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1

WSTĘP

1.1

Informacje o programie

Program GeoEdytor jest wydajnym programem rysunkowym, pozwalającym na wprowadzanie i
edycję obiektów baz danych BDOT500, GESUT, EGiB zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.
Program pracuje jako nakładka działająca w środowisku programów graficznych firmy Bentley.

Uwaga
Celem niniejszej dokumentacji jest omówienie wyłącznie funkcjonalności programu GeoEdytor.
Funkcjonalność edytora graficznego firmy Bentley omówiona jest szczegółowo w dołączonej w
formie elektronicznej dokumentacji do tego edytora (patrz menu Pomoc).
Podstawowe możliwości programu

1.2

Poza wszystkimi cechami i właściwościami programów firmy Bentley, GeoEdytor dostarcza
zestaw narzędzi dedykowanych dla branży geodezyjnej.


Rysowanie obiektów zgodnych z ich definicją zawartą w katalogu obiektów baz danych
BDOT500, GESUT, EGiB.



Edycja wszystkich elementów graficznych znajdujących się na mapie, w tym:
kopiowanie, przesuwanie, skalowanie, obracanie, ucinanie itp.



Edycja atrybutów opisowych obiektów mapy.



Wyszukiwanie obiektów.



Kontrola zawartości mapy pod kątem jej zgodności z projektem.

1.3

Wymagania systemowe

Wymagania systemowe definiowane są poprzez wymagania stawiane przez produkty firmy
Bentley. Oprogramowanie można zainstalować w następujących systemach operacyjnych:


Windows 7 (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)



Windows Vista (edycja Enterprise, wersja 32-bitowa i 64-bitowa)



Windows XP Professional (z dodatkiem SP2 lub nowszy, wersja 32-bitowa i 64-bitowa)



Windows Server 2003 (z dodatkiem SP1 lub nowszy, wersja 32-bitowa i 64-bitowa)



Windows Server 2008 (z dodatkiem SP2, edycje Standard i Enterprise, wersja 64bitowa)



Windows Server 2008 R2 (edycje Standard i Enterprise, wersja 64-bitowa)
Wymagania wstępne dotyczące oprogramowania

1.4

Na stacji roboczej muszą być zainstalowane następujące składniki:


Instalator Windows wersja 3.1v2
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Microsoft .NET Framework 3.5



Microsoft XML Parser (MSXML) 6 z dodatkiem SP 1 (wersja 32-bitowa i 64-bitowa)



Microsoft Visual Basic for Applications — wersja podstawowa



Microsoft Visual Basic for Applications — wersja zlokalizowana



DirectX 9c



DHTML Editing Control for Applications (zgodny z systemem Vista)

Wszystkie one są zawarte w pakiecie "Wymagania wstępne aplikacji Bentley Desktop
v08.11.09".
1.5

Profil stacji roboczej

Minimalny zalecany profil stacji roboczej wymagany do zainstalowania produktu:


Procesor Intel® lub AMD® o częstotliwości taktowania 3,0 GHz lub szybszy.



Pamięć: minimalna 1024 MB, zalecana 2 GB lub więcej.



Od 2,0 do 3,5 GB wolnej przestrzeni na dysku twardym.



Karta graficzna z obsługą DirectX 9.0c. Zalecane jest 256 MB pamięci wideo RAM lub
więcej. Jeśli ilość pamięci RAM jest niewystarczająca lub nie znaleziono karty pamięci
obsługiwanej przez sterowniki DirectX, program MicroStation wykona próbę emulacji
oprogramowania.

W

celu

zapewnienia

optymalnej

wydajności

głębia

koloru

wyświetlacza graficznego powinna być ustawiona na wartość 24 bity lub wyższą. Jeśli
głębia koloru ustawiona jest na 16 bitów, działanie wyświetlacza może być niestabilne.
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INSTALACJA PROGRAMU
Wstęp

2.1

Program GeoEdytor funkcjonuje jako nakładka działająca w środowisku programów graficznych
firmy Bentley. Do jego poprawnej instalacji wymagane jest wcześniejsze zainstalowanie
jednego z poniższych produktów:


MicroStation V8i (SELECTseries 3) PL



Bentley Map PowerView V8i (SELECTseries 3) PL



Bentley Map V8i (SELECTseries 3) PL

Jeżeli instalator nie wykryje żadnego z powyższych programów, to instalacja zostanie
przerwana i na ekranie wyświetlony zostanie komunikat "Brak zainstalowanego jednego z
programów: Microstation V8i SS3, MapPowerView V8i SS3, Bentley Map V8i. Instalacja
zostanie przerwana".
2.2

Proces instalacji

W celu zainstalowania programu GeoEdytor użytkownik uruchamia plik instalatora o nazwie
GeoEdytor_Geodeta_wersja.exe, gdzie wersja oznacza numer wersji programu.
Po uruchomieniu pojawi się okno powitalne instalatora:

Użytkownik wciska przycisk Dalej, w celu przejścia do następnego okna.
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w którym należy po zapoznaniu się z warunkami licencji wybrać przycisk Akceptuję warunki
umowy. Użytkownik wciska przycisk Dalej, w celu przejścia do następnego okna.
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W oknie wyboru folderu Menu Start zaleca się pozostawienie domyślnej nazwy GeoEdytor.
Użytkownik wciska przycisk Dalej, w celu przejścia do następnego okna.
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W oknie wyboru utworzenia ikony na pulpicie zaleca się pozostawienie domyślnie wybranej
opcji. Użytkownik wciska przycisk Dalej, w celu przejścia do następnego okna.

