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I.

ВЪВЕДЕНИЕ

Текущият документ е ръководство на потребителя за работа с географска
информационна система „Тобел“.
Ръководството има описателен характер, като преди описанието на практическата
работа с конкретните инструменти, е описано разположението и предназначението на всички
менюта, групи с инструменти и инструменти.

Легенда на използваните символи и знаци в ръководството
За яснота и обръщане на повече внимание към конкретни моменти от описанието на
дадена функционалност, в ръководството се използват определени символи и знаци, имащи
предвид следното:

Символ

Наименование
Действие
Резултат

Внимание

Ляв бутон

Десен бутон

...

Указателен номер

Описание
Символ, описващ редица от действия, свързани с работата
на избран инструмент или функционалност.
Символ, извеждащ информация за резултата от
извършените преди това действия.
Символ, маркиращ част от текста, на която трябва да се
обърне допълнително внимание и да се има предвид при
извършване на описаните действия.
Символ от примерно изображение, показващ еднократно
натискане на ляв бутон на мишката в конкретна ситуация.
Символ от примерно изображение, показващ еднократно
натискане на десен бутон на мишката в конкретна
ситуация.
Указателен знак с пореден номер, за определена позиция
от примерно изображение, за която има описание какво
означава и за какво се използва.

В настоящото ръководство са използвани примерни изображения от
приложението, с цел да се визуализира конкретна ситуация, свързана с описаните
действия. Възможно е наличие на несъответствие в някои от обектите от
примерните изображения и текущата версия на приложението, което се дължи на
зависимост от актуалността на данните или конкретната позиция на картата.
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II.

КОНФИГУРИРАНЕ НА КОМПОНЕНТ „ЛЕГЕНДА“

През компонент „Легенда“ се управлява визуализацията и селектируемостта на обектите
от моделите/картите и техните слоеве. Потребителят може да извършва действия по включване,
изключване и премахване на модели, както и техните слоеве. Този компонент съдържа и
информация за условните знаци, чрез които са изобразени слоевете.
Компонент „Легенда“ организира моделите, слоевете и техните условни знаци в
дървовидна йерархична структура. Подредбата на отделните модели съответства на реда на
визуализиране на обектите на картата. Моделите, разположени в най-долната част на
компонент „Легенда“ се изобразяват под всички обекти на картата. Реда на моделите в
легендата може да бъде променян от потребителя.

Внимание: Препоръчваме да конфигурирате компонент „Легенда“ всеки път при
започване на работа с „Тобел“. По този начин предотвратявате вероятността за
допускане на грешки и спестяване на време при работа с данни.
Напълно разгърнат модел, заедно с
разгърнат слой и неговите условни
знаци изглежда по следния начин:
За конкретния пример е разгърнат
модел „Регулационен план“, слой
„Надписи“. Показани са условните
знаци, използвани за изобразяване
на съответните надписи.
В приложението могат да бъдат
визуализирани и модели от външни
файлове.

1. РАЗГРЪЩАНЕ НА МОДЕЛ
При разгръщане на модел могат да се видят всички слоеве, от които се състои съответния
модел. Ще разгледаме пример за разгръщане на избран от легендата модел:

Действие:
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Изберете символ , намиращ се пред името на
модела, чиито слоеве желаете да видите.

Резултат:
Избраният модел се разгръща и слоевете, които
съдържа се извеждат в дървовидна структура:

Ако повторите стъпките отново върху вече разгърнат модел, той ще се затвори и слоевете
му вече няма да бъдат видими.
Както се забелязва, в лявата част на дървовидната структура, до всеки модел и всеки слой
има няколко обозначения:

Изображение: Значение:
Означение за затворен модел или слой и наличието на под-слоеве.
Означение за разтворен модел или слой.
Включена видимост на модел/слой в текущо избрания мащаб.
Изключена видимост на модел/слой.
Включен, но невидим модел/слой за текущо избрания мащаб.
Изключен, но невидим модел/слой.
Включена опция за селектиране на слой.
Изключена опция за селектиране на слой.

2. ПРЕДЕФИНИРАНИ ИЗГЛЕДИ
Опцията за предефинирани изгледи предлага списък на предварително подбрани
изгледи на модели и слоеве:
Ръководство на потребителя
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За да изберете определен изглед в „Легенда“, следвайте стъпките:

Действие:

Междинен резултат:

1.

Изберете опцията за предефинирани
изгледи.
Извежда се списък от опции за изглед на
модели и слоеве.

