Schematycznie
budowę systemu zaprezentowano na rysunku
obok.
Uwaga !!!
System zabezpieczony jest kluczem hardware'owym, który należy włożyć do dowolnego portu drukarki lub portu USB.
Praca systemu bez klucza jest również możliwa, lecz należy wtedy traktować go jako demonstracyjny, gdyż
otrzymywane wyniki są zafałszowane. Uprzedza o tym komunikat pojawiający się po uruchomieniu bez klucza.
Niniejsza dokumentacja dostępna jest w postaci pliku PDF o nazwie GmwManual.pdf w katalogu
....\GMW\DOC, po zainstalowaniu systemu. W wymienionym katalogu znajdują się również inne pliki pomocne w
poznawaniu systemu.

6

System informacji o terenie GEO-MAP

1.1

Klasyfikacja obiektów

W systemie zastosowano 4 cyfrowe kody obiektów, budowane w oparciu o zasadę przedstawioną
na poniższym rysunku.
obiekt
podgrupa tematyczna
grupa tematyczna
klasa

Wyróżniono 6 geometrycznych klas obiektów, przy pomocy których w systemie prezentowane są
obiekty świata rzeczywistego.
klasa obiektów lokalizowanych przez 1 punkt,
1???
klasa obiektów lokalizowanych przez 2 punkty,
2???
klasa obiektów lokalizowanych przez 3 punkty tworzące obiekt w kształcie prostokąta. Pierwsze dwa
3???
4???
5???
6???
7???

punkty określają wierzchołki prostokąta, a tym samym wymiar jednego z boków natomiast odległość
punktu trzeciego od prostej łączącej pierwsze dwa punkty stanowi wymiar drugiego boku prostokąta,
klasa obiektów liniowych,
klasa obiektów powierzchniowych,
klasa obiektów tekstowych. Obiekty tej klasy składają się z jednego lub dwóch punktów określających
położenie tekstu.

O geometrycznej klasie obiektu decyduje pierwsza cyfra kodu
obiektu natomiast pozostałe 3 cyfry (oznaczone w powyżej
tabeli znakami ???) służą już do wyodrębnienia konkretnych
obiektów świata rzeczywistego bez względu na sposób ich
graficznej prezentacji. Istotnym elementem takiej klasyfikacji
jest możliwość prezentacji tego samego obiektu świata
rzeczywistego przy pomocy jednej lub kilku klas
geometrycznych (jeśli istnieje taka potrzeba). Postępowanie
takie pozwala znacznie zredukować liczbę używanych kodów,
a zarazem praktycznie skrócić kod obiektów do 3-cyfr. Na
rysunku obok przedstawiono klasy geometryczne GEO-MAP.

2

2

3

1
1

1xxx

2xxx

4xxx

3xxx

5xxx

6xxx/7xxx

Formularz statusu warstw oferuje również operację ustawienia takiej widoczności aby otrzymać widok
zgodny z treścią mapy ewidencji gruntów i budynków (przycisk Ustaw na EG).

1.2

Prezentacja graficzna

Prezentacja
danych
(w
pos-taci
kartograficznej) w systemie GEO-MAP jest
wynikiem powiąza-nia informacji geometrycznej
i opisowej zgromadzonej w bazie systemu GEOMAP (po jej odpowiedniej selekcji) z podziałem na
warstwy informacyjne oraz biblioteką znaków
umownych. Wszystkie powiązania realizowane są na
podstawie kodu obiektu. Schemat prezentacji danych
przedstawiono na rysunku obok.

Źródłowe dane systemu
Dane geometryczne i opisowe

Dane określające zasady prezentacji graficznej
Znaki
umowne

Podział na warstwy
informacyjne

Selekcja obiektów
- nakładki
- filtry

Transformacja graficzna

*
*
* *

*

*
*

Te same dane można więc zaprezentować przy pomocy różnych bibliotek znaków umownych uzyskując
różne efekty. Poniżej przedstawiono schematycznie prezentacje tych samych danych przy pomocy dwóch
bibliotek.
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2. Przegląd podstawowych funkcji systemu
Rozdział niniejszy przedstawiamy krótki opis kilku podstawowych czynności związanych
z operowaniem na danych systemu GEO-MAP.Wczytanie danych

2.1

Przeglądanie danych

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

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

Dodatkowo obszar prezentacji może być zmieniany przy użyciu klawiatury. Wykorzystywane są wtedy
klawisze ruchu kursora
do przesuwania obszaru prezentacji, klawisz + (plus) do zmniejszania
obszaru prezentacji (powiększania rysunku) oraz klawisz - (minus) do zwiększania obszaru prezentacji, czyli
pomniejszania rysunku. Jeśli mysz wyposażona jest w rolki możliwe jest również przesuwanie obszaru
prezentacji przez obracanie rolką (przesuwanie góra dół) lub obracanie rolką z wciśniętym środkowym
klawiszem myszy lub klawiszem SHIFT (przesuwanie prawo lewo).
Aktualny zakres prezentacji możemy zapamiętać w jednej z dziewięciu pamięci przez wciśnięcie
jednego z klawiszy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oraz odtwarzać zapamiętane zakresy z pamięci klawiszami odpowiednio
od Alt+1 do Alt+9.
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2.2

Pomiar wielkości geometrycznych

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

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

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

2.3

Operacje na aktywnym obiekcie

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

Opis działania

aktywny punkt

do następnego punktu
do poprzedniego punktu
do punktu początkowego obiektu
do punktu końcowego obiektu

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

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

INS

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

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

Ilustracja aktywnego obiektu i jego aktywnego punktu

Dostęp do funkcji związanych z operacjami na
aktywnym punkcie jest możliwy z poziomu menu głównego
pozycja Edycja\Operacje na aktywnym punkcie, lub
odpowiednimi skrótami klawiszowymi widocznymi na
zamieszczonym obrazie menu. Jeśli nie oznaczono aktywnego
obiektu pozycja menu jest nieaktywna. Pierwsze dwie funkcje
z dostępnego menu (przesunięcie i wstawienie nowego) są
funkcjami, które po uruchomieniu działają do chwili ich
zakończenia przez operatora polegającego na
wciśnięciu klawisza ESC klawiatury lub
wciśnięciu klawisza Rezygnacja, widocznego na
pasku narzędzi po uaktywnieniu funkcji.
Druga grupa są funkcje, które po jednokrotnym wykonaniu kończone są automatycznie. W grupie tych
funkcji znajdziemy:
¾ funkcję do usunięcia aktywnego punktu (skrót klawiszowy BkSp),
¾ cztery funkcje do wyboru aktywnego punktu (skróty klawiszowe Tab, Shift TAB, Home i End),
¾ funkcję do zmiany widoczności połączenia (skrót klawiszowy Y),
¾ cztery funkcje związane z ustalaniem statusu góry i dołu skarpy (skróty klawiszowe Crtrl+1,
Ctrl+2, Ctrl+3, Ctrl+4).
Poniżej szerzej opisujemy funkcję przesuwania aktywnego punktu, a następnie funkcje dodawaniem
nowego punktu do obiektu.
2.3.1.1

Przesunięcie punktu

aktywny punkt obiektu

aktualne położenie kursora

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

Klawiatura
CTRL

prawy

ALT

prawy

ALT+CTRL

11

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

prawy

ALT+SHIFT

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

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


Usuwanie wysokości w przesuwanym punkcie

znajdujących się w menu Opcje\Ustawienia zakładka Edycja.
2.3.1.2

Wstawienie punktu
Po uaktywnieniu funkcji wstawiania punktu na ekranie zobaczymy obraz zbliżony do jednego
z dwóch
przedstawionych
na
poniższych aktywny punkt obiektu
aktualne położenie kursora
rysunkach.
Pierwsza
ilustracja
przedstawia
wstawianie punktu jeśli w obiekcie istnieje punkt
następny w stosunku do aktywnego
Druga llustracja przedstawia wstawianie aktywny punkt obiektu
aktualne położenie kursora
punktu jeśli aktywny punkt jest ostatnim punktem
obiektu
Od aktywnego punktu obiektu oraz od
punktu następnego w obiekcie (o ile punkt
następny istnieje) do bieżącej (zmieniającej się)
pozycji kursora graficznego rysowane są przerywane linia, które oznaczają potencjalne dwa nowe odcinki
jakie zostaną dodane do obiektu w wyniku dodania nowego punktu. Dodanym punktem może być punkt już
istniejący w bazie danych lub na punkt nowy. Zgodnie z przyjętą w GEO-MAP konwencją punkt istniejący
wskazujemy lewym, a nowy (dowolny) prawym klawiszem myszy.
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W trakcie działania funkcji możemy zmieniać aktywny punkt z klawiszy klawiatury Tab, Shift Tab,
Home i End. Istnieje również możliwość usunięcia aktywnego punktu skrótem klawiszowym BkSp.
Wstawiany punkt możemy również określać przez podanie konkretnych wartości współrzędnych lub
ich obliczenie z relacji między innymi obiektami. Poniżej przedstawiamy kompletny wykaz funkcji
dostępnych przy wstawianiu punktu.
Klawiatura Opis działania
Mysz
Dodanie wyznaczonego automatycznie punktu przecięcia istniejących obiektów.
prawy
CTRL
Dodanie wyznaczonego automatycznie punktu na wskazanej kursorem linii
prawy
ALT
istniejącego obiektu.
Dodanie wyznaczonego automatycznie punktu przecięcia wskazanej kursorem
prawy
ALT+
linii istniejącego obiektu z przedłużeniem pierwszego lub ostatniego odcinka
CTRL
obiektu aktywnego. W związku z tym funkcja może być realizowana tylko dla
pierwszego i ostatniego punktu obiektu.
4
3
1
2

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

lewy

ALT+
SHIFT

ALT

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

1

11

3

12
A
3

6

2.3.2

2

5

4

Globalne operacje na punktach obiektów

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

System informacji o terenie GEO-MAP

13

2.3.2.1

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

Klawiatura

prawy

CTRL

prawy

ALT

prawy

ALT+
SHIFT

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

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


Usuwanie wysokości w przesuwanym punkcie

znajdujących się w menu Opcje\Ustawienia zakładka Edycja.
2.3.2.2

Zmiana numeru i wysokości

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

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

2.5

Opcje związane z prezentacją danych

Na proces prezentacji
danych ma wpływ szereg opcji
udostępnionych użytkownikowi
w menu Opcje|Ustawienia
zakładka Prezentacja. Typowe
ustawienie
tych
opcji
przedstawiono na rysunku
poniżej.