Użytkownik wciska przycisk Instaluj, w celu rozpoczęcia procesu instalacji.
Po zakończeniu instalacji użytkownik może uruchomić program albo poprzez kliknięcie ikony
GeoEdytor znajdującej się na pulpicie lub też poprzez wybór programu GeoEdytor z poziomu
Menu Start.
2.3

Deinstalacja programu

Program może być odinstalowany z systemu poprzez wybranie opcji Deinstalacja programu
GeoEdytor z Menu Start lub poprzez Panel sterowania i wybór opcji Odinstaluj program
(kategoria Programy), GeoEdytor wersja 1.0.
2.4

Zawartość instalacji

W zależności od zainstalowanego programu firmy Bentley lokalizacja dla plików instalacyjnych
może się różnić o podanych poniżej.
Dla programu Bentley Map PowerView na systemie Windows 7 struktura plików po instalacji
przedstawia się następująco:
1. Katalog aplikacji GeoEdytora:


c:\Program Files (x86)\Bmt\GeoEdytor\GeoEdytor\docs

10



c:\Program Files (x86)\Bmt\GeoEdytor\GeoEdytor\config



c:\Program Files (x86)\Bmt\GeoEdytor\GeoEdytor\mdlapps

2. Konfiguracja użytkownika:


c:\ProgramData\Bentley\MapPowerView
V8i\08.11.09\WorkSpace\Users\Geodeta.ucf

3. Projekt:


c:\ProgramData\Bmt\GeoEdytor\logs



c:\ProgramData\Bmt\GeoEdytor\WorkSpace\Projects\Geodeta\cell



c:\ProgramData\Bmt\GeoEdytor\WorkSpace\Projects\Geodeta\db



c:\ProgramData\Bmt\GeoEdytor\WorkSpace\Projects\Geodeta\dgn



c:\ProgramData\Bmt\GeoEdytor\WorkSpace\Projects\Geodeta\seed



c:\ProgramData\Bmt\GeoEdytor\WorkSpace\Projects\Geodeta\symb



c:\ProgramData\Bmt\GeoEdytor\WorkSpace\Projects\GeoEdytor.inc



c:\ProgramData\Bmt\GeoEdytor\WorkSpace\Projects\Geodeta.inc



c:\ProgramData\Bmt\GeoEdytor\WorkSpace\Projects\Geodeta.pcf

4. Katalog plików użytkownika:


c:\Users\Testowy\Documents\GeoEdytor\users\Geodeta



c:\Users\Testowy\Documents\GeoEdytor\users\Geodeta\Mapa1.dgn
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3
3.1

ŚRODOWISKO PRACY
Uruchomienie programu

Użytkownik może uruchomić program poprzez kliknięcie ikony GeoEdytor znajdującej się na
pulpicie lub też poprzez wybór programu GeoEdytor z poziomu Menu Start.

GeoEdytor

Po kliknięciu ikony programu wyświetlone zostanie okno startowe środowiska Bentley, a
następnie okno wyboru pliku projektowego (mapy).

Po

instalacji

programu

domyślnie

wybrana

jest

następująca

lokalizacja:

c:\Users\Testowy\Documents\GeoEdytor\users\Geodeta\Mapa1.dgn, gdzie Testowy to nazwa
użytkownika aktualnie zalogowanego w systemie.

Uwaga
Ważne żeby pozostawić domyślnie wybrane opcje dla Użytkownika (Geodeta), Projektu
(Geodeta) i Interfejsu (default).
Po wybraniu mapy, a następnie wciśnięciu przycisku Otwórz wyświetla się okno startowe
programu GeoEdytor oraz rozpoczyna wczytywanie projektu i otwieranie pliku rysunkowego.
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Użytkownik zawsze może powrócić do okna wyboru pliku projektowego poprzez wybór opcji
Zamknij z menu głównego Plik.
3.2

Omówienie interfejsu użytkownika

Interfejs programu GeoEdytor pozwala w szybki i intuicyjny sposób poruszać się po wszystkich
najważniejszych poleceniach programu. Poniżej przestawiono okno główne programu.

1
2
3
5

4

6
1. Menu główne programu.
2. Palety narzędzi.
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3. Zadania.
4. Okno widoku mapy.
5. Ustawienia narzędzi.
6. Pasek stanu.
Użytkownik posiada możliwość dostosowania wyglądu oraz zawartości pasków narzędziowych,
menu do własnych potrzeb poprzez opcję Dostosuj wybraną z menu Przestrzeń robocza.
Szczegółowy opis dostosowania środowiska graficznego znajduje się w dokumentacji do
edytora graficznego firmy Bentley.
3.2.1

Menu główne

Pozwala na dostęp do wszystkich funkcji edytora graficznego jak również do najczęściej
używanych narzędzi programu GeoEdytor. Poniżej omówiono najważniejsze z punktu widzenia
operatora programu pozycje menu.

1. Plik > Nowy
Tworzy nową mapę. Mapa powinna być tworzona w oparciu o dostarczony z
instalatorem plik prototypowy (pole Prototyp, domyślnie plik o nazwie: SeedGd2D.dgn
znajdujący

się

w

katalogu

..\ProgramData\Bmt\GeoEdytor\WorkSpace\Projects\Geodeta\seed)
2. Plik > Otwórz
Otwiera istniejąca mapę. Zaleca się aby wszystkie mapy tworzone były w formacie
DGN.

3. Plik > Zapisz jako...
Zapisuje aktywny plik pod inną nazwą lub też w innym formacie.

4. Plik > Odniesienia
Pozwala na podłączanie dodatkowych plików w postaci tzw. nakładek.

5. Plik > Zapisz ustawienia
Zapisuje aktywne ustawienia dla otwartego pliku (położenie okna widoku mapy,
ustawienia globalne itp.).
6. Plik > Menedżer plików rastrowych
Umożliwia podłączanie i odłączanie plików rastrowych jak również pobieranie rastrów z
serwerów WMS.

7. Plik > Drukuj
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Pozwala na przygotowanie wydruku dla aktywnie otwartego pliku.

8. Edycja > Cofnij
Wycofuje ostatnio wykonaną operacje na elementach graficznych.
9. Edycja > Znajdź/Zastąp tekst
Pozwala na wyszukiwanie tekstu na mapie oraz na jego zamianę. Zamiana tekstu nie
jest zalecana w przypadku etykiet tekstowych opisujących sieci uzbrojenia terenu
ponieważ zawartość tekstu nie jest synchronizowana z jego odpowiednim atrybutem
opisowym.
10. Narzędzia > Wpisania
Wyświetla okno dialogowe pozwalające na wpisywanie poleceń, w tym podawania
współrzędnych mapy w formacie: xy=6539900.46,6026029.61 na etapie wprowadzania
współrzędnych rysunkowych.
11. Przestrzeń robocza > Preferencje
Zarządzanie wszystkimi ustawieniami programu.
12. GeoEdytor > Menedżer obiektów
Aplikacja pozwalająca tworzenie obiektów mapy zasadniczej.

