
dane przedstawiaæ w alternatywnej formie prezentacji graficznej,
jak¹ jest wizualizacja trójwymiarowa ³¹cznie z animacj¹ obrazu.

Asortyment prac wykonywanych przy pomocy systemu przez

ró¿nych u¿ytkowników jest bardzo szeroki od tworzenia

ró¿norodnych opracowañ wielkoskalowych i ich aktualizacji,

przez odnawianie operatów ewidencji gruntów

do specjalistycznych obliczeñ zwi¹zanych z budow¹ metra

i tworzenia specjalistycznych baz danych dla zak³adów

przemys³owych i innych obiektów. W systemie

mo¿na wykonywaæ równie¿ opracowania ma³oskalowe zwi¹zane

z bazami danych dla gmin, powiatów i województw.

Opracowania takie zosta³y wykonane na przyk³ad dla

województwa mazowieckiego i œwiêtokrzyskiego, powiatów

pruszkowskiego, sochaczewskiego, ostro³êckiego,

kozienickiego, nowodworskiego, oraz ciechanowskiego.
System jest w pe³ni dostosowany do wymogów polskich

przepisów prawnych i instrukcji technicznych. Du¿¹ zalet¹ jest
wspó³praca z wieloma systemami ewidencji gruntów,
oraz mo¿liwoœæ bezpoœredniej wymiany danych z innymi
systemami oraz import
i eksport w formatach: , .
W systemie mo¿na wykonywaæ transformacjê bazy danych
w dowolnych kombinacjach miêdzy uk³adami , , ,

, lokalnym uk³adem Warszawa i Poznañ. W przypadku
innego uk³adu lokalnego u¿ytkownik mo¿e wprowadziæ w³asne
parametry transformacji.
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miñskiego,

Efekty zwi¹zane z wykorzystywaniem systemu
to przede wszystkim znaczne usprawnienie i przyspieszenie prac
zarówno terenowych jak i kameralnych oraz zautomatyzowany
proces projektowania. Niew¹tpliw¹ zalet¹ systemu jest równie¿

GEO-MAP

System GEO-MAP sk³ada siê z szeregu wspó³pracuj¹cych
ze sob¹ modu³ów. Schematycznie budowê systemu
przedstawiono na poni¿szym rysunku.

Proces udoskonalania systemu trwa do chwili obecnej

na podstawie doœwiadczeñ zdobywanych przez autorów

oraz uwag i sugestii licznego grona u¿ytkowników.

Obecnie system posiada ponad instalacji w ró¿nych

konfiguracjach. Wœród u¿ytkowników znajduj¹ siê firmy

produkcyjne, oœrodki dokumentacji, urzêdy oraz szko³y

i uczelnie.

GEO-MAPjest systemem obiektowym. Dane, które gromadzi

w swojej bazie danych, nie s³u¿¹ jedynie do generowania mapy

w postaci tradycyjnej, lecz stanowi¹ numeryczny model

rzeczywistoœci. Model, z którego analizy wyci¹gamy wnioski

odnosz¹ce siê do rzeczywistoœci. Z ka¿dym obiektem oprócz

atrybutów przestrzennych opisuj¹cych po³o¿enie i kszta³t

obiektów (wspó³rzêdne), zwi¹zany jest szereg atrybutów

opisowych nios¹cych informacje dodatkowe, jak np. atrybuty

dotycz¹ce daty wprowadzenia obiektu do bazy danych

oraz identyfikacji osoby, która tego dokonuje. Atrybuty te

s¹ wype³niane automatycznie i wraz z prowadzonym archiwum

pozwala to na odtwarzanie stanu bazy danych na dowolny dzieñ.

Dziêki zapisanym w bazie danych informacjom

przestrzennym i opisowym system bez problemu potrafi

wyselekcjonowaæ obiekty spe³niaj¹ce podane przez u¿ytkownika

warunki zarówno przestrzenne jak i opisowe.
Obiektowoœæ bazy danych oraz zintegrowany z systemem

modu³ GEO-DTM pozwalaj¹

1000

ka¿de zgromadzone w systemie

System Informacji o Terenie jest narzêdziem do tworzenia zbiorów informacji o terenie, ich aktualizacji,
analizy, udostêpniania oraz wykonywania ró¿norodnych prac projektowych. System powsta³ w roku (pierwotnie dla
systemu DOS). Obecnie dostêpne s¹ wersje systemu dla . System nie wymaga ¿adnego
dodatkowego oprogramowania oprócz systemu operacyjnego i jest w pe³ni dostosowany do polskich przepisów prawnych
i instrukcji technicznych. W roku 1995 zespó³ autorski tworz¹cy system otrzyma³

za "Opracowanie i wdro¿enie systemu GEO-MAP".
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fakt, ¿e jest on kompleksowym narzêdziem pozwalaj¹cym

na wykonywanie ró¿norodnych prac geodezyjnych (czasem

bardzo specjalistycznych) bez koniecznoœci korzystania

z dodatkowego oprogramowania.