2.6

Drukowanie

Wydruk na drukarce wybranego fragmentu opracowania. Po uruchomieniu opcji pojawia się okienko
pozwalające na ustawienie parametrów tworzonego rysunku.
Na początek proponujemy operowanie jedynie skalą wydruku bez zmiany pozostałych parametrów.
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Poniżej przedstawiamy opis wybranych pól z
przedstawionego wyżej okienka dialogowego dotyczącego
drukowania:
Plik definicji pisaków - określenie nazwy pliku z
definicjami pisaków wykorzystywanymi w wydruku.
Definiowanie pisaków polega na przypisaniu do
określonego numeru pisaka jego grubości i koloru.
W większości wypadków wystarczające jest korzystanie ze
standardowego pliku HPGL2.DEF.
Skala - określenie skali w jakiej wykonany będzie wydruk.
Podanie skali równej zero powoduje przyjęcie takiej
wartości, aby cały rysunek zmieścić w aktywnym obszarze
drukarki (plotera).
Zakres - określa zakres opracowania jaki będzie podlegał wydrukowi. Zakres może przybierać jedną
z przedstawionych poniżej wartości:
utworzenie wydruku obejmującego obszar określony w pliku *.EXT
Arkusz
utworzenie wydruku obejmującego obszar prezentowany aktualnie na ekranie
Ekran
utworzenie wydruku obejmującego wskazany obszar prostokątny
Prostokąt
utworzenie wydruku zawierającego obszar wybrany aktywnym zakresem drukarki. W opcji
Zakres
niniejszej jest możliwość dokonania skręcenia rysunku.
drukarki
Obiekt
utworzenie wydruku obejmującego prostokątny obszar określony przez aktywny obiekt.
Jeśli nie wykonaliśmy oznaczenia obiektu ta pozycja nie pojawia się na liście możliwych do
wybrania wartości.
W proponowanym
domyślnym
wariancie
drukowania kiedy Zakres
jest równy Zakresowi
drukarki mamy sytuację
przedstawioną
na
poniższym rysunku. Rolą
operatora jest ustawienie
„przyklejonego”
do
kursora obrazu kartki
papieru we właściwym
miejscu (tak aby obszar,
który
chcemy
wydrukować znalazł się w
zakresie kartki papieru) i
wciśnięcie
prawego
klawisza myszy.
Dodatkową operacją jaką
możemy tutaj wykonać
jest skręcenie obszaru
wydruku uzyskiwane po
wciśnięciu
przycisku
Obrót.
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3. Tworzenie nowych obiektów
Uaktywnienie funkcji tworzenia nowych obiektów następuje po wybraniu z menu głównego pozycji
Twórz|Przez wskazanie punktów lub wciśnięcie klawisza T, oba sposoby prowadzą do pojawienia się
formularza oferującego wybór kodu obiektu jaki chcemy tworzyć.

Przy podawaniu kodu możemy postąpić na różne
sposoby. Pierwszy sposób polega na bezpośrednim
wpisaniu kodu tworzonego obiektu (pozycja Kod
formularza) oczywiście jest to możliwe wtedy
kiedy taki kod znamy. W przeciwnym wypadku,
pomocne może być wykorzystanie rozwijalnej listy
kodów obiektów dostępnej również w omawianym
formularzu. Bezpośrednio po wyborze obiektu z
listy wybrany kod wpisywany jest automatycznie
do pozycji Kod formularza. Po wciśnięciu klawisza
OK. system przechodzi do trybu tworzenia
obiektów przez wskazywanie punktów.
Innym sposobem wyboru kodu tworzonego
obiektu jest zaakceptowanie dowolnego kodu
obiektu podpowiadanego przez system (system
zapamiętuje ostatnio używany kod i proponuje go
ponownym wejściu do trybu tworzenia). Następnie
będąc już w funkcji tworzenia (należy zwrócić
uwagę, że powoduje to zmianę menu głównego) możemy kody tworzonych obiektów wybierać jeszcze
prościej przez korzystanie z menu z pozycji Wybór (pozycja dodawana jest do menu głównego w chwili
wejścia do trybu tworzenia obiektów). Oprócz standardowych menu użytkownik może tworzyć swoje własne
menu. Przykładową zawartość pozycji Wybór przedstawiono na rysunku po prawej. W lewym dolnym
narożniku ekranu podawany jest kod obiektu.
Na rysunku obok przedstawiono
widok formularza zawierającego opcje
związane z tworzeniem nowych obiektów
z zaznaczeniem miejsca ustawiania aktywnego
menu tworzenia obiektów.
Po wyborze tworzonego obiektu
możemy przystąpić do wskazywania jego
punktów oparcia (charakterystycznych). W
trakcie
wskazywania
tych
punktów
obowiązują następujące zasady:
• wciśnięcie prawego klawisza myszy powoduje dodanie do obiekty punktu w miejscu
wynikającym z aktualnej pozycji kursora,
• wciśnięcie lewego klawisza myszy powoduje dodanie do obiektu punktu już istniejącego w bazie
danych (znajdującego się najbliżej aktualnej pozycji kursora),
• wciśnięcie lewego klawisza myszy z wciśniętym klawiszem CTRL klawiatury powoduje
oznaczenie nowego obiektu aktywnego,
• wciśnięcie klawisza Esc powoduje skasowanie ostatniego wprowadzonego punktu.
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Dodatkowo możliwe są inne metody wprowadzania punktów (w oparciu o różne relacje geometryczne),
o których będzie mowa w dalszej części opracowania. Generalnie służą temu dwie nowe pozycje menu
głównego (Swobodne i Pozycje) jakie dodawane są do menu w chwili wejścia do tworzenia obiektów
oraz dodatkowe kombinacje klawiszy klawiatury i myszy wykorzystywane w trakcie tworzenia obiektów.
Zawsze po utworzeniu nowego obiektu staje się on automatycznie “obiektem aktywnym” i jest
standardowo prezentowany w kolorze żółtym. Do aktywnego obiektu odnoszą się wszystkie funkcje
zgromadzone w pozycji Edycja menu głównego.. Zmiana aktywnego obiektu następuje automatycznie
po utworzeniu nowego obiektu lub po wskazaniu już istniejącego przez równoczesne wciśnięciu lewego
klawisza myszy oraz klawisza Ctrl klawiatury

3.1

Wpisywanie atrybutów opisowych i zasady opisu atrybutami

Po wprowadzeniu danych związanych
z geometrią
obiektu
(punktów
charakterystycznych) należy przystąpić do
wprowadzenia
atrybutów
opisowych
charakteryzujących dany obiekt. Jako przykład
wykorzystamy przewód wodociągowy, którego
obraz
po
wskazaniu
punktów
charakterystycznych przedstawiono na rysunku
po prawej.
Czynności
tej
dokonujemy
przez
uaktywnienie funkcji z menu głównego Edycja|
Parametry aktywnego obiektu, z menu
kontekstowego
lub
wciskając
klawisz
klawiatury E. W formularzu jaki pojawi się
w wyniku tych działań podajemy informacje
dotyczące utworzonego obiektu.
Po wpisaniu podanej na poprzedniej
stronie wartości obraz obiektu na ekranie
będzie zbliżony do zaprezentowanego na
rysunku obok. Domyślnie w środku obiektu
zostanie on opisany atrybutem o nazwie Opis
przewodu.
System pozwala na wielokrotny opis tym samym atrybutem (tworzenie wielu etykiet). Możliwość ta jest
szczególnie istotna przy długich przewodach, które
powinny być opisane w wielu miejscach. Dostęp
do funkcji
związanych
z przesuwaniem,
tworzeniem nowych, usuwaniem i edycja
istniejących etykiet znajdziemy w menu głównym
w pozycji Edycja\operacje na punktach opisu. Przykładowy przewód z 3 etykietami przedstawiono obok.
Zmiana atrybutu Opis przewodu na wartość w150
spowoduje
zmianę
wszystkich
etykiet
jak
przedstawiono poniżej.
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Opcje związane z tworzeniem obiektów

Na proces tworzenia obiektów ma wpływ szereg opcji udostępnionych użytkownikowi w menu
Opcje|Ustawienia zakładka Tworzenie. Typowe ustawienie tych opcji przedstawiono na rysunku poniżej.

Siatka
Parametry związane z prostokątną siatką możliwą do wykorzystania w trakcie tworzenia obiektów. Wśród
parametrów mamy interwały siatki dx i dy oraz jej kolor i ewentualnie parametr decydujący o jej
widoczności lub ukryciu. Domyślnym ustawieniem jest interwał 1mm, który jest również wartością
minimalną.
Włączanie tworzonych obiektów do bloku
Włączenie opcji powoduje, że każdy utworzony obiekt jest automatycznie dodawany do bloku.
Automatyczne zamykanie obiektów
Włączenie opcji powoduje, że jeśli w trakcie tworzenia obiektu powtórzymy dodanie do niego punktu, który
jest punktem początkowym to następuje jego automatyczne zamknięcie (zakończenie tworzenia).
Pytanie o kod przy wejściu do tworzenia
Włączenie opcji powoduje, że przy wejściu do tworzenia pojawia się pytanie o kod tworzonego obiektu w
przeciwnym wypadku system proponuje tworzenie obiektów o ostatnio wykorzystywanym kodzie.
Tryb ortogonalizacji

punkt dodany

Włączenie opcji powoduje, że kolejny punkt będzie dodawany do
punkt wskazany
obiektu w taki sposób, aby nowopowstający odcinek był prostopadły
do ostatniego odcinka.Tryb ten można naprzemiennie włączać lub wyłączać za pomocą skrótu klawiszowego
o (mała litera o).
Wyświetl kolejny punkt siatki po zakończeniu obiektu
Włączenie opcji powoduje, że po zakończeniu tworzenia obiektu 2004 zostanie wyświetlony kolejny punkt
wynikający z siatki przeglądania. Siatkę przeglądania definiujemy w opcjach edycji. Domyślnie siatka
definiowana jest tak aby w skali mapy dawało to 10 cm, co odpowiada interwałowi siatki kwadratów
na mapie.
Automatyczne dodawanie drugiego punktu do obiektu 2004 (punkt łączny transformacji)
Włączenie opcji powoduje, że po wskazaniu pierwszego punktu lokalizującego obiekt 2004 system
automatycznie wyszuka odpowiadający mu punkt w danych wektorowych. W związku z tym wprowadzanie
punktów łącznych w szczególności do kalibracji rastrów związane będzie jedynie ze wskazaniem tylko
punktu na rastrze, natomiast odpowiednik z danych wektorowych (punkt nominalny siatki kwadratów)
zostanie wybrany automatycznie, co znacznie skraca proces wprowadzania punktów łącznych.
Kształt kursora
Można wybierać jaki kształt będzie miał kursor w trakcie tworzenia. Dostępne są znaki w kształcie krzyża
i okręgu.
Menu tworzenia
Opcja służy do wyboru menu tworzenia. Pliki menu, które mogą być w tej opcji wybierane umieszczone są
w katalogu ...\GMW\MNU\CREATE.
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4. Podstawowe analizy danych
Niniejszy rozdział służy prezentacji możliwości
systemu związanych z podstawowymi analizami
zgromadzonych danych. Do ćwiczeń wykorzystamy
dane
demonstracyjne
o
ścieżce
dostępu:
...\GEO-DAT\demo-egg\demo-iseg\demoiseg.map.
Po wczytaniu wspomnianych danych na ekranie
widzimy następujący obraz.
Prace z bazą rozpoczniemy od wyszukiwania w
danych systemu obiektów spełniających wymagane
warunku.

4.1

Szukanie pojedynczych obiektów

Jeśli zachodzi konieczność odnalezienia w bazie danych systemu GEO-MAP obiektu o zadanym kodzie
i określonych atrybutach opisowych możemy w zależności od postawionego problemu wykorzystać jedną
z dostępnych funkcji wyszukiwania obiektów. Pierwsza grupa funkcji zgrupowana jest w pozycji SZUKAJ
menu głównego, druga grupa funkcji w pozycji EG.