13. GeoEdytor > Informacja o obiekcie
Aplikacja pozwalająca na odczyt informacji o wskazanym obiekcie.
14. GeoEdytor > Wyszukiwanie elementów
Aplikacja pozwalająca na wyszukiwanie elementów rysunkowych po zadanych
kryteriach.
15. GeoEdytor > Przeglądarka elementów
Aplikacja pozwalająca na przeglądanie elementów rysunkowych istniejących na mapie.
16. GeoEdytor > Wczytywanie markerów
Aplikacja wczytująca pomocnicze elementy, w oparciu o które następnie użytkownik
może tworzyć obiekty docelowe.

17. GeoEdytor > Informacja o projekcie
Wybór tej opcji wyświetla okno dialogowe zawierające podstawowe informacje o
aktualnie wczytanym projekcie. Najważniejsze z tych informacji to: wersja programu
GeoEdytor, katalog w którym przechowywane są mapy (Katalog z mapami), lokalizacja
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i nazwa pliku prototypowego (Plik prototypowy), układ odniesienia (domyślnie 2000
południk 18).

Wszystkie opcje menu GeoEdytor zostaną szczegółowo omówione w dalszej części
dokumentu.

18. Okno
Zawiera opcje pozwalające na zarządzanie oknami widokowymi mapy.
3.2.2

Palety narzędzi

Pozwalają na dostęp do najczęściej używanych funkcji programu. Po zainstalowaniu dostępne
są palety narzędziowe: Atrybuty, Podstawowa i Zadania.
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3.2.3

Zadania

Jest najważniejszą z palet narzędziowych programu GeoEdytor. Grupuje komendy w jednym
pasku narzędzi zmniejszając tym samym konieczną ilość kliknięć myszką. Oferuje dostęp do
wszystkich funkcjonalności programu.

Paleta podzielona jest na 2 zakładki:
1. Główne
2. Pomocnicze
W górnej części palety GeoEdytor znajduje się dodatkowo pasek narzędziowy pozwalający na
wykonywanie selekcji elementów oraz podstawowych operacji na widoku.

Analizując jego zawartość od lewej strony:


Wybór elementu: pozwala na wskazanie jednego lub więcej elementów graficznych, na
których następnie można wykonywać określone operacje.



Przesuń widok: pozwala na przesuwanie widoku okna mapy, ten sam efekt można
uzyskać poprzez wciśnięcie i przytrzymanie kółka myszy.



Obróć widok: opcja niewykorzystywana w zakresie programu GeoEdytor.



Powiększ: powiększa zawartość widoku mapy, ten sam efekt można uzyskać poprzez
wykorzystanie kółka myszy.



Obszar okna: pozwala na powiększenie widoku mapy poprzez wrysowanie prostokąta.



Dopasuj widok: wpasowuje wszystkie elementy graficzne w okno widoku mapy.
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Poprzedni widok: powrót do poprzedniego położenia zakresu widoku mapy.



Następny widok: przejście do następnego położenia zakresu widoku mapy.

Zakładka o nazwie Główne podzielona została dodatkowo na 5 sekcji: Aplikacje, Edycja, Edycja
standardowa, Pomoce, Atrybuty. W dalszej części dokumentu każde z narzędzi zostanie
omówione szczegółowo.

Aplikacje
Menedżer obiektów. Wstawienie obiektów mapy zasadniczej.
Informacja o obiekcie. Odczyt informacji o obiektach mapy zasadniczej.
Wyszukiwanie elementów. Wyszukiwanie obiektów na mapie po zadanych kryteriach.
Przeglądarka elementów. Przeglądanie istniejących oraz usuniętych obiektów.
Kontrola rysunku. Kontrola poprawności mapy.
Edycja
Usuń obiekt. Inteligentne usuwanie obiektu wraz z jego składowymi.
Kopiuj obiekt. Kopiowanie obiektu z uwzględnieniem jego składowych.
Przesuń obiekt. Przesuwanie obiektu z uwzględnieniem jego składowych.
Obróć obiekt. Obracanie obiektu z uwzględnieniem jego składowych.
Modyfikuj obiekt. Modyfikacja składowej głównej obiektu z uwzględnieniem jego składowych.
Podziel obiekt. Cięcie elementu graficznego z odpowiednim przypisaniem komponentów
składowych.
Połącz obiekty. Łączenie 2 obiektów z odpowiednim przypisaniem komponentów składowych.
Dodaj opis do obiektu. Dodanie opisu do składowej głównej obiektu.
Zmień tekst. Zmiana zawartości etykiety tekstowej obiektu z jednoczesną jej aktualizacją w
atrybutach opisowych.
Przywróć symbolikę z projektu. Przywrócenie symboliki obiektu zgodnie z jej definicją zawartą
w projekcie.
Utwórz nowy element na podstawie wybranego elementu. Wywołanie komendy do
wstawiania nowego elementu na podstawie wybranego obiektu.
Edycja standardowa
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Modyfikuj element. Modyfikacja przebiegu geometrycznego wybranej składowej obiektu.
Wstaw wierzchołek. Wstawienie wierzchołka na łamanej lub poligonu.
Usuń wierzchołek. Usunięcie wierzchołka na łamanej lub poligonu.
Pomoce
Wczytywanie markerów. Wczytanie pomocniczych etykiet tekstowych lub punktów.
Usuwanie markerów. Usuwanie pomocniczych etykiet tekstowych lub punktów.
Wstaw ramkę sekcyjną mapy. Wstawienie ramki sekcyjnej w wybranej skali.
Wprowadź domiary. Wprowadzanie domiarów geodezyjnych.
Atrybuty
Edycja atrybutów. Edycja atrybutów opisowych na obiekcie.
Podgląd atrybutów. Podgląd atrybutów opisowych na obiekcie.
Oznaczenie elementu pod mostem lub wiaduktem.

Zakładka o nazwie Pomocnicze podzielona została dodatkowo na 3 sekcji: Elementy, Edycja,
Pomiary. Szczegółowy opis narzędzi z tej zakładki znajduje się w dokumentacji dla środowiska
graficznego firmy Bentley.