System posiada wszystkie funkcje niezbêdne

w procesie prezentacji, edycji oraz udostêpniania i przyjmowania

fragmentów bazy danych.

Automatyczny proces generalizacji, selekcja obiektów

do prezentacji wg: kodu obiektu, warstw informacyjnych,

kombinacji warunków przestrzennych i nieprzestrzennych

nak³adanych na atrybuty obiektów, wizualizacje trójwymiarowe,

wymiennoœæ bibliotek znaków umownych.

Tworzenie obiektów przy pomocy myszy na podstawie

istniej¹cych punktów, lub na podstawie relacji geometrycznych

miêdzy istniej¹cymi obiektami np.: domiary prostok¹tne,

przeciêcia obiektów itp.. Digitalizacja map

oraz stereodigitalizacja zdjêæ lotniczych na autografie.

Automatyczne tworzenie sekcji map (dla uk³adów

wspó³rzêdnych , , , )

w dowolnych skalach na podstawie god³a lub wskazanego

obszaru. Selekcja i modyfikacja istniej¹cych obiektów, np.:

kopiowanie, przenoszenie, podzia³, ³¹czenie, zmiana miejsca

opisu.

Udostêpnianie fragmentów bazy danych w dowolnie

zdefiniowanym wielok¹cie, kreœlenie na ploterze, generowanie

plików

oraz plików w formacie systemów

Automatyczna aktualizacja bazy danych na podstawie

wydanych do aktualizacji, a nastêpnie przyjmowanych

zaktualizowanych jej fragmentów (modu³ GEO-ODGIK).

Zastosowane procedury zapewniaj¹ mo¿liwoœæ odtworzenia

stanu bazy danych na dowolny dzieñ i godzinê.

Pomiary wielkoœci geometrycznych, rozliczenie u¿ytków w

dzia³kach (z uwzglêdnieniem trzech struktur tzn. dzia³ek,

konturów klasyfikacyjnych oraz u¿ytków), projektowanie

dzia³ek o zadanej powierzchni, wartoœci lub szerokoœci, selekcja

obiektów na podstawie kodów, atrybutów oraz relacji

geometrycznych z innymi obiektami. Szereg funkcji zwi¹zanych

z kontrol¹ wprowadzonych danych.

System umo¿liwia komunikacjê z dowoln¹ relacyjn¹ baz¹

danych w sposób bezpoœredni lub przez ODBC. Oznacza to, ¿e

do informacji o obiektach zapisanych w mog¹ byæ

do³¹czone dowolne informacje z zewnêtrznej relacyjnej bazy

danych. Na szczególnych zasadach odbywa siê komunikacja

z
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Funkcje prezentacji danych

Funkcje edycyjne

1965, 1942, 1992 2000 Warszawa Poznañ

Funkcje udostêpniania danych

SQD, DXF, MIF, SWING, TANGO, SWDE

EWMAPAi TerraBit.

Funkcje aktualizacji danych

Funkcje przetwarzania i analizy danych

Komunikacja z zewnêtrznymi bazami danych
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Systemami Ewidencji Gruntów , , ,

, , gdzie odpowiednie

EWGRUN MSEG EGBIII

EGBIV EGBV ISEG-MP, SITGMIN,

programy komunikacyjne umo¿liwiaj¹ systemowi
dostêp do baz danych wymienionych systemów.

GEO-MAP

Dziêki takiemu rozwi¹zaniu system mo¿e udostêpniæ
u¿ytkownikowi informacji z ewidencji gruntów o dzia³ce
lub grupie dzia³ek.

Dostêpne s¹ równie¿ funkcje selekcji dzia³ek na podstawie
rozbudowanych filtrów obejmuj¹cych wszystkie dane
ewidencyjne z czêœci opisowej i tworzeniu na podstawie
uzyskanych wyników ró¿nych raportów tabelarycznych
i graficznych.
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Kontrola spójnoœci bazy opisowej z geometryczn¹ oraz aktualizacja bazy geometrycznej

Baza o ewidencji gruntów w systemie:pisowa Baza geometryczna

Wykonanie analiz w oparciu o dane zapisane
w czêœci opisowej

Wydawanie dokumentów
- wypis
- wyrys
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