4.1.1

Szukanie obiektu na podstawie atrybutu

Omawiana w niniejszym rozdziale zadanie polega na znalezieniu obiektu o podanym kodzie i wartościach
atrybutów. Jako zadanie proponujemy znaleźć dowolny budynek o kodzie 5310 (budynek ognioodporny)
posiadający 3 kondygnacje o funkcji określanej jako „inna”.
W celu rozwiązania zadania z menu SZUKAJ wybieramy opcję Szukaj obiektu w/g atrybutu i wpisujemy
wartości w poszczególne pola jak przedstawiono na poniższym rysunku.
Wpisane wartości 5310
w polu Maska kodu
oznacza, że będą nas
interesowały
jedynie
obiekty o kodzie 5310
(czyli
budynek
ognioodporny). W drugiej linii formularza zapisany jest warunek dotyczący konieczności posiadania przez
obiekt atrybutu A2 równego 3, co zgodnie z nazewnictwem systemowym atrybutów GEO-MAP możemy
zapisać jako A2=’3’ lub opisowo Liczba kondygnacji = 3. Wynika to z faktu, że w przypadku obiektu 5310
atrybut A2 oznacza liczbę kondygnacji. Ponieważ na szukany obiekt narzucony jest również drugi warunek
A1=i co oznacza Funkcja budynku =i, zapisujemy go w formularzu w trzeciej linii. Aby drugi warunek był
aktywny, w polu poniżej napisu Wartość atrybutu musimy ustawić rodzaj operacji logicznej w stosunku do
obu zapisanych warunków. Operacja ta w formularzu na rysunku ustawiona jest na iloczyn logiczny (i konieczność spełnienie obu warunków, ang. and). Dostępna jest również suma logiczna (lub - spełnienie
jednego warunku, ang. or) oraz pomijanie drugiego warunku. Po wciśnięciu klawisza OK system
przystępuje do realizacji zadania. W przypadku znalezienia obiektu zostanie on oznaczony jako obiekt
aktywny (standardowo kolor żółty) a na ekranie zostanie wyświetlony taki fragment bazy danych aby
widoczny był cały obiekt. W przypadku braku obiektu o zadanych warunkach wyświetlony zostanie
stosowny komunikat.
W przypadku poprawnego podania danych system znajduje pierwszy spotkany w bazie budynek spełniający
warunki zadania. Znaleziony budynek zostanie oznaczony jako obiekt aktywny a na ekranie zostanie
wyświetlony taki fragment bazy danych tak aby widoczny był cały obiekt. W przypadku kiedy obiektów
spełniających podane warunki jest więcej, po kolejnym powtarzaniu niniejszej funkcji przy tych samych
parametrach oznaczany będzie kolejny obiekt spełniający warunki. Po znalezieniu ostatniego z obiektów
poszukiwanie będzie rozpoczęte od początku, co oznacza ponowne wyszukiwanie obiektów w identycznej
kolejności.
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Szukanie działki

System GEO-MAP pozwala na szukanie obiektów wszystkich typów narzędziami uniwersalnymi, jednak
działki zostały potraktowane w sposób szczególny i posiadają własne (specyficzne głównie ze względu na
ułatwienia dla użytkownika) narzędzia analiz i poszukiwań (nie wyklucza to jednak stosowania do nich
narzędzi ogólnych). Poniżej przedstawiamy przykład szukania działki o numerze 54/2 z obrębu 31.
Z menu głównego wybieramy pozycję
EG\Szukaj działki z obrębu i wpisujemy
w poszczególne pola wartości jak
przedstawiono na rysunku z prawej strony.
Funkcję możemy również uaktywnić
skrótem klawiszowym F9.
Ułatwieniem
dla
użytkownika
jest
możliwość skorzystania z rozwijalnej listy
obrębów w polu Obręb. W tym celu należy
, aby rozwinęła się
kliknąć na przycisk
lista, a następnie wybrać odpowiedni obręb
korzystając z paska przewijania po prawej stronie. Można także wpisywać początkowe znaki numeru obrębu
a system będzie automatycznie odnajdywał obręby, które zaczynają się od tej frazy. Na liście tej znajdą się
wszystkie obręby znajdujące się w bazie.
Po wypełnieniu pól odpowiednimi wartościami, klikamy lewym klawiszem myszy na przycisk
uruchamiając w ten sposób
funkcję szukania. System
znajdzie interesującą nas
działkę i oznaczy ją jako
obiekt aktywny a na ekranie
zostanie wyświetlony taki
fragment bazy danych tak
aby widoczna była cała
działka. W przypadku braku
szukanej
działki
wyświetlony
zostanie
komunikat o braku takiego
obiektu.
Jeżeli nie podamy numeru
działki, a wpiszemy tylko
numer obrębu, zostanie
wyszukany odpowiadający
podanemu numerowi obręb
i tak samo zaprezentowany
na ekranie jak działka.
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Szukanie granicznika o określonym numerze

Inną funkcją służącą do wyszukiwania określonych obiektów jest funkcja szukania granicznika o podanym
numerze. Aby zrealizować zadanie z menu
głównego
wybieramy
EG\Szukanie
granicznika i wypełniamy jedynie pole
formularza zawierające numer szukanego
punktu jak na rysunku poniżej. Funkcję
możemy również uaktywnić skrótem klawiszowym Shift+F9.
Po wciśnięciu klawisza OK system odnajduje szukany punkt i wyświetla fragment bazy danych tak
aby w centralnym punkcie ekranu znalazł się znaleziony punkt. Jeśli punkt o podanym numerze nie istnieje
wtedy jest to sygnalizowane odpowiednim komunikatem.

4.4

Szukanie działki na podstawie numeru KW

W trakcie porównywania bazy geometrycznej z bazą opisową ewidencji gruntów, może zostać wpisany do
każdej działki numer (numery) KW. Na podstawie tych informacji możemy znaleźć pojedynczą działkę
o wymaganym KW lub zaznaczyć wszystkie
działki do których wchodzi nieruchomość
o określonym KW. Poniżej przedstawiamy
przykład zukania działki o numerze VII-81932.
Z menu EG wybieramy Szukanie działki na
podstawie KW i wypełniamy pola formularza jak na rysunku z prawej strony.
Dla ułatwienia możemy korzystać z rozwijalnej listy nieruchomości w polu KW. W tym celu należy kliknąć
, aby rozwinęła się lista,
na przycisk
a następnie wybrać odpowiednią pozycję.
Można także wpisywać początkowe litery KW,
a system będzie automatycznie podpowiadał
KW, które zaczynają się od tej frazy. Na liście
znajdą się wszystkie nieruchomości znajdujące się
w aktualnej bazie.
Po
wypełnieniu
pól
odpowiednimi
wartościami, klikamy lewym klawiszem myszy na
uruchamiając w ten sposób funkcję
przycisk
szukania. System znajdzie interesującą nas działkę i oznaczy ją jako obiekt aktywny, a na ekranie zostanie
wyświetlony
fragment
bazy
danych
w
odpowiednim
powiększeniu, na którym na
środku widoczna jest szukana
działka. Poniżej przedstawiono
widok ekranu jaki powinniśmy
otrzymać w wyniku realizacji
zadania.
W
przypadku
braku
szukanej działki wyświetlony
zostanie komunikat o jej braku.
Specjalne
znaczenie
przy
wyszukiwaniu na podstawie KW
,
ma przycisk
który służy do znalezienia
i zaznaczenia wszystkich działek
w skład których wchodzi
nieruchomość o podanym KW.
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Szukanie punktu adresowego

Wykonanie niniejszej funkcji jest możliwe jeśli baza danych zawiera punkty adresowe. Aby znaleźć
konkretny punkt adresowy z menu głównego
wybieramy UTIL\Szukanie punktu adresowego i
wypełniamy pola formularza jak na rysunku z prawej
strony. Funkcję możemy również uaktywnić skrótem
klawiszowym Shift+F. Ułatwieniem dla użytkownika
jest możliwość skorzystania z rozwijalnej listy ulic w
,
polu Ulica. W tym celu należy kliknąć na przycisk
aby rozwinęła się lista, a następnie wybrać odpowiednią
ulicę korzystając z paska przewijania po prawej stronie.
Można także wpisywać początkowe litery ulicy a system
będzie automatycznie odnajdywał ulice, które zaczynają
się od wpisanej frazy. Na liście znajdą się wszystkie
ulice znajdujące się w aktualnej bazie.
Po wypełnieniu pól odpowiednimi wartościami,
uruchamiając w ten sposób funkcję szukania. System
klikamy lewym klawiszem myszy na przycisk
znajdzie interesujący nas punkt adresowy i oznaczy go jako obiekt aktywny, a na ekranie zostanie
wyświetlony fragment bazy danych w odpowiednim powiększeniu, na którym na środku widoczny jest nasz
punkt adresowy. Miejsce wstawienia
punktu adresowego jest sygnalizowane
krzyżykiem. Po lewej przedstawiono widok
ekranu jaki powinniśmy otrzymać.
W przypadku braku szukanego
punktu adresowego wyświetlony zostanie
Znaleziony
odpowiedni komunikat.
punkt
Jeżeli zamiast konkretnego numeru
adresowy
adresowego wpiszemy „*”, tak jak
pokazano na rysunku poniżej, to system
będzie odnajdywał kolejno napotkane
numery adresowe leżące przy danej ulicy.
Natomiast jeżeli pole numer zostawimy
puste program będzie się starał odnaleźć
punkt adresowy o pustym numerze.
Specjalne znaczenie przy wyszukiwaniu punktów
adresowych
ma
przycisk
, który służy do
znalezienia i zaznaczenia wszystkich punktów
adresowych występujących przy wybranej ulicy.
Funkcja zwraca liczbę wyszukanych punktów adresowych. Znalezione punkty adresowe domyślnie są
. Wygląd znaku
markowane znakiem
markującego
uzależniony
od
ustawionych parametrów w systemie.
Jeśli szukamy działki lub budynku
mających określony punkt adresowy
wtedy zamiast klawisza OK. możemy
wykorzystać
klawisze
lub
co
spowoduje automatyczne oznaczenie
jako aktywnego obiektu działki lub
budynku.
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Tworzenie wypisów dla działek

System oferuje szybką możliwość wglądu z poziomu przeglądania danych geometrycznych do informacji
zapisanych w bazie opisowej ewidencji gruntów. Wystarczy zaznaczyć interesującą nas działkę jako obiekt
aktywny a następnie wcisnąć klawisz F10, służący wykonania wypisu z ewidencji gruntów dla wybranej
działki. Funkcję można także wywołać z menu EG\Pobranie informacji z EG. Jeśli zamierzamy zrobić
wypis dla konkretnej działki, należy posłużyć się wcześniej funkcją do jej odnalezienia. Jeśli działkę, dla
której chcemy zrobić wypis, widzimy na ekranie, to poprzez kliknięcie lewym klawiszem myszy
zaznaczamy ją jako aktywną. Poniżej załączamy przykład wypisu dla działki o numerze 54/2 z obrębu 31.