2.

Изберете изглед
варианти.

от

предложените

Резултат:
Изгледът на моделите и слоевете се пренарежда според избрания предефиниран
изглед от списъка.
Ако направите промяна по подредбата или визуализацията на слоевете, изгледът се
връща към опция „Потребителски“ (първоначално заредения със стартирането на
програмата).

За да запишете нов изглед на компонент „Легенда“, изберете опция „Създаване на нов
предефиниран изглед“.

Действие:

Междинен резултат:

1.

Конфигурирайте моделите в компонент „Легенда“.

2.

Изберете бутон „Създаване на нов
предефиниран изглед“.

3.

Извежда
се
прозорец
„Нов
предефиниран изглед“.
Въведете стойности в полета „Име“ и
„Описание“ и натиснете „Продължи“.

Ръководство на потребителя
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4.

При избор на изгледа, компонент
„Легенда“ ще се конфигурира по
запазения начин.

Резултат:
Подредбата на моделите и слоевете се
съобразява с избрания изглед.
Ако направите промяна на подредбата
или визуализацията на слоевете,
изгледът се връща към опция
„Потребителски“
(първоначалния
изглед,
който
се
зарежда
със
стартирането на програмата).

3. ПОДРЕЖДАНЕ НА МОДЕЛИ (КАРТИ) В ЛЕГЕНДАТА
Изобразяване на обектите на картата е съобразено с разположението на моделите в
компонент „Легенда“. Тези, които са позиционирани на последните места в компонент
„Легенда“ се изобразяват под всички обекти на картата. Това положение на моделите може да
се променя, с цел промяна видимостта на някои обекти, ако се получава презастъпване или
закриване при изобразяването.
Преместване на модел (карта) в компонент „Легенда“ се извършва по следния начин:

Ръководство на потребителя
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Първоначално състояние:

В посочения пример се вижда как дворищнорегулационна линия от модел
„Регулационен план“ пресича граница от модел „Кадастрален план“. За да се промени
изобразяването на линиите, ще преместим модел „Кадастрален план”, над модел
„Регулационен план”. За настоящия пример сме увеличили умишлено дебелината на
линиите, за повече прегледност.

Действие:
1.

Изберете модел „Кадастрален план”.

2.

Със задържан ляв бутон на мишката
придвижете курсора нагоре. Заедно с
курсора започва да се мести и надписа на
избрания модел, като в реда на легендата се
появява хоризонтална линия, показваща
къде ще се постави преместения модел.
Веднага щом хоризонталната линия,
показваща позицията на преместваната
карта премине над карта „Регулационен
план”, пуснете левия бутон на мишката.
Карта „Кадастрален план” се позиционира
на избраното място, в случая точно над карта
„Регулационен план”.

3.

Междинен резултат:

Резултат: След промяна на позицията на карта „Кадастрален план” от компонент
„Легенда“ веднага се извършва и обновяване на картата, като обектите се изобразяват
над обектите от модел „Регулационен план”. Получава се така, че границата, която беше
под дворищнорегулационната линия сега е над нея.

Ръководство на потребителя
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Преди преместването

След преместването

По аналогичен начин може да извършите пренареждане на всеки един модел (карта),
както и на външните файлове, които се зареждат допълнително.
4. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА МОДЕЛИ/СЛОЕВЕ
Цялостната карта е изградена от модели. Всеки модел е изграден от слоеве. Различните
слоеве са видими в различен мащаб, с цел оптимална визуализация на пространствените данни.
Както моделите, така и слоевете могат да бъдат включвани, изключвани и свивани, в зависимост
от текущите нужди на конкретния потребител. По подразбиране, при стартиране са включени
всички модели, които се поддържат от конкретното приложение. Основна роля на компонент
„Легенда“ е управление визуализацията на модели и слоеве, които изграждат картата.

Ръководство на потребителя
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4.1.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯТА НА МОДЕЛИ
Влезте в мащаб, който позволява различаването на по-подробни пространствени данни. Мащаби като 1:500, 1:1000, 1:2000 са
достатъчни за тази цел.
Пример: На картата се виждат обекти от модели „Регулационен план“, „Кадастрална карта“, „Кадастрален план“ и „Застроителен
план“.

Ръководство на потребителя
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Ще разгледаме пример, в който ще спрем за видимост обектите от модел „Кадастрална карта“:

Действие:
1.

Изберете означение
да изключите.