Uwaga
Elementy wstawiane z poziomu palety Pomocnicze mają charakter pomocniczy, nie przechodzą
one pomyślnie procesu kontroli mapy. Przed przekazaniem mapy do ODGiK elementy te
powinny zostać usunięte z pliku rysunkowego.

Elementy
Umieść linię Smart. Pozwala na rysowanie łamanej lub poligonu.
Umieść prostokąt
Umieść wielokąt
Umieść okrąg.
Umieść tekst
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Umieść aktywną komórkę. Wstawia do rysunku aktywnie wybraną komórkę z biblioteki.
Umieść łuk
Edycja
Usuń element
Modyfikuj element
Kopiuj
Przesuń
Skaluj
Obróć
Układ. Tworzy tablicę elementów o podanej liczbie wierszy i kolumn.
Edytuj tekst
Pomiary
Mierz odległość
Mierz długość
Mierz pole
Mierz promień
Mierz kąt

3.2.4

Okno widoku mapy

Wyświetla obiekty graficzne mapy. Użytkownik ma możliwość powiększania, pomniejszania
oraz przesuwania zawartości widoku mapy za pomocą myszki. Program Microstation obsługuje
jednocześnie do 8 okien widokowych. W górnej części okna widoku znajduje się pomocniczy
pasek narzędziowy.

Analizując jego zawartość od lewej strony:
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Atrybuty widoku: zawiera opcje widoku, opcje Wypełnienie, Style linii, Grubość linii,
Wzory, Tekst powinny być włączone.



Style wyświetlania: opcja niewykorzystywana w zakresie programu GeoEdytor.



Dopasuj jasność widoku: opcja niewykorzystywana w zakresie programu GeoEdytor.



Aktualizuj widok: odświeża zawartość widoku.



Powiększ: powiększa zawartość widoku mapy, ten sam efekt można uzyskać poprzez
wykorzystanie kółka myszy.



Pomniejsz: pomniejsza zawartość widoku mapy, ten sam efekt można uzyskać poprzez
wykorzystanie kółka myszy.



Obszar okna: pozwala na powiększenie widoku mapy poprzez wrysowanie prostokąta.



Dopasuj widok: wpasowuje wszystkie elementy graficzne w okno widoku mapy.



Obróć widok: opcja niewykorzystywana w zakresie programu GeoEdytor.



Przesuń widok: pozwala na przesuwanie widoku okna mapy, ten sam efekt można
uzyskać poprzez wciśnięcie i przytrzymanie kółka myszy.



Poprzedni widok: powrót do poprzedniego położenia zakresu widoku mapy.



Następny widok: przejście do następnego położenia zakresu widoku mapy.



Kopiuj widok: kopiuje zakres przestrzenny pomiędzy oknami widokowymi.



Wycięcie przestrzenne: opcja niewykorzystywana w zakresie programu GeoEdytor.



Maska wycięcia: opcja niewykorzystywana w zakresie programu GeoEdytor.

3.2.5

Ustawienia narzędzi

Okno pomocnicze, którego zawartość zależna jest od aktywnie wybranego narzędzia.
3.2.6

Pasek stanu

Wyświetla komunikaty pomocnicze związane z tworzeniem i edycji elementów graficznych.
Ponadto prezentuje aktywnie wybrane ustawienia programu. Poniżej przedstawiono pasek
stanu wraz z krótkim opisem.

1

2

3

1. Pasek poleceń: wyświetla polecenia dla użytkownika w trakcie komend rysowania i
edycji elementów graficznych. Składa się z 2 części: nazwy komendy i czynności.
2. Centrum komunikatów: wyświetla informacje o stanie realizacji zadań oraz o ich
statusie zakończenia.
3. Aktywne ustawienia w rysunku: prezentuje aktywne tryby przyciągania, blokady, poziom
na których tworzone są elementy graficzne, informacje o liczbie wybranych elementów,
stanie ogrodzenia, trybie DGN, status modyfikacji pliku.
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4
4.1

OMÓWIENIE FUNKCJONALNOŚCI PROGRAMU
Wstęp

W tym rozdziale omówione zostaną szczegółowo wszystkie narzędzia dostarczane w
instalatorze programu GeoEdytor.
4.2

Menedżer obiektów

Jedno z najważniejszych narzędzi programu GeoEdytor pozwalające na wstawienie obiektów
do rysunku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie bazy
danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych
oraz mapy zasadniczej.

2

1

3
4

6

5

7

1. Przycisk umieszczenia obiektu. Aktywny gdy na liście (7) wybrano obiekt.
2. Lista dziesięciu ostatnio wstawianych obiektów. Wybranie pozycji z listy skutkuje
wywołaniem polecenia do wstawienia obiektu.
3. Pole wyszukiwania obiektu. Wystarczy wpisać fragment nazwy) wielkość znaków nie
ma znaczenia), a następnie z pomocniczej listy wybrać interesujący nas obiekt.
4. Wyczyszczenie pola wyszukiwania.
5. Wyróżnienie kolorem niebieskim obiektów na liście, które nie są zdefiniowane w
rozporządzeniu.
6. Drzewo grupowania obiektów. Ma charakter pomocniczy i pozwala na logiczne
grupowanie obiektów mapy zasadniczej.
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7. Lista obiektów. Dwuklik myszą lub wciśniecie klawisza ENTER na wybranym wierszu
powoduje wywołanie polecenia do wstawienia obiektu.
Wywołanie polecenia wstawienia obiektu aktywuje w większości przypadków 2 okna:


Okno Ustawienia narzędzi z opcjami dedykowanymi aktywnie wybranemu poleceniu.



Okno pomocnicze Menedżera obiektów.

