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Internetowa Geodezja
Dodane 2005-07-27 przez:  WM[adm]  wyświetleń: 1583, opinii: 9

   Jako fani Internetu z uwagą obserwujemy wszelkie strony związane z Mińskiem
Mazowieckim i przyglądamy się zmianom jakie na nich zachodzą. Niestety, pomimo
ogromnych możliwości jakie niesie Internet, ostatnio nowości, innych niż drobne
aktualizacje stron, jest jak na lekarstwo.

Przełamaniem tego zastoju wydaje się być nowa aplikacja internetowa która właśnie została
udostępniona  na  stronach  Mińskiego  Starostwa.  Mowa  tutaj  o  aplecie  "iGeoMap"  który
udostępnia przez Internet kompletną mapę powiatu (w tym miasta Mińsk Mazowiecki)  wraz z
numerami działek ewidencyjnych. Dostępne są w nim również zdjęcia lotnicze powiatu.

Wspomniany aplet  działający w środowisku Java został  umieszczony na stronie Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pod adresem http://www.powiatminski.pl
/podgik/ I jest w całości obsługiwany za pomocą przeglądarki internetowej z zainstalowanym
środowiskiem Java. Klikając na link "Mapa Ewidencyjna" przechodzimy do strony zawierającej
interaktywną  mapę  całego  Powiatu  Mińskiego.  Po  kliknięciu  następnie  na  konkretną  gminę
otwiera  się  nowe  okno  z  zaznaczonymi  obrębami  geodezyjnymi  tejże  gminy.  Każdy  obręb
możemy powiększyć i zobaczyć jakie w skład niego wchodzą działki. Niezbyt intuicyjne wydaje
się być tylko przeglądanie poszczególnych części czyli obrębów - aby powiększyć dany fragment
trzeba nacisnąć prawy klawisz myszy i wybrać opcję "doczytaj?.".

W głównym widoku, obok okna mapy znajduje się lista warstw tematycznych, pokazywanych
aktualnie  na  mapie.  Widoczność  tych warstw  można dowolnie  włączać,  wyłączać,  edytować
wygląd i kolorystykę, zmieniać kolejność nałożenia. Dołączony moduł wyszukiwania z łatwością
pomaga znaleźć każdą działkę a w obrębie miast nawet i ulicę. Kolejnym użytecznym narzędziem
jest  pomiar odległości. Za pomocą tej  funkcji  możemy zmierzyć dowolną odległość pomiędzy
dwoma punktami w linii prostej z dokładnością do metra.

Innym ciekawym narzędziem aplikacji są zdjęcia lotnicze. Po włączeniu warstwy "Sekcje mapy
1:1000" program dzieli  wyświetlone powierzchnie na prostokąty, na które można nałożyć ich
zdjęcia lotnicze (prawy klawisz a następnie "doczytaj...."). Przy odpowiednim ułożeniu warstw
wystarczy kliknąć na działkę na zdjęciu lotniczym aby poznać jej numer i kształt.

Funkcjonalność internetowej mapy jest olbrzymia i śmiało można powiedzieć że jej uruchomienie
to pewnego rodzaju przełom w udostępnianiu przez  urzędy swoich zasobów w Internecie. Z
pewnością mapa ta przyczyni się do zmniejszenia kolejek w urzędach gmin i w starostwie, gdyż
bezproblemowo można w niej zobaczyć kształt i położenie swoich nieruchomości, co może być
między innymi przydatne do sporządzania wniosków o dopłaty rolnicze. Olbrzymi zbiór zdjęć
lotniczych praktycznie  całości  powiatu spotka  się  też  zapewne z  wielkim zainteresowaniem.
Gratulujemy  geodezji  ze  Starostwa  odważnego  kroku  w  przyszłość,  a  także  czekamy  na
następne  tego  typu informacje  w  wydaniu  innych  urzędów.  Miło  byłoby kiedyś  wysłać  PIT
emailem lub na stronie WWW złożyć wniosek o rejestrację samochodu a następnie udać się do
urzędu aby bez kolejki złożyć formalne podpisy..

Opinie czytelników (9): Pełna treść - tylko dla zalogowanych użytkowników + dodaj
opinię

    Qula 16 sierpnia 2005, 148.81.254.??? (1)

Gdyby działała (16.08.2005) internetowa geodezja byłaby pierwszym zwiastunem...

    WM[adm] 16 sierpnia 2005, 83.24.81.??? (2)

16.08.2005 - 11:30 - u mnie działa :)...

    Qula 16 sierpnia 2005, 148.81.254.??? (3)

16.08.2005 - 14.10 - nic z tego: -...

    WM[adm] 16 sierpnia 2005, 83.24.81.??? (4)

ciężko mi cokolwiek w tej sprawie powiedziec -...

    nihilek 17 sierpnia 2005, 83.24.92.??? (5)

w Mozilli też nie chce działać.wszystko gra w...

    Qula 18 sierpnia 2005, 148.81.254.??? (6)

Hmm, poddaje się - ciągle ten sam komunikat...

    nihilek 18 sierpnia 2005, 83.24.74.??? (7)

spróbuj otworzyć za pomocą Internet Explorera być może iGeomap...

    Kamel 23 sierpnia 2005, 83.24.65.??? (8)

Zajefajna sprawa!!! Przy Windows`ie XP i javie 1.5.0.04...

    Qula 30 sierpnia 2005, 148.81.254.??? (9)

No i wszystko jasne - to mój...

Zaloguj się, aby dodać opinie

Musisz być zalogowany, aby dodawać opinie

Pozostałe aktualności:

''Jimi'' - nowy teledysk ''Lisów'' (Dodane: 2008-11-30)

''Kabaret Młodych Panów'' w Cegłowie (Dodane: 2008-11-25)

Gmina Cegłów w ''Radiu Dla Ciebie'' (Dodane: 2008-11-20)

Obwodnica Mińska Mazowieckiego - pozwolenie na budowę (Dodane: 2008-10-28)

Koncert Jubileuszowy Miejskiej Orkiestry Dętej (Dodane: 2008-10-27)

''Za horyzontem słów'' - fotoreportaż (Dodane: 2008-10-22)

Zapraszamy na II Rock In Mińsk Fest! (Dodane: 2008-10-01)

Folder ''Kochamy Ranczo'' (Dodane: 2008-09-10)

Festyn Lotniczy - fotoreportaż (Dodane: 2008-08-31)

Obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej (Dodane: 2008-08-21)
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