, намиращо се преди наименованието на модела, който желаете

Резултат: Изключва се целият избран модел. Това означава – всички обекти от
изграждащи го слоеве не се виждат на картата:
Включена визуализация на избрания
Изключена визуализация на избрания модел
модел

4.2.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯТА НА СЛОЕВЕ
Изключването на слоеве се изпълнява по аналогичен начин, като вместо наименование
на модел, се избира наименование на слой. Нека да разгледаме пример, в който ще
изключим видимостта на слой „Граници“ от модел „Кадастрален план“.
Първоначалното положение на картата с включена видимост за слой „Граници“ е
следното:

Ръководство на потребителя
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Действие:
1.

Междинен резултат:

Изберете слой „Граници“ от модел „Кадастрален план“ и натиснете
преди наименованието на слоя.

, намиращ се

Резултат: Изключва се целият избран слой. Това означава – всички обекти, които го
изграждат не се виждат на картата:
Включена визуализация на избрания слой
Изключена визуализация на избрания слой

Ръководство на потребителя
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III.

УПРАВЛЕНИЕ СТИЛА НА ОБЕКТИТЕ ОТ ИЗБРАН СЛОЙ

Всеки един слой притежава определени свойства, свързани с информацията за
източника на данните, стила на изобразяване на обектите и конкретни заявки за извършване
на определени действия с обектите . Свойствата и стиловете на визуализация на слоевете
могат да бъдат променяни от потребителя, без това да се отразява на работата на останалите
потребители.
Управление на стила на обектите от избран слой можете да извършвате чрез
инструментите на допълнителното меню към слой. Менюто има две опции за управление на
стила – „Бързи настройки за стил“ и „Свойства“:

1. УПРАВЛЕНИЕ НА СТИЛА НА О БЕКТИТЕ ЧРЕЗ ОПЦИЯ „СВОЙСТВА“

Действие:
1.

Междинен резултат:

Изберете слой от компонент
„Легенда“ с десен бутон на мишката.

Ръководство на потребителя
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2.

Изберете опция „Свойства” от
списъка с опции за съответния слой.

Резултат:
Отваря се прозорец „Свойства”, който съдържа следните възможности за
управление:
✓ Информация – извежда информация за източника на данните и
наименованието му в базата данни, както и обща информация за самия слой;
✓ Стилове - управлява стиловете на изобразяване на обектите от избрания
слой;
✓ Дефинираща заявка – дава възможност за въвеждане на заявки за
изпълнение към обектите от избрания слой. Резултатите се изобразяват на
картата.

В някои случаи е необходима промяна във визуализацията на обектите на картата, за
нуждите на конкретен потребител. Това би могло да е потребно при извършване на операции с
обекти, отговарящи на един и същ критерий – например потребителят желае да направи всички
Ръководство на потребителя
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имоти на дадена улица ясно отличаващи се от останалите, за да намали вероятността за грешка.
Това е възможно чрез създаване на стилове към избран слой, с цел да се променят някои от
основните параметри за визуализация на обектите от слоя. Промяната е текуща за съответния
потребител, не се отразява върху визуализацията на обектите при останалите потребители и
винаги може да бъде върнато началното състояние на настройките.
За по-ясно визуализиране на точковите обекти например е възможно да се извърши
промяна в големината на техния маркер, което се постига чрез промяна в стила на съответния
слой на точковия обект.
За пример ще използваме зареден външен файл с точкови обекти.

Ръководство на потребителя
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1.1. ЕЛЕМЕНТИ НА ФОРМА „СТИЛОВЕ“
Заредили сме примерен Shape файл с точкови обекти, изглеждащ по следния начин:

Ръководство на потребителя
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Стилът на заредения файл е такъв, че точковите обекти не се виждат ясно на картата, а се
виждат само техните надписи. За по-ясна визуализация, можем да променим стила на
изобразяване на точковите обекти. Промяната на стила се осъществява през компонент
„Легенда“:

Действие:

Междинен резултат:

1.

Разтворете модела на заредения
външен файл, така че да се видят
неговите слоеве. Изберете слой
„Точкови обекти” с десен бутон на
мишката.

2.

От появилото се падащо
изберете „Свойства”.

меню,

Резултат: Отваря се прозорец „Свойства”. По подразбиране е отворена опция
„Информация”, показваща информация за заредения външен файл.

Ръководство на потребителя
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3.

За управление на стиловете, изберете
опцията „Стилове”.