Aby zamknąć raport i powrócić do przeglądania danych należy wcisnąć przycisk
. Jeśli użytkownik
jest uprawniony do wydruku wypisów wtedy przycisk z rysunkiem drukarki jest aktywny i można
wykonywać wydruku. W przypadku braku takich uprawnień przycisk drukowania będzie pasywny.
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Oznaczanie grupy obiektów

W niniejszym rozdziale zajmiemy się operacjami zmierzającymi do wybrania z bazy danych grupy
obiektów, którą w systemie GEO-MAP nazywamy blokiem. Blok możemy zdefiniować jako obiekty
wybrane w celu wykonania na nich pewnych operacji np. modyfikacji pojedynczego atrybutu lub kilku
atrybutów jednocześnie, przesunięcia, usunięcia, itp.. Obiekty przynależne do bloku, niezależnie od tego jaki
kolor mają przypisany do prezentacji graficznej, są prezentowane na ekranie (w celu wyróżnienia)
ustawionym w opcjach prezentacji kolorem (standardowo zielonym). Wszystkie polecenia analizy związane
z grupą obiektów są umieszczone w menu BLOK, niektóre z nich dostępne są także poprzez skróty
klawiszowe. Jeden z najczęściej wykorzystywanych skrótów to CTRL+H co oznacza odznaczenie
wszystkich obiektów.
Przy wyszukiwaniu grupy obiektów możemy wyróżnić następujące typy zdań, których wyodrębnienie
wynika z charakteru stawianych warunków.
• Pierwszą (najprostszą) grupę zadań stanowi wyszukiwanie wszystkich obiektów spełniających jedynie
warunki dotyczące atrybutów przestrzennych i opisowych obiektów. Jako przykłady takich zadań
możemy postawić zadanie znalezienia budynków o określonej funkcji, liczbie kondygnacji, powierzchni
(warunek na dane geometryczne). W przypadku takiego wyszukiwania odpowiedź czy obiekt spełnia
warunki czy nie jest zapisana w samym obiekcie bez konieczności analizowania związku z innymi
obiektami bazy danych.
• Drugą grupę zadań stanowią sytuacje kiedy wśród wymagań koniecznych do wybrania obiektu, obok
opisywanych wcześniej warunków na atrybuty przestrzenne i opisowe, znajdą się warunki dotyczące
relacji z innymi obiektami np. wybranie działek o powierzchni większej od 1000 m2 numerze większym
od 100 i dodatkowo zawierających na swoim terenie drzewo lub inny obiekt.
• Trzecią grupę zadań uzyskujemy przez wprowadzanie do wyszukiwań ograniczeń obszarowych na
wyszukiwane obiekty, co oznacza, że będą wybierane tylko obiekty z pewnego obszaru przestrzeni.
Oczywiście zawsze istnieje możliwość dowolnych kombinacji poszczególnych grup.
Wszystkie operacje związane z oznaczanie
obiektów rozpoczynają się po uaktywnieniu
funkcji BLOK\Informacje o bloku, której
działanie rozpoczyna się od wyświetlenia
następującego formularza.
Formularz zawiera aktualne informacje
o liczbie oznaczonych obiektów oraz
klawisze służące do wykonywania selekcji
i deselekcji (odznaczania) obiektów oraz
ewentualnie wykonywania operacji na
atrybutach oznaczonych obiektach (podawanie sumy, ekstremalnych wartości atrybutów). W zależności od
ustawienia opcji Automatyczne przerysowanie ekranu po zmianach, po każdej selekcji może
automatycznie następować przerysowywanie ekranu.

4.7.1

Oznaczanie obiektów na podstawie pola powierzchni

Jako pierwsze zadanie z tej grupy proponujemy zaznaczyć wszystkie działki o powierzchni większej od
2000 m2. System GEO-MAP przed rozpoczęciem analizy nie kasuje wyników poprzedniej, dlatego też
należy przed rozpoczęciem prac (jeśli jest taka potrzeba) odznaczyć wszystkie obiekty bloku np. wciskając
klawisze Ctrl-H. Z menu BLOK wybieramy Informacja o bloku, sprawdzamy czy liczba oznaczonych jest
równa 0, jeśli nie jest to możemy dokonać odznaczenia wszystkich obiektów z poziomu tego formularza
wciskając przycisk Odznacz wszystkie. W celu wybrania określonych zadaniem obiektów naciskamy
przycisk Selekcja i wpisujemy odpowiednie wartości do pól formularza.
Wpisanie maski kodu 5216 świadczy o tym, że jedynymi obiektami jaki nas interesują są działki
ewidencyjne a dodatkowo wymagane jest aby pole geometryczne tych działek było większe od 2000 m2.
Pozostałe parametry w przedstawionej selekcji są dowolne lub pomijane.
Po naciśnięciu OK system przeszuka bazę danych, zaznaczy obiekty spełniające nałożone warunki i wróci
do poprzedniego okna uaktualniając jego zawartość (liczba oznaczonych obiektów wyniesie = 29). Przed
powrotem do wspomnianego okna może nastąpić przerysowanie ekranu w zależności od ustawienia opcji
Automatyczne przerysowanie ekranu po zmianach. Po naciśnięciu Koniec wracamy do widoku mapy.
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Możemy obejrzeć wybrane obiekty (są
zaznaczone w kolorze bloku). Jeśli chcemy
zobaczyć tylko blok wciskamy klawisz F12,
powrót do widoczności wszystkich obiektów
następuje po wciśnięciu F11.
Jeśli chcemy zaznaczyć wszystkie działki
o polu powierzchni większej od 2000 m2
i mniejszej od 2500 m2 . Zadanie rozbijamy
na dwa etapy. W pierwszym etapie
zaznaczamy działki o powierzchni większej
od 2000 m2. Patrz rozwiązanie zadania
poprzedniego. Warunki spełnia 29 działek. Wśród nich były wszystkie działki o polu większym do 2000 m2.
Następnie wciskamy klawisz Deselekcja i w warunku na pole wpisujemy większe równe 2500 m2, co
spowoduje odznaczenie niepotrzebnych działek i pozostawienie w bloku jedynie działek z wymaganego
przedziału. W wyniku omawianych czynności powinno pozostać 9 działek.

4.7.2

Oznaczanie obiektów z warunkami na atrybuty opisowe

Jako zadanie proponujemy zaznaczyć budynki gospodarcze ognioodporne o powierzchni większej od 100 m2
i mniejszej od 150 m2. Budynki posiadają wpisaną w atrybut 1 (A1) funkcję. Dla budynków gospodarczych
należy wpisywać literę „g”. Analizę należy
przeprowadzić podobnie jak w poprzednim
zadaniu z tym, że oprócz warunku na pole
powierzchni należy wpisać warunek, że jest
to budynek gospodarczy. W wyniku selekcji
system znajdzie 6 budynków.
Po naciśnięciu OK system przeszuka bazę
zaznaczy obiekty spełniające nałożone
warunki i wróci do poprzedniego okna
uaktualniając
jego
zawartość
(liczba
oznaczonych obiektów=6). Po naciśnięciu Koniec wracamy do widoku mapy, możemy obejrzeć wybrane
obiekty (są zaznaczone w kolorze bloku).

4.7.3

Oznaczenie obiektów dla których zachodzą relacje przestrzenne z innymi obiektami

Jako ilustrację oznaczania obiektów z relacjami przestrzennymi w stosunku do innych obiektów
proponujmy oznaczyć budynki ognioodporne (kod 5310) które mają przyłącze wodne (kod 4711). System
GEO-MAP pozwala analizować bazę danych z uwzględnieniem relacji przestrzennych zachodzących między
obiektami (warunków geometrycznych),
dzięki temu można wyselekcjonować obiekty
spełniające warunki nałożone na atrybuty
i jednocześnie
uwzględniać
relacje
przestrzenne z innymi obiektami w bazie.
W celu rozwiązania zadania z menu BLOK
wybieramy
Informacja
o
bloku,
sprawdzamy czy liczba oznaczonych jest
równa 0, jeśli nie to naciskamy przycisk
Odznacz wszystko. Naciskamy przycisk
Selekcja
i
wpisujemy
wartości
w odpowiednie pola.
Po naciśnięciu OK system przeszuka bazę danych zaznaczy obiekty spełniające nałożone warunki
i wróci do poprzedniego okna uaktualniając jego zawartość (liczba oznaczonych obiektów=115).
Po naciśnięciu Koniec wracamy do widoku mapy, możemy obejrzeć wybrane obiekty (są zaznaczone
w kolorze bloku)
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5. Wykonanie opracowania na podstawie pomiarów bezpośrednich
Jako dane do wykonania fragmentu opracowania numerycznego na podstawie pomiarów bezpośrednich
wykorzystamy: współrzędne punktów (o numerach od 10 do 85) uzyskane z pomiarów metodą biegunową,
współrzędne czterech punktów osnowy o numerach 100, 200, 300, 400 oraz wyniki pomiarów wykonanych
metodą domiarów prostokątnych przedstawione na zamieszczonym poniżej szkicu.

WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW OSNOWY POMIAROWEJ
Nr
X
Y
100
9828.915
63112.323
200
9772.833
63119.356
300
9774.221
63176.919
400
9830.488
63173.494

W celu ułatwienia zadania można wykorzystać punkty w powyższej tabeli zapisane w pliku
osnowa.xyh. Punkty zapisane są w formacie Numer XYH i znajdują się w katalogu
...\GEO-DAT\Trening\Pomiar. Współrzędne punktów z pomiaru biegunowego w formacie Numer XYH
znajdują się w pliku punkty.xyh również w wymienionym katalogu.
Aby ułatwić wykonanie opracowania poniżej zamieszczono wykaz kodów i znaków umownych
obiektów występujących w opracowaniu (tabela na następnej stronie).
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Kod

Znak umowny

Kod

Znak
umowny

Nazwa obiektu

budynek
ognioodporny

5332

schody

5333

taras kryty
(weranda)

4346

ściana oporowa

1361

słup

4281

ogrodzenie trwałe

1363

latarnia

5337

wjazd do podziemia

1412

drzewo iglaste

krawędź jezdni

1422

trawnik

1652
2283

5310
5334

4511
5450
4711

23.34

w200

23.21

przewód wodociągu

4721

23.34

k200

23.21

przewód kanalizacji

4761

23.34

eNN

23.21

1723

k

123.34
122.20
k

5.1

Nazwa obiektu
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k

123.34
122.20

123.34
122.20

taras odkryty

drzewo liściaste
studnia
głębinowa
brama

przewód
energetyczny
studzienka
kanalizacyjna

4366

linia energetyczna

5851

skarpa umocniona

Rozpoczęcie pracy

Bazy danych systemu składają się z plików *.MAP (zawierających dane) oraz innych plików
towarzyszących jak *.INI, *.EXT. Dla wygody korzystania należy każdą bazę umieszczać w odrębnym
katalogu (folderze). Katalog taki dalej nazywać będziemy Projektem. Jeśli rozpoczynamy pracę z nowym
projektem, należy wykonać funkcję Plik|Narzędzia|Wybór projektu (katalogu), a następnie założyć nowy
(pusty) projekt (np. Ćwiczenie) i wybrać go z listy. Ilustrację czynności przedstawiono na poniższym
rysunku.