4
1
2
3

Okno pomocnicze zawiera stały zestaw opcji:
1. Listę komend dodatkowych dostępną dla aktywnego polecenia.
2. Przycisk wyboru dołączenia atrybutów opisowych po wstawieniu nowego obiektu.
Domyślnie włączony. Zaleca się aby ta opcja była zawsze włączona, w przeciwnym
wypadku okno z atrybutami opisowymi nie będzie automatycznie wyświetlane po
wstawieniu nowego elementu.
3. Wciśnięcie przycisku Wycofaj pozwala na wycofanie ostatnio wprowadzonego w oknie
mapy wierzchołka.
Zamknięcie okna pomocniczego za pomocą krzyża (4) spowoduje zamknięcie tego okna i
ponowne wyświetlenie okna Menedżer obiektów.
4.3

Informacja o obiekcie

Aplikacja pozwala na odczyt informacji graficznych i opisowych o wskazanych w oknie
widokowym mapy obiektach mapy zasadniczej.
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1. Wpasuj wybrany element. Przycisk wyboru, jeżeli jest zaznaczony pozwala na
wpasowanie elementu graficznego w okno widokowe mapy.
2. Centruj wybrany element. Przycisk wyboru, jeżeli jest zaznaczony pozwala na
wyśrodkowanie elementu graficznego w oknie widokowym mapy.
3. Drzewo składowych obiektu. Prezentuje wszystkie składowe obiektu, kliknięcie na
jednej z nich daje możliwość odczytu dodatkowych informacji z poziomu Centrum
komunikatów.
a. Nazwa obiektu.
b. Typ obiektu.
c.

Kod obiektu.

d. Mslink obiektu: identyfikator w projekcie.
e. GID: unikatowy identyfikator w bazie danych przestrzennych.
f.

Tablica z geometrią: nazwa tablicy bazy danych, z której pochodzi element.

g. Nazwa warstwy przestrzennej: nazwa warstwy przestrzennej z projektu, z którą
powiązany jest element.
h. Id warstwy przestrzennej: identyfikator warstwy przestrzennej.
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i.

Id elementu: unikatowy identyfikator elementu w rysunku.

j.

Położenie w pliku: adres elementu w rysunku.

k.

Grupa graficzna: numer grupy graficznej elementu.

l.

Typ elementu: typ Microstation elementu graficznego.

m. Nazwa warstwy: nazwa warstwy, na której znajduje się element.
n. Id warstwy: unikatowy identyfikator warstwy, na której znajduje się element.
o. Kolor: kod koloru elementu.
p. Grubość: grubość linii elementu.
q. Styl: kod stylu elementu.
r.

Ostatnio zmodyfikowany: data ostatniej modyfikacji elementu.

s.

Zablokowany: czy element jest zablokowany przed edycją (tak/nie).

t.

Zmodyfikowany: czy element został zmodyfikowany (tak/nie).

u. Nowy: czy element został nowo wstawiony do rysunku (tak/nie).
v.

Linki bazodanowe: lista linków bazodanowych zapisanych na elemencie.

w. Czy element jest oznaczony jako Element pod mostem.
x.

Współrzędne: lista współrzędnych elementu.

y.

Kąt obrotu: kąt obrotu elementu.

4. Panel atrybutów. Prezentuje informacje opisowe o wybranym obiekcie: Atrybuty mapy
zasadniczej, Operat, Użytkownik.
4.4

Wyszukiwanie elementów

Aplikacja pozwala na wyszukiwanie obiektów na mapie po zadanych przez użytkownika
kryteriach. Wyszukane są te elementy, które spełniają przynajmniej 1 z dodanych kryteriów.
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1. Dodaj kryterium. Przycisk listy wyboru pozwala na wybór poniższych kryteriów:
a. Dodaj operatora: dodaje nazwę operatora, który wstawił obiekt do listy
kryteriów.
b. Dodaj operat: dodaje do listy kryteriów nazwę operatu, z którego pochodzą
obiekty.
c.

Dodaj tekst: dodaje kryterium, przy którym wyszukiwane będą elementy
posiadające podany tekst.

d. Dodaj cechę: dodaje do listy kryteriów nazwę składowej obiektu.
e. Dodaj Mslink dla cechy: dodaje do listy kryteriów wartość mslink składowej
obiektu.
f.

Dodaj GID: dodaje wartość unikatowego identyfikatora przestrzennego do listy
kryteriów.

g. Dodaj ID elementu: dodaje identyfikator elementu Microstation do listy
kryteriów.
h. Dodaj Entity, Mslink: dodaje linki bazodanowe do listy kryteriów.
2. Lista kryteriów.
3. Usuwa wybrane lub czyści całą listę kryteriów wyszukiwania.
4. Dodatkowe opcje:
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a. Uwzględnij wielkość liter dla kryterium tekstowego.
b. Znajdź tylko całe wyrazy dla kryterium tekstowego.
c.

Przeszukaj również pliki odniesienia.

5. Szukaj. Przycisk rozpoczynający proces wyszukiwanie obiektów.
6. Lista wyników. Każdy z wierszy przechowuje dane w poniższym formacie:
a. Nr porządkowy.
b. Typ elementu graficznego.
c.

Nazwa zastosowanego kryterium.

d. Model: G - plik główny, O - plik odniesienia.
e. Id: identyfikator elementu Microstation.
7. Przyciski pozwalające na wyczyszczenie listy wyszukiwania lub dodania znalezionych
elementów do selekcji.
8. Przycisk wpasowania wybranego elementu na liście wyników w okno widokowe mapy.
4.5

Przeglądarka elementów

Aplikacja pozwalająca na przeglądanie istniejących lub też usuniętych z mapy obiektów.

1

2

3

1. Lista wszystkich znajdujących się w pliku elementów graficznych.
2. Aktualizuje listę w oparciu o aktualny stan elementów w pliku.
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3. Przywraca usunięty element graficzny.
4.6

Kontrola rysunku

Aplikacja pozwala na kontrolę poprawności mapy.

1
2

3

4

6

5

1. Ścieżka do pliku raportu z błędami. Istnieje możliwość otwarcia istniejącego już pliku
raportu.
2. Ilość błędów: krytyczne, ostrzeżenia.
3. Lista błędów: kolorem czerwonym wyróżnione są błędy krytyczne, niebieskim
ostrzeżenia. Dwuklik wybranej pozycji na liście pozwala na zlokalizowanie elementu na
mapie.
4. Powiększ: pozwala na wybór akcji jak ma zostać wywołana po dwukrotnym kliknięciu
pozycji na liście (Brak, Centruj, Wpasuj).
5. Selektor: pozwala na wybór dodatkowej akcji na elemencie:
a. Ignoruj: nic nie rób.
b. Nowa selekcja: jeżeli elementy już były w selekcji, zostają one z niej usunięte i
dodany zostanie wybrany element.
c.