Резултат: Разтваря се форма „Стилове”, като в дясната част на прозореца се
визуализират наличните за слоя стилове на изобразяване. По подразбиране съществува
един стил, който отговаря за текущото визуализиране на обектите. В настоящия случай
има един „Безименен стил”, който е базов стил за определяне визуализацията на
обектите от слоя.

Ръководство на потребителя
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Наименование:

Функционалност:

Инструменти за работа със стиловете:

„Редакция на стил“

Добавя нов стил на изобразяване на
обектите.
Извършва редакция на стила на обектите.

„Копиране на стил“

Копира избран от списъка стил.

„Изтриване на стил“

Изтрива избран стил от списъка.

„Добавяне на нов стил“

„Възстановяване на оригиналното Възстановява първоначалното състояние
на стиловете за избрания слой.
състояние“
Отваря библиотека с готови стилове на
„Библиотека със стилове“
„Преместване
нагоре/надолу“
„Автоматично“

на

„Запис на стиловете“

Ръководство на потребителя

редица условни знаци и надписи.
стила Променят подредбата на стиловете.
Опция за автоматично създаване на
стилове към избран слой.
Записва текущите стилове във външен
файл.
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„Зареждане на стилове“

Зарежда записаните стилове и предлага
допълнителна опция за добавяне към
съществуващите стилове.

„Филтър“

Филтрира стиловете по име.

„Поле стилове“

Поле, в което се визуализират наличните
за избрания слой стилове.
Потвърждава направените промени по
стиловете за избрания слой.
Отказ на промените.

„Готово“
„Отказ“

1.2. ПРОМЯНА РАЗМЕРА НА МАРКЕРА НА ТОЧКОВИ ОБЕКТИ
За да променим визуализацията на точковите обекти, е необходимо да създадем нов
стил, който да отговаря на условията за визуализация, които ние зададем.

Действие:
Изберете бутон

Междинен резултат:
за създаване на нов стил.

Резултат: Отваря се форма „Правило”, разкриващa набор от инструменти за
редакция на стила на визуализация.

Ръководство на потребителя
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Наименование:
Таб за избор
„Условия“

Функционалност:
между

Поле „Име“
Поле „Преглед“

Контрола за навигация

„Маркер”

„Надписване

Ръководство на потребителя

„Ефект“

и „Ефект“ – набор от опции за ефектите
на визуализация на маркера и
надписите на обектите;
„Условия“ – възможност за създаване
на условия, при които да се
изпълняват
ефектите
на
новосъздадения стил.
Поле за въвеждане на име на
новосъздадения стил.
Поле за предварителен преглед на
извършените
промени
по
визуализацията на обектите.
Намира се в полето за преглед и дава
възможност за промяна на мащаба и
навигация към примерен обект.
Състои се от полета за въвеждане на
параметри, които служат за
визуализация на маркера на обектите
от слоя.
Съдържа набор от полета за промяна
на цвета, шрифта, размера, вида и т.н.
на текста на надписите към обектите.
28

ТОБЕЛ–2.3.10

Бутон „Готово”

Потвърждава направените промени.

Бутон „Отказ”

Затваря прозореца за промяна на
ефектите,
като
не
запазва
извършените промени.

Промяната на маркера на точковите обекти се осъществява чрез въвеждане на
параметър в „Маркер”.

Действие:
1.

Изберете с ляв бутон на мишката
„Маркер на обект”.

2.

Разкриват се опции за въвеждане на
параметри за вида маркер.

3.

За да променим вида на маркера (кръга),
избираме опция „Шаблони”.

Ръководство на потребителя
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4.

Разкрива се списък с шаблони за
изобразяване на обекта. Изберете
шаблон, например „Кръг със запълване“.

Резултат: В полето за бърз преглед се
визуализира как ще изглежда маркерът
на картата. В случая това е голям кръг със
запълнен черен цвят, а в полето за
въвеждане на параметри се изобразява
избраният шаблон във вид на параметър.
В случая това е CircleFill(15).

По подразбиране параметърът е въведен със стойност „CircleFill(15)”, където цифрата „15”
задава големината на изобразения запълнен кръг. Ако тази стойност на големината не ви
удовлетворява, може да я промените чрез въвеждане на друго число.
Изтрийте числото 15 и въведете друга стойност чрез клавиатурата. Веднага след въвеждане
на новата стойност, в полето за преглед се изобразява коригираната големина на запълнения
кръг.
Колкото по-малко е числото на параметъра „CircleFill(15)”, толкова по-малка ще е големината
на изобразения запълнен кръг. И обратно. Нека да разгледаме още един пример с
параметър CircleFill(2).
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Резултат: Полето за въвеждане на
параметри
CircleFill(2).