Wybór projektu
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Utworzenie nowego projektu dostępne jest w trakcie wyboru projektu po wciśnięciu przycisku
Dodaj nowy. W trakcie przesuwania się kursorem po liście dostępnych projektów w okienku po prawej
stronie formularza wyświetlane są informacje o projekcie (o ile zostały wcześniej wprowadzone). W trakcie
wyboru możemy ustawić się kursorem we wspomnianym okienku i informacje te modyfikować.
Wspomniane informacje pełnią rolę metryki projektu, w której można przechowywać różne informacje
o projekcie.
Mając wybrany aktywny projekt wchodzimy do pozycji Plik menu głównego i dokonujemy wczytania
pliku *.MAP (jeśli taki już istnieje) przez wybór pozycji Otwórz lub utworzenia nowego pliku przez wybór
pozycji Nowy.
Nowy plik można również utworzyć opcją Otwórz podając
nazwę pliku zamiast ją wybierać z listy. Jeśli pliku o podanej
nazwie nie będzie to zostanie zadane pytanie czy go utworzyć.
W przypadku odpowiedzi pozytywnej plik jest tworzony na
identycznych zasadach jak w funkcji Plik|Nowy.
Tworząc nowy plik na ekranie zostaje wyświetlone okno w którym
podajemy parametry dla niego charakterystyczne tj. skalę i zakres
opracowania.
Podawana skala jest jedynie skalą redakcyjną tzn. ma wpływ na szerokości znaków liniowych, wielkości
znaków punktowych, wielkości tekstów itp. Zbiór z w/w parametrami otrzymuje standardowo rozszerzenie
*.ext. Możemy (o ile zachodzi taka potrzeba) wykorzystywać wiele plików *.ext różniących się zakresem oraz
skalą opracowania. Zmiany pliku z parametrami dokonujemy funkcją Plik|Inne operacje|Czytaj EXT lub
Plik|Właściwości|Zakres opracowania.
Mimo zdefiniowania zakresu współrzędnych podczas pracy dostępne są także obiekty o współrzędnych spoza
zakresu opracowania wpisanego do pliku *.ext. Podane wartości mają jedynie wpływ na pierwsze, po
wczytaniu, wyświetlenie treści pliku. Zatem podawanie zakresu opracowania nie jest obowiązkowe. Można
zaakceptować wartości standardowo podpowiadane (0.000 0.000 oraz 500.000 800.000). Zawsze, kiedy
chcemy zobaczyć wszystkie obiekty (cały zakres opracowania możemy wykorzystać funkcję wyznaczająca
aktualny zakres i dostępną w menu Zoom|Wszystko lub korzystając ze skrótu klawiszowego F5.
W przypadku niniejszego opracowania podajemy skalę 500 oraz możemy podać współrzędne lewego
dolnego narożnika (minimalne XY) X=9770.00 Y=63108.00 oraz współrzędne prawego górnego narożnika
(maksymalne XY) X=9838.00 Y=63185.00. Dalsze postępowanie zmierzające do wykonania niniejszego
opracowania możemy podzielić na następujące etapy:
1. Wczytanie punktów z pomiaru biegunowego i utworzenie na nich odpowiednich obiektów.
2. Wprowadzenie punktów osnowy pomiarowej.
3. Utworzenie odpowiednich linii pomiarowych z których były wykonywane pomiary metodą
domiarów prostokątnych.
4. Wprowadzenie obiektów pomierzonych metodą domiarów prostokątnych.
Celowo proponujemy rozpoczęcie pracy od pomiaru biegunowego, ponieważ dla początkującego
użytkownika łatwiej jest utworzyć obiekty na podstawie wczytanych (gotowych) punktów niż ze związków
geometrycznych zawartych w metodzie domiarów prostokątnych.

5.2

Wczytanie punktów z pomiaru biegunowego

Ponieważ część pomiarów zrealizowanych było metodą biegunową i znane są współrzędne
pomierzonych punktów, dlatego też zaimportujemy je do tworzonego opracowania, aby następnie w oparciu
o nie utworzyć odpowiednie obiekty przedstawione na szkicu. W celu wykonania wspomnianego importu
wybieramy Plik|Import|Punkty|Tekstowy NrXYH. W wyświetlonym okienku wpisujemy kod 1000.
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Import punktów z metody biegunowej

Istnieje możliwość ustalenia dodatkowo dozwolonej bliskości wczytywanych punktów, co oznacza
pomijanie punktów, które znajdą się w podanym promieniu od punktów już istniejących (wartość zero
pomija kontrole). Można również ustawić opcję dokonująca zamiany współrzędnych X z Y podczas
wczytywania. Po wybraniu OK lub wciśnięciu klawisza ENTER wybieramy plik
z danymi.(...\GEO-DAT\Trening\Pomiar\Punkty.xyh). W wyniku tych czynności zostaną wczytane
wszystkie punkty, a na każdym z nich zostanie utworzony obiekt systemowy o kodzie 1000 (punkt
pomiarowy). Obiekt o kodzie 1000 nie ma żadnego znaczenia terenowego; jest jedynie wykorzystywany do
zamarkowania odpowiednich miejsc geometrycznych, które wykorzystane zostaną do zlokalizowania
właściwych obiektów. Po zakończeniu opracowania wszystkie obiekty o kodzie 1000 można usunąć.
Po wczytaniu punktów, aby zobaczyć je na ekranie powinniśmy wykonać jeszcze dwie czynności. Pierwszą
z nich jest włączenie markowania i numeracji punktów, menu główne Opcje|Ustawienia|Prezentacja lub
pasek narzędzi
. Drugą czynnością jest wykonanie funkcji Zoom|Wszystko
lub wciśniecie klawisza F5. W obu przypadkach spowodujemy dobranie takiego okna prezentacji aby
widoczne były wszystkie punkty. Obraz ekranu po wykonaniu tych czynności będzie zbliżony do tego co
widzimy na rysunku poniżej.
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5.3

Utworzenie obiektów pomierzonych metodą biegunową

Po wykonaniu czynności opisanych w poprzednim punkcie przy pomocy myszy tworzymy
systemowe odpowiedniki pomierzonych w terenie
obiektów. Wybieramy z menu głównego pozycję
Twórz|Przez wskazanie punktów. Na ekranie
pojawia się okienko dialogowe (rysunek obok)
i program oczekuje na podanie kodu tworzonego
obiektu lub wybór obiektu z listy.
Proponujemy zaakceptować kod obiektu
podpowiadany przez system, a następnie będąc
już w funkcji tworzenia (powoduje to zmianę
menu głównego) możemy kody tworzonych
obiektów wybierać przez korzystanie z pozycji
Wybór. Pozycje jakie znajdą się w opcji Wybór
mogą być definiowane przez użytkownika.
Przykładową zawartość pozycji
Wybór
przedstawiono na rysunku po prawej.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że przy
poruszaniu się po menu w lewym dolnym
narożniku ekranu wyświetlany jest kod obiektu
jaki będzie tworzony po ewentualnym wybraniu
aktualnej pozycji.
Po wyborze tworzonego obiektu
możemy przystąpić do wskazywania jego
punktów oparcia (charakterystycznych), jak
przedstawia to poniższy rysunek.

3
1
2

W trakcie wskazywania tych punktów obowiązują następujące zasady:
• wciśnięcie prawego klawisza myszy powoduje dodanie do obiekty punktu w miejscu
wynikającym z aktualnej pozycji kursora,
• wciśnięcie lewego klawisza myszy powoduje dodanie do obiektu punktu już istniejącego w bazie
danych (znajdującego się najbliżej aktualnej pozycji kursora),
• wciśnięcie lewego klawisza myszy z wciśniętym klawiszem CTRL klawiatury powoduje
oznaczenie nowego obiektu aktywnego,
• wciśnięcie klawisza Esc powoduje skasowanie ostatniego wprowadzonego punktu.
• wciśnięcie klawisza Z z klawiatury powoduje zamknięcie tworzonego obiektu.
Dodatkowo możliwe są inne metody wprowadzania punktów (w oparciu o różne relacje geometryczne),
o których będzie mowa w dalszej części opracowania. Generalnie służą temu dwie nowe pozycje menu
głównego (Swobodne i Pozycje).
Zawsze po utworzeniu nowego obiektu staje się on automatycznie “obiektem aktywnym” i jest
standardowo prezentowany w kolorze żółtym. Do aktywnego obiektu odnoszą się wszystkie funkcje
zgromadzone w opcji Edycja Aktywny obiekt może być tylko jeden. Zmiana aktywnego obiektu następuje
automatycznie po utworzeniu nowego obiektu lub po wskazaniu już istniejącego przez równoczesne
wciśnięciu lewego klawisza myszy oraz klawisza Ctrl klawiatury.
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W trybie tworzenia w menu edycja znajdziemy też funkcje związane z operacjami na aktualnie tworzonym
obiekcie. Zestaw dostępnych funkcji przedstawia poniższy rysunek
Funkcje dostępne zawsze

Funkcje dostępne przy zaznaczonym aktywnym obiekcie

Funkcje dostępne w trybie tworzenia i odnoszące się do
tworzonego obiektu

5.4

Wprowadzenie punktów osnowy

Wprowadzenia punktów osnowy można
dokonać dwoma sposobami. W pierwszym z nich
(najszybszym) dokonujemy importu istniejącego pliku
...\Geo-dat\trening\pomiar\osnowa.txt
wybierając
z menu pozycję Plik|Import|Punkty|Tekstowy Nr X Y
H. W pojawiającym się formularzu podając kod
obiektów jakie mają zostać utworzone na każdym
z wczytanych punktów czyli 1117.
Drugi ze wspomnianych sposobów wprowadzenia punktów osnowy wykorzystuje wprowadzenie
współrzędnych przy wykorzystaniu klawiatury na ogólnych zasadach tworzenia obiektu. Co oznacza, że
w celu wprowadzenia punktów osnowy należy wykonać następujące czynności:
1. Wybrać z opcji Wybór|Osnowa osnowę pomiarową. W lewym dolnym rogu ekranu zostanie podana
informacja: “Wskazuj punkty obiektu 1117” (1117 – kod osnowy pomiarowej).
2. Wybrać opcję Pozycje|Do punktu Nr XYH, pojawi się okienko w którym podajemy odpowiednie dane
tj.: numer punktu oraz współrzędne X, Y oraz H (o ile punkt taką współrzędną posiada).
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3. Po zaakceptowaniu obiekt punkt osnowy wprowadzony zostaje do bazy danych systemu a na ekranie
(w odpowiednim miejscu wynikającym z podanych współrzędnych) wyświetlony zostaje znak umowny
punkt osnowy pomiarowej. (Jeżeli punkt jest niewidoczny oznacza to, że jego pozycja jest poza
aktualnym obszarem prezentacji. Należy wówczas korzystając z funkcji dostępnych w pozycji Zoom
dobrać odpowiedni obszar prezentacji).
4. Powtórzyć czynności opisane w punkcie 2 i 3 dla pozostałych punktów osnowy pomiarowej.
Znak umowny dla dowolnego punktu osnowy jest tak zaprojektowany, że po jego wprowadzeniu jest
automatycznie opisywany numerem punktu, na którym został umiejscowiony oraz zgodnie z wymogami
instrukcji technicznej K1 numer punktu jest podkreślany pojedynczą linią. Miejsce opisu jest dobierane
automatycznie z możliwością jego późniejszej zmiany przez wykorzystanie funkcji Edycja|Przesunięcie
punktu opisu. Opis numerem punktu zlokalizowany jest na 1 (pierwszym) punkcie opisu.