Dodaj do selekcji: dodaje element do aktywnej selekcji.

6. Ukryj ostrzeżenia: opcja pozwala na ukrywanie ostrzeżeń. Elementy dla których
pojawiają sie ostrzeżenia zasadniczo nie wpływają negatywnie na poprawność mapy.
Możliwe jest jednak, że ODGiK może wymagać żeby mapy po kontroli nie zawierała
ostrzeżeń.
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4.6.1

Lista realizowanych w programie GeoEdytor kontroli

1. Sprawdzenie poprawności elementu GeoEdytora.
a. Element nie jest obiektem (status ostrzeżenia)
b. Brak elementu głównego.
c.

Więcej niż jeden element główny.

d. Więcej niż jeden element główny typu 2.
e. Więcej niż jeden element główny typu 3.
f.

Kilka elementów prostych w grupie.

2. Sprawdzenie poprawności atrybutów na elemencie.
a. Brak atrybutu Użytkownik.
b. Brak atrybutu Dokument.
c.

Powtórzony atrybut Użytkownik.

d. Powtórzony atrybut Dokument.
e. Powtórzony atrybut Inny.
f.

Brak atrybutów mapy zasadniczej.

3. Sprawdzenie zgodności elementu z odpowiadającą mu definicją w projekcie.
a. Niezgodność z definicją dla koloru.
b. Niezgodność z definicją dla grubości.
c.

Niezgodność z definicją dla stylu.

d. Niezgodność z definicją dla poziomu.
e. Niezgodność z definicją dla typu.
f.

Niezgodność z definicją dla wysokości tekstu.

g. Niezgodność z definicją dla szerokości tekstu.
h. Niezgodność z definicją dla fontu.
i.

Niezgodność z definicją dla komórki.

4. Sprawdzenie czy geometria elementów jest poprawna.
a. Powtórzone wierzchołki.
b. Element przecina sam siebie.
c.

Element pokrywa się z samym sobą.

5. Sprawdzenie czy elementy są zduplikowane, czy posiadają te same współrzędne i
atrybut obiektu.
4.7

Usuń obiekt

Komenda pozwala na inteligentne usuwanie obiektu wraz z jego składowymi. Jeżeli użytkownik
wskaże element główny obiektu to zostaną usunięte wszystkie składowe tego obiektu, a jeżeli
wybierze tylko jego składową (np. etykietę tekstową) to zostanie usunięta tylko ona.
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4.8

Kopiuj obiekt

Komenda pozwala na kopiowanie obiektu z uwzględnieniem jego składowych. Jeżeli
użytkownik wskaże element główny obiektu to zostaną skopiowane wszystkie składowe tego
obiektu, a jeżeli wybierze tylko jego składową (np. etykietę tekstową) to zostanie skopiowana
tylko ona.
Przesuń obiekt

4.9

Komenda pozwala na przesuwanie obiektu z uwzględnieniem jego składowych. Jeżeli
użytkownik wskaże element główny obiektu to zostaną przesunięte wszystkie składowe tego
obiektu, a jeżeli wybierze tylko jego składową (np. etykietę tekstową) to zostanie przesunięta
tylko ona.
4.10 Obróć obiekt
Komenda pozwala na obracanie obiektu z uwzględnieniem jego składowych. Jeżeli użytkownik
wskaże element główny obiektu to zostaną obrócone wszystkie składowe tego obiektu, a jeżeli
wybierze tylko jego składową (np. etykietę tekstową) to zostanie obrócona tylko ona.
Dla elementów punktowych (komórka, tekst) obrót następuje wokół punktu wstawienia.
Dla elementów liniowych i powierzchniowych (linia, łamana, poligon) obrót następuje wokół
punktu wskazania.
4.11 Modyfikuj obiekt
Modyfikacja składowej głównej obiektu z uwzględnieniem jego składowych. Komenda nie działa
na wszystkich typach obiektów. Za jej pomocą modyfikowane mogą być:


Położenia tekstów na liniach z opisem.



Przebieg linii z opisem.



Punkty z odnośnikiem i opisem.



Przebieg skarpy.

4.12 Podziel obiekt
Komenda pozwala na cięcie elementu graficznego z zachowaniem odpowiedniego przypisania
komponentów składowych do elementów powstałych po przecięciu. Komenda obsługuje cięcie
elementów liniowych jak również elementów powierzchniowych.
4.13 Połącz obiekty
Komenda pozwala na łączenie 2 elementów graficznych z zachowaniem odpowiedniego
przypisania komponentów składowych do elementu powstałego po połączeniu. Komenda
obsługuje łączenie elementów liniowych jak również elementów powierzchniowych.
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4.14 Dodaj opis do obiektu
Komenda pozwala na dodanie opisu tekstowego i odnośnika do składowej głównej wskazanego
obiektu. Nie wszystkie typy obiektów pozwalają na dodawanie opisów tekstowych.
4.15 Zmień tekst
Komenda pozwala na szybką zmianę zawartości etykiety tekstowej obiektu z jednoczesną jej
aktualizacją w atrybutach opisowych.
4.16 Przywróć symbolikę z projektu
Komenda przywraca symbolikę dla wybranego obiektu zgodnie z jej definicją zawartą w
projekcie.
4.17 Utwórz nowy element na podstawie wybranego elementu
Komenda pozwala na wywołanie komendy do wstawiania nowego elementu na podstawie
wybranego obiektu. Dzięki tej funkcjonalności unika się konieczności wywoływania komendy z
okna Menedżera obiektów.
4.18 Modyfikuj element
Komenda pozwala na modyfikację przebiegu geometrycznego wybranej składowej obiektu. Jest
to standardowa komenda programu Microstation.
4.19 Wstaw wierzchołek
Komenda pozwala na wstawienie wierzchołka na łamanej lub poligonu. Jest to standardowa
komenda programu Microstation.
4.20 Usuń wierzchołek
Komenda pozwala na usunięcie wierzchołka na łamanej lub poligonu. Jest to standardowa
komenda programu Microstation.
4.21 Wczytywanie markerów
Aplikacja pozwalająca na wczytywanie pomocniczych etykiet tekstowych lub punktów do
aktywnie otwartego rysunku.
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1. Przycisk pozwalający na wybór pliku tekstowego.
2. Format pliku tekstowego: Numer X Y. Plik może zawierać kolejne kolumny z danymi, są
one pomijane w procesie importu.
3. Lista wyboru separatora: wartość pusta (spacja, tabulator), przecinek, średnik.
4. Grupa opcji pozwalająca na ustalenie wyglądu markera:
a. Opcja pojedynczego wyboru: okrąg z odnośnikiem i etykietą tekstową, okrąg z
etykietą tekstową, etykieta tekstowa, okrąg z odnośnikiem prostym i etykietą
tekstową.
b. Odnośnik w środku symbolu: początek odnośnika wstawiany jest w środku
okręgu.
c.

