
terenowych. Zastosowane rozwi¹zania zapewniaj¹
mo¿liwoœæ odtworzenia stanu bazy danych na dowolny
dzieñ i godzinê oraz pe³n¹ identyfikacjê osób
wprowadzaj¹cych zmiany. Ca³oœæ prac zwi¹zanych
z procesem aktualizacji mo¿e byæ zrealizowana przez
wykonawców geodezyjnych samodzielnie (jeœli bêd¹
w posiadaniu podstawowej wersji systemu GEO-MAP)
lub przez pracowników oœrodka, którzy zrealizuj¹ prace
zwi¹zane z wprowadzeniem danych do bazy danych
systemu na podstawie dostarczonego przez wykonawcê
operatu.

Zastosowanie modu³u GEO-ODGIK mo¿liwe jest
w przy ró¿nych stanach zasobu PODGIK. Idealn¹ sytuacj¹
jest posiadanie kompletnej bazy wektorowej i prowadzenie
ca³oœci zasobu w postaci numerycznej. Praktyczne
zastosowanie takiego wariantu zobaczyæ mo¿na w niewielu
miejscach w Polsce. Przyk³adem mo¿e byæ PODGIK
w gdzie od 2 lat prowadzona jest
w systemie GEO-MAP baza miasta Sulejówek obejmuj¹ca
ca³¹ treœæ mapy zasadniczej, a od niedawna równie¿ baza
miasta Miñsk Mazowiecki. Schematycznie ideê
funkcjonowanie takiego rozwi¹zania przedstawiono
poni¿ej.

Miñsku Mazowieckim,

Modu³ oprócz zastosowania
w Powiatowych Oœrodkach Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej mo¿e byæ wykorzystywany równie¿
w innych instytucjach, prowadz¹cych bazy informacji
o terenie. Do podstawowych cech modu³u zaliczamy:

GEO-ODGIK
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automatyczny proces wydawania danych geometrycznych,

rastrowych oraz opisów topograficznych punktów osnowy,

rejestracja zakresów prac geodezyjnych,

wydawanie informacji o pracach s¹siednich,

zautomatyzowany proces kontroli i przyjmowanie danych

po aktualizacji,

przypisywanie obiektom bazy informacji o osobach

wprowadzaj¹cych zmiany,

odtwarzanie stanów archiwalnych na dowolny dzieñ

i godzinê,

wykonywanie raportów tabelarycznych i graficznych

zwi¹zanych z funkcjonowaniem zasobu,

prowadzenie centralnej bazy wykonawców geodezyjnych,

mo¿liwoœæ udostêpniania danych innym u¿ytkownikom za

poœrednictwem internetu.

Istotê procesu wydawania danych i ich przyjmowania
do zasobu po aktualizacji przedstawia poni¿szy schemat.

Dane pobrane z PODGIK podlegaj¹ uaktualnieniu na
podstawie opracowanych numerycznie pomiarów

Przejœcie od zasobu prowadzonego w postaci klasycznej "papierowej" do zasobu numerycznego, zapisanego w bazach
danych, jest obecnie jednym z podstawowych zadañ stawianych przed Powiatowymi Oœrodkami Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej. Skutecznoœæ takiego przejœcia i efekty uzyskiwane z póŸniejszego wykorzystywania zasobu numerycznego
zale¿¹ w du¿ej mierze od oprogramowania i technologii jakie zostan¹ do tego zastosowane. Poniewa¿ zagadnieniem
zajmujemy siê ju¿ od wielu lat, rozwi¹zania jakie proponujemy w technologii s¹
szczegó³owo dopracowane i sprawdzone w wielu wdro¿eniach na terenie ca³ej Polski. Nasze propozycje umo¿liwiaj¹
wariantowe rozwi¹zanie stawianego zadania. Mo¿liwe jest kompleksowe prowadzenie ju¿ istniej¹cych wektorowych baz
danych lub ich stopniowe tworzenie przez zastêpowanie zeskanowanych map danymi wektorowymi (technologia hybrydowa).
Narzêdziem, które w systemie GEO-MAP wspiera zadania zwi¹zane z prowadzeniem Powiatowego Zasobu
Geodezyjno-Kartograficznego jest modu³ o nazwie .

Systemu Informacji o Terenie GEO-MAP

GEO-ODGIK



Wdro¿enie technologii hybrydowej rozpoczyna siê od
zeskanowania zasobu map papierowych oraz kalibracji
uzyskanych rastrów. W wyniku tych czynnoœci
otrzymujemy bazê rastrów zastêpuj¹c¹ dotychczasowy
"papierowy" zasób analogowy. Z biegiem czasu ich treœæ
jest stopniowo zastêpowana danymi wektorowymi
uzyskiwanymi w wyniku bie¿¹cych prac geodezyjnych lub
celowych dzia³añ PODGIK zmierzaj¹cych do zupe³nego
wyeliminowania rastrów w okreœlonych terenach. Proces
eliminacji rastrów wczeœniej zakoñczy siê na terenach silnie
rozwijaj¹cych siê, natomiast na terenach ma³o
zainwestowanych mo¿e trwaæ znacznie d³u¿ej.

Bazê rastrów œredniej wielkoœci powiatu mo¿na zapisaæ
na jednym noœniku CD, co wynika z przeprowadzonych
przez nas wdro¿eñ. W wiêkszoœci wypadków wystarczaj¹ce
s¹ bowiem rastry monochromatyczne o rozdzielczoœci
300 dpi.

W opisywanej technologii aktualn¹ mapê stanowi
wydruk aktualnego (modyfikowanego na bie¿¹co) rastra w
po³¹czeniu z posiadanymi dla danego terenu danymi
wektorowymi.

Modyfikacja rastrów w trakcie stosowania technologii
hybrydowej polega na usuwaniu z nich obrazu obiektów
terenowych, które przesta³y istnieæ, zosta³y pomierzone
metodami bezpoœrednimi lub ewentualnie
zwektoryzowane i w zwi¹zku z tym ich obraz mo¿e byæ
zast¹piony danymi wektorowymi.

Rysunek przedstawia fragment bazy rastrów
monochromatycznych dla poszczególnych nak³adek mapy
zasadniczej z na³o¿on¹ treœci¹ wektorow¹ (kolor
czerwony). Dla rastrów zastosowano przezroczyste t³o
i ró¿ny dla poszczególnych nak³adek kolor prezentacji:
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niebieski - sytuacja,
br¹zowy - uzbrojenie,
zielony - ewidencja.

Poniewa¿ w skali powiatu liczba rastrów jest znaczna,
zalecane jest stopniowe wprowadzanie technologii przez
wy³¹czanie z prowadzenia klasycznego kolejnych
obszarów o takiej wielkoœci, która gwarantuje szybkie
i sprawne ich przystosowanie do prowadzenia
w technologii hybrydowej. Ogólny schemat
funkcjonowania PODGIK z wykorzystaniem technologii
hybrydowej przedstawiony zosta³ na poni¿szym rysunku.

TECHNOLOGIA HYBRYDOWA

4000 szt. =

Wzorcowym, zrealizowanym w systemie GEO-MAP,
wdro¿eniem technologii hybrydowej jest wdro¿enie
zrealizowane w Powiatowym Oœrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w , w którym
zasób w postaci hybrydowej funkcjonuje od 2000 roku.

Wo³ominie