5.5

Wprowadzenie linii pomiarowych

Mając wprowadzone punkty osnowy pomiarowej możemy przystąpić do utworzenia potrzebnych
linii pomiarowych, od których pomierzone zostały szczegóły terenowe. Jeśli nie jesteśmy w trybie tworzenia
obiektów, wybieramy z menu głównego pozycję Twórz|Przez wskazanie punktów. Na ekranie pojawia się
okienko dialogowe w którym akceptujemy podpowiadany kod tworzonego obiektu. Z menu wybieramy
opcję Wybór|Osnowa|Linia pomiarowa,
a
następnie
wskazujemy
(lewym
klawiszem myszy) punkty 100 i 200 (dla
pierwszej linii pomiarowej). Linia
pomiarowa jest obiektem składającym się
z dwóch punktów, po wskazaniu drugiego
z punktów obiekt jest automatycznie
zamykany (tzn. kończone są czynności
związane z jego tworzeniem i system
przechodzi do tworzenia następnego
obiektu o wybranym kodzie). Utworzony
obiekt staje się obiektem aktywnym.
Mając utworzoną (i aktywną) linię
pomiarową wybieramy Edycja|Edycja
atrybutów
obiektu
i wpisujemy
w atrybucie „Długość z pomiaru”
odległość (56.54m.) między punktami 100 i 200 uzyskaną z pomiaru w terenie (rysunek powyżej).
W analogiczny sposób wprowadzamy linie
pomiarowe między punktami 300-400.
Ostatnią linię pomiarową (drugiego rzędu)
wprowadzimy dopiero po wyznaczeniu
odpowiednich
punktów
na
liniach
pomiarowych 100-200 i 200-300. Linię tę
wprowadzamy za pomocą funkcji opisanej
w poniższym rozdziale - domiary od
obiektu. Sytuację po utworzeniu wszystkich
linii
pomiarowych
przedstawiono
na rysunku obok.
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Wprowadzanie obiektów pomierzonych metodą domiarów prostokątnych

Wprowadzenie punktów pomierzonych metodą domiarów prostokątnych polega na zaznaczeniu
odpowiedniej linii pomiarowej (od której dokonany był pomiar) jako obiektu aktywnego i wybraniu funkcji
Swobodne|Domiary od obiektu. (Funkcja ta jest widoczna tylko
wówczas, gdy jesteśmy w trakcie tworzenia obiektów - tzn.
wcześniej została wybrana z menu funkcja Twórz|Przez
wskazanie punktów). Po uaktywnieniu funkcji zostaje
wyświetlone okno Punkt na domiarze prostokątnym wraz
z podaną odległością między początkiem i końcem linii
pomiarowej (odległość zostaje automatycznie pobrana z atrybutu
Długość z pomiaru, którego wartość podajemy podczas tworzenia
linii pomiarowej). W trakcie tworzenia punktów na domiarze
oprócz podania standardowych wartości mierzonych (bieżąca,
domiar) możemy ustalić sposób postępowania z wyznaczonymi
punktami. Przykład okienka służącego do tworzenia punktu na
domiarze przedstawiono po prawej.
Po wpisaniu odpowiednich danych i wciśnięciu przycisku OK lub klawisza ENTER wyznaczony
punkt (i ewentualnie utworzony na nim obiekt) pojawia się na ekranie, a w ciągle widocznym na ekranie
okienku możemy wpisywać dane dla następnego punktu. Rezygnacja z wprowadzania dalszych punktów (od
danej linii pomiarowej) następuje przez wciśnięcie przycisku CANCEL lub klawisza ESC klawiatury.
Jeżeli uaktywnimy opcję Utworzenie nowego obiektu o kodzie oraz podamy kod tworzonego
obiektu wtedy bezpośrednio po wyznaczeniu punktów na domiarze prostokątnym lokalizowane (tworzone)
są obiekty o podanym kodzie niezależnie od kodu obiektu jaki ma aktualnie tworzony obiekt.
Wykorzystywanie tej opcji jest szczególnie wygodne przy wprowadzaniu obiektów lokalizowanych przez
jeden punkt (drzewa, słupy, studnie itp.) gdyż po wybraniu aktywnej linii pomiarowej będąc np. w trakcie
tworzenia budynku można (wpisując kody) wprowadzić wszystkie obiekty punktowe jakie zostały od niej
pomierzone. Jedynym problemem w tej sytuacji jest znajomość kodów.
Jeżeli wybierzemy opcję Utworzenie punktu swobodnego oznacza to, że wyznaczone zostaną
jedynie punkty swobodne (pozycje geometryczne) bez utworzenia na nich jakichkolwiek obiektów. Punkty
swobodne nie są obiektami, lecz jedynie elementami chwilowymi służącymi do przechowywania
wyznaczonych pozycji (XYH). W przypadku przerwania pracy punkty swobodne nie są zapisywane w pliku
i w następnej sesji należy je ponownie utworzyć. Wyeliminowanie takiej sytuacji jest możliwe przez
tworzenie zamiast punktów swobodnych obiektów o wybranym kodzie np. 1000, które po zakończeniu
opracowania będziemy mogli skasować.
Inną możliwością oferowaną przez system w stosunku do wyznaczanych punktów jest Dodawanie
punktu do obiektu tworzonego. Działanie tej opcji jest analogiczne jak dodawanie punktu wskazanego
myszą. Kolejno wyznaczane punkty są dodawane do obiektu tworzonego do chwili wykonania funkcji
Zamknij.
Postępowanie wykorzystujące dodawanie wyznaczonych punktów do aktualnie tworzonego obiektu
i wykorzystujące zmianę linii pomiarowych w trakcie tworzenia przedstawimy na przykładzie ogrodzenia:
1. z menu Wybór|Ogrodzenia wybieramy “symbol ogrodzenia trwałego” (kod 4281),
2. oznaczamy jako aktywny obiekt linię pomiarową opartą na punktach 100-200,
3. uruchamiamy funkcję Swobodne|Domiary od obiektu i ustawiamy w formularzu opcję
Postępowanie z wyznaczonym punktem na Dodawanie punktu do obiektu tworzonego,
4. wprowadzamy miarę bieżącą i domiar (8.10, -16.15) i wciskamy klawisz OK, do obiektu zostaje
dodany wyznaczony punkt (jest to pierwszy punkt obiektu) i system znów wyświetla formularz do
wprowadzania kolejnego punktu z domiaru,
5. analogicznie wprowadzamy punkt o domiarze (2.20, -16,20),
6. ponieważ następny punkt tworzonego obiektu jest pomierzony od innej linii pomiarowej musimy
dokonać jej zmiany w związku z tym w pojawiającym się formularzu wciskamy klawisz CANCEL,
7. uaktywniamy linię pomiarową 300-400, (zaznaczamy ją z wciśniętym klawiszem CTRL),
8. uruchamiamy funkcję Swobodne|Domiary od obiektu,
9. wprowadzamy miarę bieżącą i domiar (58.82, -5.20) i wciskamy klawisz OK, do obiektu zostaje
dodany wyznaczony kolejny punkt i system znów wyświetla formularz do wprowadzania
kolejnego punktu z domiaru,

34

System informacji o terenie GEO-MAP

10. analogicznie dodajemy punkt o domiarze (29.00, -4,31),
11. w pojawiającym się ponownie formularzu wciskamy klawisz CANCEL, gdyż musimy zmienić
linie pomiarową,
12. oznaczamy jako aktywny obiekt linię pomiarową drugiego rzędu,
13. podajemy bieżącą i domiar (16.10, -1.70) i wciskamy klawisz OK,
14. w pojawiającym się ponownie formularzu wciskamy klawisz CANCEL, gdyż musimy zmienić
linie pomiarową,
15. oznaczamy jako aktywny obiekt linię pomiarową opartą na punktach 100-200,
16. podajemy bieżącą i domiar (11.70, -16.15) i wciskamy klawisz OK,
17. aby zakończyć tworzenie obiektu w pojawiającym się formularzu wciskamy klawisz CANCEL,
18. z menu wybieramy funkcję Zamknij, co spowoduje zakończenie tworzenia bieżącego obiektu
i przejście do tworzenia nowego.
Jak widzimy na zamieszczonym rysunku wyznaczonym punktom możemy nadawać również numery,
o ile taka konieczność zaistnieje.
Zauważmy również, że w trakcie opisanego postępowania oznaczone były aż 3 linie pomiarowe,
ponieważ ogrodzenie mierzone było w odniesieniu do tych linii. W trakcie tworzenia mogliśmy
wykorzystując we właściwym miejscu Utworzenie nowego obiektu o kodzie utworzyć wszystkie
pomierzone od poszczególnych linii pomiarowych obiekty punktowe (drzewa słupy).
W systemie istnieje możliwość innego wyznaczania punktów pomierzonych metodą domiarów
prostokątnych bez wprowadzania określonej linii pomiarowej jako oddzielnego obiektu (jak to
przedstawiono powyżej) lecz jako konstrukcji pomocniczej wskazywanej zawsze gdy jest potrzebna (funkcja
Swobodne|Domiary prostokątne). Ze względu na konieczność każdorazowego tworzenia konstrukcji linii
pomiarowej (konstrukcja pamiętana jest do chwili wyjścia z procedury) sposób ten nie jest zalecany do
wykorzystywania przy realizacji niniejszego zadania.

5.7

Uwagi dotyczące tworzenia poszczególnych obiektów

W większości przypadków w celu utworzenia obiektu wystarczające jest wskazanie jego punktów
oparcia, w pewnych przypadkach wypełnienie jego atrybutów a jeszcze w innych odpowiednie
rozmieszczenie opisu atrybutami lub właściwe ukierunkowanie obiektu. Mając na uwadze takie sytuacje
poniżej opiszemy kilka elementów związanych z pewnymi obiektami.

5.7.1

Obiekty punktowe dla których istotny jest kierunek znaku umownego

Jako przykład wykorzystamy znak latarni (kod 1363). Po wskazaniu punktu lokalizującego latarnię
musimy jeszcze dokonać odpowiedniego obrotu znaku
umownego. Ponieważ po utworzeniu każdego obiektu staje się
Wskazany punkt kierunkowy
on automatycznie obiektem aktywnym, a więc mamy do
dyspozycji szereg funkcji związanych z operowania na nim.
Jedną z funkcji jest obrót. W tym celu, z pozycji Edycja menu
głównego wybieramy Obrót obiektu. Program w linii
komunikacyjnej prosi o wskazanie punktu kierunkowego. Jeżeli
znamy punkt kierunkowy (np. następna latarnia lub słup to wskazujemy go lewym klawiszem myszy,
natomiast jeżeli znamy tylko przybliżoną orientację to wskazujemy punkt kierunkowy prawym klawiszem
myszy.