Rozmiar tekstu: odpowiednio szerokość i wysokość tekstu.

d. Odsunięcie: odpowiednio wzdłuż osi X i Y dla początku odnośnika.
e. Promień okręgu.
5. Przycisk Wczytaj uruchamia proces importu danych z pliku tekstowego.
Wszystkie wczytane markery mogą być usunięte za pomocą komendy Usuwanie markerów.
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4.22 Usuwanie markerów
Komenda pozwala na usuwanie pomocniczych etykiet tekstowych lub punktów (tzw. markerów)
z aktywnego pliku rysunkowego.
4.23 Wstaw ramkę sekcyjną mapy
Aplikacja pozwalająca na wstawienie ramki sekcyjnej w wybranej skali dla aktywnego układu
współrzędnych.

1
2
3
4

1. Aktywny układ współrzędnych. Domyślnie ustawiony jest układ 2000.
2. Skala mapy, dla której ma zostać wstawiona ramka sekcyjna.
3. Godło mapy, dla którego ma zostać wstawiona ramka sekcyjna. Godło mapy zmienia
się dynamicznie w zależności od aktualnego położenia kursora myszy. Aby zablokować
tą zmianę należy zaznaczyć przycisk wyboru znajdujący się z prawej strony pola Godło.
4. Przycisk lokalizujący w oknie widokowym mapy ramkę sekcyjną. Kliknięcie lewego
przycisku myszy w oknie widokowym wstawia ramkę sekcyjną wraz z krzyżami do pliku
rysunkowego.
4.24 Wprowadź domiary
Aplikacja pozwalająca na wprowadzanie domiarów geodezyjnych.
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1. Początek i koniec bazy określają punkt początkowy i końcowy osi względem, której
wstawiane będą domiary.
2. Przycisk pozwalający na pobranie punktu początkowego i końcowego bazy na
podstawie punktów wskazanych na mapie.
3. Przycisk wyboru podświetlający aktywna bazę w widoku mapy.
4. Wartości domiaru:
a. Bieżąca: określająca długość wzdłuż bazy.
b. Domiar: prostopadła do bazy, wartość dodatnia - po prawej stronie, wartość
ujemna - po lewej stronie.
c.

Kartuj/Wstaw punkt: jeżeli ta opcja jest zaznaczona to kliknięcie na przycisk
Dodaj wylicza punkt na mapie na podstawie domiaru i wysyła go do okna
widoku mapy. Jeżeli aktywna jest komenda do tworzenia elementu graficznego
to w ten sposób generowane są kolejne wierzchołki elementu. Jeżeli opcja jest
odznaczona to w wyliczonym punkcie wstawiana jest na mapie wartość podana
w polu Nr punktu.

4.25 Edycja atrybutów
Komenda pozwala na edycję atrybutów opisowych mapy zasadniczej znajdujących się na
wskazanym obiekcie.
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1. Panel kontrolek, w którym wyświetlane są wszystkie atrybuty mapy zasadniczej.
Użytkownik ma możliwość modyfikacji tych atrybutów. W przypadku niektórych
atrybutów, ich zmiana wymusza automatyczną zmianę wartości etykiet tekstowych na
mapie.
2. Wkleja wartości atrybutów z poprzednio wstawionego obiektu. Pomijane są wartości
domyślne.
3. Usuwa z pamięci wartości atrybutów z poprzednio wstawionego obiektu.
4. Przycisk Zapisz aktualizuje wartości atrybutów na obiekcie GeoEdytora.
4.26 Podgląd atrybutów
Komenda pozwala na podgląd atrybutów opisowych mapy zasadniczej znajdujących się na
wskazanym obiekcie. Użytkownik w tym trybie nie ma możliwość modyfikacji atrybutów
opisowych. Atrybuty są wyświetlane w trybie podglądu również w programie Informacja o
obiekcie.
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4.27 Oznaczenie elementu pod mostem lub wiaduktem
Komenda pozwala na oznaczenie wybranych obiektów jako obiektów znajdujących się pod
mostem lub wiaduktem.
Obiekt, dla którego dopuszczalne jest takie oznaczenie nie może należeć do klasy woda
powierzchniowa oraz rów. Dla baz BDOT500 i GESUT zmieniany jest styl linii na ciągły, a dla
bazy BDOT500 zmieniany jest dodatkowo kolor na szary (RGB: 128, 128, 128).
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5
5.1

ROZPOCZYNAMY PRACĘ
Przygotowanie mapy

W celu rozpoczęcia pracy użytkownik może uruchomić program poprzez kliknięcie ikony
GeoEdytor znajdującej się na pulpicie lub też poprzez wybór programu GeoEdytor z poziomu
Menu Start.

GeoEdytor

Po kliknięciu ikony programu wyświetlone zostanie okno startowe środowiska Bentley, a
następnie okno wyboru pliku projektowego (mapy).

1

Użytkownik powinien utworzyć nową mapę poprzez wciśnięcie przycisku (1), a następnie w
oknie Nowy w polu Nazwa pliku wpisać nazwę nowotworzonego pliku projektowego. Po
utworzeniu mapy program powróci do okna dialogowego Otwórz plik. Użytkownik wybiera
nowoutworzoną mapę, a następnie wciska przycisk Otwórz. Wyświetla się okno startowe
programu GeoEdytor oraz rozpoczyna wczytywanie projektu i otwieranie pliku rysunkowego.