5.7.2

Armatura

Jako przykład wykorzystamy armaturę kanalizacji. Z menu wybieramy Wybór|Uzbrojenie
kanalizacja|armatura-symbol i wskazujemy punkt lokalizujący armaturę. Następnie wybieramy
Edycja|Edycja atrybutów obiektu lub wciskamy klawisz E i podajemy informacje przedstawione na
rysunku na nastepnej stronie.
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W atrybucie Oznaczenie domyślnie wpisane jest
oznaczenie kanalizacji „k” (zmieniamy na „kl”)
gdyż jest to kanalizacja lokalna.
W atrybucie Kształt podajemy kształt
obiektu w następujący sposób:
¾ Znak „*C” - dla armatury okrągłej lub
znak „*R” - dla armatury prostokątnej
¾ Promień w metrach dla armatury
okrągłej np.”*C0.5” lub wymiary
w metrach dla armatury prostokątnej
oddzielone znakiem „x” np. *R0.5x1.2.
Wpisanie jednej wielkości powoduje
wyświetlenie kwadratu o podanym
wymiarze (np.*R.0.5). Wielkość liter C
i R jest obojętna.
W atrybucie Rzędne wpisujemy rzędne góry oraz dołu studzienki kanalizacyjnej. Rzędne te muszą
być oddzielone znakiem „|”, który powoduje wyświetlenie kreski poziomej oddzielającej rzędne.
Aby dodać do opisu odnośnik należy z menu Edycja|Operacje na punktach opisu wybrać pozycję
przesuwanie. Na ekranie pojawi się nowy pasek narzędzi. Wybieramy pozycję 3, co
świadczy o przesuwaniu trzeciego punktu opisu (Atrybut 3),
a następnie z wciśniętym lewym klawiszem Shift wciskamy
prawy klawisz myszy wywołując w ten sposób menu kontekstowe (rysunek po prawej).
Poprzez wybór pozycji Ustawienia uzyskujemy dostęp do ustawień opisu, na ekranie pojawi się
następujące okno:
w
którym
ustawiamy
odpowiednie
parametry związane z odnośnikiem.

123.34
122.20

123.34
122.20
k

k

Domyślne ustawienia opisów można zmienić korzystając z funkcji Edycja|Operacje na punktach
opisu|przesuwanie. Dla studzienki prostokątnej należy dodatkowo ustawić obrót studzienki funkcją
Edycja|Obrót obiektu. Poniżej przedstawiamy wszystkie możliwe warianty wypełnienia atrybutów obiektu
armatura wraz z uzyskiwanym obrazem graficznym.
Wartośći atrybutów
Kształty armatury
Rysunek
KSZTAŁT
RZĘDNE góra|dół
RODZAJ
SIECI
123.34
Okrągły
k
*C0.75
123.34|122.20
Okrągły z dodatkowym oznaczeniem
Okrągły z dodatkowym oznaczeniem
Okrągły z dodatkowym oznaczeniem
Prostokątny
Kwadratowy
Prostokątny z dodatkowym oznaczeniem
Kwadratowy
z
oznaczeniem
Bez określenia kształtu

dodatkowym

k

122.20

kl

123.34
122.20

kl

*CH0.75

123.34|122.20

k

123.34
122.20

k

*CV0.75

123.34|122.20

k

123.34
122.20

k

*CHV0.75

123.34|122.20

k

123.34
122.20

k

*R0.75X1.0

123.34|122.20

k

123.34
122.20

k

*R1.0

123.34|122.20

k

123.34
122.20

k

*RV0.75X1.0

123.34|122.20

k

123.34
122.20

k

*RV1.0

123.34|122.20

k

123.34
122.20

k

123.34|122.20
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Przewody uzbrojenia podziemnego

Wybieramy Wybór\Uzbrojenie...\
przewód - obiekt liniowy i wskazujemy
punkty przez które obiekt przechodzi.
Zaznaczamy obiekt jako aktywny i funkcją
Edycja|Edycja
atrybutów
obiektu
wprowadzamy odpowiednie opisy obiektu. Domyślne ustawienia opisów można zmienić korzystając
z funkcji Edycja|Operacje na punktach opisu|przesuwanie. Istnieje możliwość wielokrotnego opisu
przewodu atrybutem.
Aby dodać nowy punkt opisu należy uaktywnić menu kontekstowe dostępne
w przesuwaniu punktu opisu (w przypadku przewodu punkt opisu numer 2) i wykorzystać
z
niego
funkcję
Dodaj nowy, która
we
wskazanym
punkcie
tworzy
nowy
opis
atrybutem.
Jeśli
kierunek
tekstu
nowoutworzonego
opisu nie jest zgodny
z
kierunkiem
przebiegu przewodu
wtedy
z
menu
przesuwania
punktów opisu wybieramy pozycje Ustaw domyślnie, co przedstawiono na powyższym rysunku.

5.7.4

Linie energetyczne i inne linie napowietrzne

Z opcji Wybór|Słupy wybieramy “Linia eNN – znak liniowy”
i wskazujemy kolejno punkt linii energetycznej. Proponowany tutaj sposób
tworzenia linii energetycznej jest optymalny ze względu na fakt, że system
przez zastosowanie obiektu liniowego zachowuje liniowy charakter obiektu
terenowego. W rozwiązaniu proponowanym może zaistnieć potrzeba
pominięcia na pewnym punkcie występowanie tzw. „wąsów” (np. linia
dochodzi do budynku). W sytuacji takiej należy do numeru punktu wpisać
znak * (gwiazdkę) co spowoduje pominięcie ich rysowania. (Zmiana numeru
punktu następuje po wybraniu opcji Edycja|Zmiana numeru i wysokości punktu).

5.7.5

Ogrodzenia i bramy

Z opcji Wybór|Ogrodzenia wybieramy “symbol ogrodzenia trwałego” i wskazujemy kolejne
punkty na których ma się opierać ogrodzenie. Po wskazaniu ostatniego z punktów kończymy obiekt
wciskając klawisz Z lub wybieramy z menu Edycja|Zamknij tworzony.
W celu utworzenia bramy z opcji Wybór|Ogrodzenia wybieramy “brama” i następnie wskazujemy
2 punkty określające położenie bramy.
Na ekranie zostanie wyświetlony symbol bramy. Jego
zmiana kolejności
kierunek będzie uzależniony od kolejności wskazywania punktów
punktów
(symbol bramy jest obiektem prawoskrętnym). Jeżeli okaże się, że
kierunek bramy jest nieodpowiedni możemy go poprawić
wykorzystując funkcję Edycja|Operacje na punktach obiektu|Zmiana uporządkowania.
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5.7.6

Budynki i ich elementy

Utworzenie typowych budynków jest
czynnością bardzo prostą sprowadzającą się
do wskazywania odpowiednich punktów
lokalizujących
budynek.
Pewne
skomplikowanie mogą stanowić sytuacje,
w których wyznaczenia punktów obiektu
należy dokonywać na podstawie związków
geometrycznych pomierzonych wielkości
i istniejących już punktów. Przykładową
sytuacje przedstawiono na rysunku obok,
która dotyczy budynku o numerze
porządkowym 19 na załączonym szkicu.

j
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i

4.00

2.90
a

3.35
b

-10.00-

d

h
g

f

7.13
e

A

C

-10.00-

Po wejściu do trybu tworzenia obiektów wybieramy kod
tworzonego obiektu 5310 lub z menu Wybór wybieramy
Bydynki|budynek ogniodporny. Punkty A,B i C nanosimy
z domiarów prostokątnych od odpowiednich linii pomiarowych
(funkcja Swobodne|domiary od obiektu). Wygodnie jest
rozpocząć od linii drugiego rzędu wprowadzając punkt C, od
którego rozpoczniemy tworzenie budynku. Przy podawaniu
wartości miary bieżącej i domiaru wygodnie jest takiego
ustawienia aby nowoutworzony punkt z domiaru został
bezpośrednio (bez konieczności późniejszego wskazywania)
włączony do tworzonego obiektu. Widok odpowiednich
ustawień przedstawiamy na rysunku po prawej.
Następnie po zmianie linii pomiarowej na 100-200,
tworzymy kolejno punkty B i A cały czas włączając je do
tworzonego obiektu. Po wprowadzeniu danych punktu A tworzony
budynek składa się już z 3 punktów i możemy przystąpić do
wyznaczenia ostatniego punktu budynku oznaczonego na rysunku
literą b. Do wyznaczenia tego punktu wykorzystamy wcięcie liniowe
z punktów C i A.

b

B
wcięcie liniowe

Dzięki temu utworzony punkt b będzie zgodny z miarami
podanymi od punktów A i C. Procedurę wcięcia liniowego
uaktywniamy z menu Swobodne|Wcięcie liniowe.
Po
uruchomieniu
postępujemy
zgodnie
z komunikatami pojawiającymi się w lewym dolnym
narożniku ekranu. Na początek wskazujemy lewym
klawiszem punkty bazowe A i C, a następnie
wypełniamy formularz zawierający pozostałe dane
wcięcia liniowego.
W wyniku działania funkcji na ekranie pojawi się wyznaczony
punkt (punkt swobodny), który następnie wskazujemy lewym
klawiszem myszy dodając go w ten sposób do tworzonego
budynku. Pozostaje teraz kliknąć ponownie na punkcie C aby
tworzony budynek zakończyć. Jeśli nie chcemy odszukiwać
punktu C możemy skorzystać z funkcji zamykającej obiekt
Pozycje|Do początku + zamknij lub wcisnąć klawisz Shift+F co
spowoduje automatyczne odszukanie punktu początkowego
i włączenie go do tworzonego obiektu. Po wykonaniu tych
czynności otrzymujemy obraz zbliżony do przedstawionego obok.