Uwaga
Ważne żeby pozostawić domyślnie wybrane opcje dla Użytkownika (Geodeta), Projektu
(Geodeta) i Interfejsu (default).
5.2

Tworzenie obiektów

Po otwarciu mapy, użytkownik może rozpocząć tworzenie elementów rysunkowych.
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Poniżej przestawiono przykładowy proces tworzenia nowego obiektu dla zapory:
1. Użytkownik wciska w panelu zadań (o nazwie GeoEdytor > Główne) przycisk

w

celu otwarcia okna dialogowego wybór obiektu.
2. W pole Szukaj... wpisuje tekst zapora, a następnie wciska dwukrotnie klawisz Enter,
obiekt zostaje aktywowany i wyświetlają się 2 nowe okna dialogowe w miejsce okna
Menedżera obiektów. Dodatkowo na pasku stanu pojawia się komunikat z prośbą o
wprowadzenie pierwszego punktu na mapie.

1

3. W pole Tekst 1 wpisuje wartość rzędnej górnej 12.43, a w pole Tekst 2 wartość rzędnej
dolnej 11.20, pozostałe opcje pozostają bez zmian.
4. Użytkownik klika myszką w widoku mapy w wybrane punkty, alternatywnie może też
wprowadzić współrzędne z okna Wpisania poprzez ich wpisanie w formacie
xy=6540017.39,6026290.36 (uwaga: wartości liczbowe tu podane mają charakter
przykładowy). Użytkownik może w dowolnym momencie przerwać proces tworzenia
wielokąta poprzez wciśnięcie prawego przycisku myszy, gdy tylko to zrobi zostanie
poproszony o wskazanie punktu wstawienia odnośnika.
5. Wskazuje punkt wstawienia opisu na mapie, program wyświetli okno dialogowe z
prośbą o uzupełnienie atrybutów obiektu, większość z atrybutów jest już automatycznie
ustawiona na domyślne wartości.
6. Użytkownik wciska przycisk Zapisz. Proces tworzenia nowego obiektu dla zapory
zostaje zakończony.
7. Użytkownik może ponowić proces tworzenia następnego obiektu zapory poprzez
kliknięcie na liście (1) w oknie pomocniczym BUBH04 Zapora.
Poniżej przestawiono jeszcze jeden przykład dla procesu tworzenia nowego obiektu skarpy:
1. Użytkownik wciska w panelu zadań (o nazwie GeoEdytor > Główne) przycisk

w

celu otwarcia okna dialogowego wybór obiektu lub też zamyka okno BUBH04 Zapora.
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2. W pole Szukaj... wpisuje tekst skarpa um, a następnie wciska dwukrotnie klawisz Enter,
obiekt zostaje aktywowany i wyświetla się okno dialogowe BUBZ02 Skarpa umocniona
w miejsce okna Menedżera obiektów. Dodatkowo na pasku stanu pojawia się
komunikat z prośbą o wprowadzenie pierwszego punktu dla góry skarpy.
3. Użytkownik wprowadza kolejne punkty definiujące przebieg góry skarpy, następnie
wciska prawy klawisz myszy.
4. Wprowadza kolejne punkty definiujące przebieg dołu skarpy, wciska prawy klawisz
myszy. Program wyświetli okno dialogowe z prośbą o uzupełnienie atrybutów obiektu,
większość z atrybutów jest już automatycznie ustawiona na domyślne wartości.
5. Użytkownik wciska przycisk Zapisz. Skarpa zostaje utworzona.
Poniżej przestawiono kolejny przykład procesu tworzenia nowego obiektu dla przewodu
benzynowego:
1. Użytkownik wciska w panelu zadań (o nazwie GeoEdytor > Główne) przycisk

w

celu otwarcia okna dialogowego wybór obiektu lub też zamyka okno pomocnicze dla
poprzedniej komendy.
2. W pole Szukaj... wpisuje tekst przewód benzynowy, z rozwijalnej listy wybiera
SUPB_02, a następnie wciska dwukrotnie klawisz Enter, obiekt zostaje aktywowany i
wyświetla się okno dialogowe SUPB_02 Przewód benzynowy oraz okno Umieść linie
równoległe w miejsce okna Menedżera obiektów. Dodatkowo na pasku stanu pojawia
się komunikat z prośbą o wprowadzenie pierwszego punktu linii definiującej przebieg
przewodu.
3. Użytkownik wprowadza kolejne punkty definiujące przebieg przewodu, a następnie
wciska prawy klawisz myszy.
4. W oknie Umieść linie równoległe zmienia wartość szerokości na 1.8, a następnie klika
na przewodzie w celu dodania kolejnych opisów tekstowych (b1800). Użytkownik
wciska prawy klawisz myszy, program wyświetli okno dialogowe z prośbą o
uzupełnienie atrybutów obiektu, większość z atrybutów jest już automatycznie
ustawiona na domyślne wartości.
5. Użytkownik wciska przycisk Zapisz, pojawia się okno dialogowe z poniższym
komunikatem:
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6. Użytkownik musi uzupełnić funkcję przewodu, a następnie wciska przycisk Zapisz.
Przewód benzynowy zostaje utworzony.
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SŁOWNIK POJĘĆ I SKRÓTÓW
BDOT500 - baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie
standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000.
Bentley Map - środowisko GIS stworzone przez firmę Bentley, pozwalające na edycję i podgląd
danych DGN/XFM, bazy danych geoprzestrzennych,

zaawansowane tworzenie map,

modelowanie 3D.
Bentley Map PowerView - środowisko GIS stworzone przez firmę Bentley, pozwalające na
edycję i podgląd danych DGN/XFM, podgląd bazy danych geoprzestrzennych, tworzenie map.
EGiB - baza danych ewidencji gruntów i budynków.
GESUT - baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
DGN - nazwa używana dla formatu pliku CAD wspieranego przez Bentley Systems
MicroStation.
Microstation - to pakiet oprogramowania wspierające projektowanie 2D i 3D oraz modelowanie
informacji przeznaczone w szczególności do stosowania w architekturze, inżynierii, w czasie
budowy i eksploatacji; dla systemów dostawy mediów, dróg i kolei, mostów, budynków, sieci
łączności, sieci kanalizacyjnych, zakładów przemysłowych, górnictwa i innych.

41