5.23

A

C

B

b

A

C
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Informacja zawarta na szkicu pomiarowym nie jest sprowadzona jedynie do danych
geometrycznych. Zapisano tam również
informację,
że
budynek
ma
dwie
kondygnacje i numer porządkowy 19.
Informacje te wprowadzimy do atrybutów
opisowych obiektu. W tym celu należy
wykonać następujące czynności:
¾ zaznaczamy budynek jako obiekt
aktywny (bezpośrednio po utworzeniu
obiektu staje się on automatycznie
obiektem aktywnym),
¾ wchodzimy do funkcji Edycja|Edycja
parametrów obiektu i po wpisaniu
odpowiednich
atrybutów
(przeznaczenie, ilość kondygnacji,
numer porządkowy),
¾ wciskamy przycisk OK co spowoduje,
b
że budynek opisze się atrybutami w miejscach domyślnych (zaproponowanych B
przez system),
II
¾ ponieważ nie zawsze proponowane miejsca opisu są odpowiednie, należy
dokonać odpowiedniego przesunięcia punktów opisu atrybutów, w
19
C
opisywanym przypadku opis numerem należy przesunąć w okolicę linii A-B i A
zorientować zgodnie z jej kierunkiem.
Ustawienie punktów opisów polega na uaktywnieniu opcji Edycja|Operacje na punktach
opisu|przesuwanie i wskazaniu ich rozmieszczenia (prawym klawiszem
myszy). W czasie działania funkcji przesuwania opisu na pasku narzędzi
pojawią się elementy przedstawione na rysunku.
Pierwsze trzy pozycje określają, który punkt opisu jest aktualnie przesuwany (punktów opisu może
być 3 oznaczane są jako P1, P2, P3). Pozycja oznaczona znakiem X powoduje zakończenie procedury
przesuwania. Przycisk z symbolem menu służy do uaktywnienia menu oferującego funkcje specjalne
ustawiania opisu (obrót o kąt, ustawienia domyślne, itp.). Treść
w/w menu może być samodzielnie definiowana przez
użytkownika. Funkcja ma zastosowanie do wszystkich
obiektów, które mają zdefiniowany opis atrybutami. Kolejność
postępowania przy przesuwaniu opisu budynku jest
następująca:
a) uaktywnienie funkcji przesuwania opisu
b) wybór 3 punktu opisu
c) przesunięcie opisu do nowej pozycji
d) wykorzystanie funkcji ustaw domyślnie.
Opisane w punktach czynności związane z przesuwaniem
punktu opisu zilustrowano schematycznie na rysunku obok.
Uzupełnieniem budynku są schody, weranda oraz taras. Do ich utworzenia należy wykorzystać
odpowiednie konstrukcje geometryczne, które w rezultacie doprowadzą do wyznaczenia odpowiednich
punktów. Na początek opiszemy czynności związane z utworzeniem tarasu odkrytego (kod 5332):
1. wciskamy klawisz T i podajemy kod tworzonego obiektu (5332) lub z opcji Wybór|Elementy
budynków wybieramy “obrys tarasu odkrytego”,
2. wskazujemy punkt C jako pierwszy punkt tarasu,
3. następnym punktem do włączenia do tarasu jest punkt d, ponieważ jednak nie posiadamy wprost
współrzędnych tego punktu musimy wykorzystać odpowiednią konstrukcję geometryczną w celu ich
wyznaczenia, wiemy, że punkt d leży na prostej C-b w odległości 7.13 m od punktu C,
4. wybieramy funkcję Swobodne|domiary prostokątne, wskazujemy jako początek linii pomiarowej
punkt C, a jako koniec punkt b, następnie podajemy w formularzu miarę bieżącą 7.13 i domiar 0.0,
5. jeśli opcje postępowania z wyznaczonym punktem ustawimy na włączanie do tworzonego obiektu
wtedy wyznaczony punkt zostanie automatycznie dodany do tworzonego obiektu,
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6. ponieważ ze szkicu wynika, że taras jest prostokątem możemy teraz jednocześnie wyznaczyć oba
brakujące punkty, wybieramy Pozycje|prostokąt (wpisujemy długość 5.23), dodane zostaną dwa punkty
f i e,
7. wybieramy Pozycja|Do początku + zamknij, taras zostaje zakończony i staje się obiektem aktywnym,
8. otrzymany rysunek tarasu nie jest zgodny z tym co przedstawiono na rysunku 3.18, (chodzi
o widoczność linii od punktu C do d), ponieważ taras jest obiektem aktywnym, a jako punkt aktywnego
obiektu ustawiony jest jego pierwszy punkt C aby pominąć rysowanie tego odcinka należy wcisnąć
klawisz Y, co spowoduje ukrycie tego połączenia, wywoływana jest wtedy funkcja z menu głównego
Edycja|Operacje na aktywnym punkcie obiektu|widoczność połaczenia,
9. ukrycie połączenia zachowuje kompletność obiektu, a pomija połączenie jedynie przy rysowaniu co
oznacza, że obiekt z ukrytym połączeniem (jednym lub wieloma) dalej posiada wszystkie cechy obiektu
powierzchniowego,
W następnej kolejności zajmiemy się utworzeniem schodów (kod 5334), do których posiadamy już
dwa punkty d i b.
1. wciskamy klawisz T i podajemy kod tworzonego obiektu (5334) lub z opcji Wybór|Elementy
budynków wybieramy “obrys schodów”,
2. wskazujemy kolejno punkty d i b,
3. wybieramy Pozycje|Prostokąt (wpisujemy długość 3.35), dodane zostaną dwa punkty h i g,
4. wybieramy Pozycja|Do początku+zamknij, schody zostają zakończone i stają się obiektem aktywnym,
5. domyślna szrafura, która pojawia się na schodach nie jest zadowalającą musimy dokonać ustawienia jej
parametrów, w definicji znaku umownego jest zapisane, że szrafura schodów jest prostopadła do linii
wyznaczonej przez punkty opisu P1 i P2, tak więc operowanie wyglądem szrafury wiąże się
z operowaniem na punktach opisu,
6. uaktywniamy funkcję Edycja|Operacje na punktach opisu|przesuwanie i wskazaniu punktu d jako
punktu opisu P1 oraz wskazaniu punktu g jako punktu opisu P2, wskazania odpowiednich punktów
dokonujemy prawym klawiszem myszy lub prawym klawiszem myszy z wciśniętym lewym klawiszem
CTRL, w pierwszym przypadku jako P1
i P2 zostaną przyjęte punkty wynikające
z
miejsca
wskazania
w drugim
konkretne wartości współrzędnych
punktów jakie znajdą się w bazie w
okolicy wskazanego miejsca czyli np.
współrzędne punktów d i g,
7. po ustawieniu odpowiedniej orientacji
szrafury wychodzimy klawiszem ESC, z
procedury przesuwania punktów opisu,
8. jeśli chcemy zmienić gęstość linii
szrafury wtedy w atrybucie Odstęp
kresek wyrażony w jednostkach
terenowych,
Utworzenie obiektu werandy (kod 5333) nie powinno sprawić już
żadnych problemów gdyż wszystkie czynności jakie należy wykonać
zostały już opisane. Po utworzeniu obiektu należy uaktywnić funkcję
Edycja|Operacje na punktach opisu|przesuwanie aby odpowiednio
ustawić znak ”V”, który oparty jest na trzech punktach opisu P1 P2 i P3.

P2

P3
P1
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5.7.7

System informacji o terenie GEO-MAP

Tworzenie skarpy

Tworzenie obiektu skarpa nie odbiega od ogólnych zasad tworzenia obiektów obowiązujących
w systemie GEO-MAP. Na początek tworzymy obrys obiektu zaczynając od dowolnego punktu. Jeśli jednak
rozpoczniemy tworzenie skarpy od punktu będącego początkiem jej góry zaoszczędzimy sobie jedną
czynność związaną z późniejszym wskazywaniem początku i góry skarpy. System bowiem domyślnie
przyjmuje, że początek góry skarpy jest w punkcie od którego rozpoczęto tworzenie natomiast koniec góry
w punkcie następnym (czyli drugim). Informacja o początku i końcu góry skarpy jest dla systemu
wystarczająca do tworzenia odpowiedniej szrafury symbolizującej skarpę. Dla zilustrowania zasad tworzenia
skarpy przedstawiamy poniżej dwa rysunki skarpy znajdującej się na szkicu do ćwiczenia. Skarpę
rozpoczęto tworzyć od punktu oznaczonego numerem 53. Efekt jaki powstaje po utworzeniu obiektu
przedstawiono na rysunku lewym. Jak było wspomniane wyżej są to domyślne położenia punktu początku
i końca góry skarpy. W naszym przykładzie należy dokonać modyfikacji położenia końca góry skarpy aby
uzyskać efekt przestawiony na rysunku prawym. Oznacza to, że koniec góry powinien być na punkcie 59.
Położenie początku i końca góry możemy modyfikować dwoma sposobami. Pierwszy sposób polega na
oznaczeniu obiektu jako aktywnego a następnie wskazywać punkty początku lub końca góry odpowiednio:
• punkt
początkowy
góry
lewym
klawiszem myszy z wciśniętym
CTRL+SHIFT klawiatury
• punkt końcowy góry lewym klawiszem
myszy z wciśniętym ALT+SHIFT
klawiatury.
W drugim sposobie wykorzystujemy aktywny
punkt obiektu. Znaczek aktywnego punktu
ustawiamy na początku góry skarpy i
wciskamy CTRL+1 z klawiatury. Następnie
znaczek aktywnego punktu ustawiamy na
końcu góry skarpy i wciskamy CTRL+2 z
klawiatury. Efekt z obu sposobów jest
identyczny.
Zasady powyższe opisane dla skarpy dotyczą również
obiektów takich jak ściana oporowa, ogrodzenie i rów, które
są przedstawiane obiektem powierzchniowym (czyli
obiektem o kodzie 5xxx).

5.7.8

Tworzenie tekstów

Tworzenie dowolnych tekstów polega na wyborze funkcji Wybór|Teksty, a następnie z menu tekstu
o odpowiedniej wysokości. W formularzu jaki pojawi się po
uaktywnieniu funkcji wpisujemy w polu UWAGI tekst i
wciskamy przycisk OK.
W linii komunikacyjnej program prosi o wskazanie początku
tekstu i punktu kierunkowego (wskazujemy te punkty
prawym przyciskiem myszy). Przy obiekcie tekst mamy do
dyspozycji wykonanie również szeregu ustawień w atrybutach
(np. wysokość, justyfikacja, odnośnik).
Jeżeli po wskazaniu pierwszego punktu wciśniemy
klawisz Z lub Zamknij to tekst zostanie napisany poziomo.
Zmiana położenia tekstu polega na zaznaczeniu tekstu
(pierwszego punktu) i przesunięciu punktu obiektu
realizowanego przez funkcję Edycja\Przesunięcie punktu
obiektu. Jeśli chcemy tekst obrócić to albo przesuwamy drugi
punktu jego wstawienia (jeśli posiada 2 punkty) lub
wykonujemy funkcję Edycja|Obrót obiektu.

Dodatek A

Tabela podstawowych skrótów klawiszowych
Lp.
1

Funkcja
Szukanie działki o podanym numerze

Skrót
F9

2
3

Wykonanie wypisu z ewidencji gruntów dla aktywnej działki
Szukanie granicznika o podanym numerze

F10
Shift+F9

4

Szukanie punktu adresowego

Shift+F

5

Edycja atrybutów aktywnego obiektu

E

6

Szybki podgląd współrzędnych obiektu

Q

7
8

Wczytanie rastrów z indeksu 1..9, A
(zdefiniowanych jest 10 indeksów)
Usunięcie rastrów z indeksu 1..9, A

9

Usunięcie z pamięci wszystkich rastrów

10
11

Ustawienie zakresu prezentacji zawierającego cały obszar bazy danych
Ustawienie zakresu prezentacji na podstawie zakres aktywnego obiektu

F5
F7

12

Przerysowanie ekranu-regeneracja rysunku

F6

13

Dodanie lub wyłączenie obiektu z/do bloku

B

14

Szukanie obiektu wg atrybutu

F

15

Zaznaczenie obiektów na podstawie maski kodu

Ctrl+M

16

Odznaczenie obiektów na podstawie maski kodu

Ctrl+U

17

Odznaczenie wszystkich obiektów

Ctrl+H

18

Usunięcie aktywnego obiektu

DEL

19

Odtworzenie ostatnio skasowanego obiektu

INS

20

Włączenie widoczności wszystkich obiektów

F11

21

Włączenie widoczności jedynie obiektów bloku

F12

22

Zapamiętanie obszaru aktualnej prezentacji
(zapamiętać można 9 obszarów)

1..9

23

Odtworzenie zapamiętanego obszaru prezentacji

Shift+1..9, A
Shift+Ctrl+1..9, A
Shift+Ctrl+0

Alt 1..9