с

попълнена

стойност

8.

За да потвърдите направените промени и
да затворите прозореца с ефектите,
изберете бутон „Готово”.

9.

Форма „Правило” се затваря и се връщаме в прозорец „Стилове“, където се попълва
името на нововъведения стил, с изглед какво е променено. Изберете бутон „Готово”,
за да потвърдите създаването на новия стил.

Ръководство на потребителя
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Резултат: Прозорец „Свойства“ се затваря. Фокусът се връща върху главния
прозорец на приложението, където се вижда резултатът от нововъведения стил.
Точковите обекти от заредения външен файл се изобразяват според правилото на
новия стил.
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Забележка: Ако желаете да премахнете приложения стил, изберете опция
„Стандартни стилове“, намираща се в меню „Тематични карти“. Може и чрез
избор на опция „Възстановяване на оригиналното състояние“, намираща се в
прозорец „Свойства“.
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1.3. ПРОМЯНА ЦВЕТА НА МАРКЕРА НА ТОЧКОВИ ОБЕКТИ
За по-ясно визуализиране на маркерите на обектите, в някои случаи е необходимо да се промени техният цвят. За целта е необходимо да
се извършат следните действия:

Първоначално
състояние:

Маркерът на обектите е с размер, определен от стила с параметър CircleFill(2), цветът на обектите по подразбиране
е черен.
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Действие:

Междинен резултат:

Необходимо е отново да заредим „Свойства” за избрания слой „Точкови обекти”.
1.
Изберете слой „Точкови обекти” с десен
бутон на мишката. Изберете опция
„Свойства”.

2.
3.

От отворилия се прозорец „Свойства”, изберете опция „Стилове”.
Изберете стил от изведения списък с налични
стилове.

4.

Изберете бутон „Редакция на стил“.
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5

Отваря се форма „Правило”, която разкрива
въведените параметри за избрания стил. В
случая е въведена само стойност за маркера
на
точковите
обекти
(Разгледан
в
предходната точка.)

6.

Промяната на цвета на маркера се извършва
от палитрата с цветове в раздел „Маркер“.
Разтваря се палитра с цветове за избор.

7.

От палитрата с цветове изберете желания от вас цвят, за пример ще изберем „червен”.

Резултат: След избор на цвят, полето с
цветове се затваря, като в него се попълва
избрания цвят. В полето за предварителен
преглед маркерите се оцветяват в избрания
цвят.

8.

За потвърждение на направената промяна
изберете бутон „Готово”.

9.

От прозорец „Свойства” изберете бутон „Готово”.
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Резултат: Прозорец „Свойства“ се затваря и фокусът се връща върху главния прозорец
на приложението. Точковите обекти от заредения външен файл се изобразяват според
правилото на променения стил.
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Забележка: Ако желаете да премахнете приложения стил, изберете опция
„Стандартни стилове“, намираща се в меню „Тематични карти“. Друг начин
е чрез избор на опция „Възстановяване на оригиналното състоние“, намираща
се в прозорец „Свойства“.

1.4. ПРОМЯНА НА ВИЗУАЛИЗАЦИЯТА НА НАДПИСАНЕТО НА ОБЕКТИТЕ
За по-ясно визуализиране на надписите на обектите, в някои случаи е необходимо да се
промени техния размер, шрифт, цвят и т.н. За целта е необходимо да се извършат следните
действия.

Действие:

Междинен резултат:

1.

Необходимо е отново да заредим
„Свойства” за избрания слой
„Точкови обекти”.

2.
3.

От отворилия се прозорец „Свойства”, изберете „Стилове”.
Изберете стил от изведения списък.
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4.

Изберете бутон „Редакция на стил“.

4.
5.

Отваря се формата „Правило”, която разкрива въведените параметри за избрания стил.
Промяната на надписите на обектите
се
извършва
от
раздел
„Надписване”,
което
дава
възможност за промяна на следните
параметри на надписа:

Наименование:
Функционалност:
Поле „Основен цвят на надписа“. Дава възможност за промяна на цвета на
надписа.

Поле „Шрифт“

Дава възможност за промяна на шрифта на
текста.

Поле „Размер на шрифта“

Дава възможност за промяна на размера на
текста. Може директно да се въвежда стойност
или да се променя чрез бутоните.

Бутони и полета за промяна стила на текста и подравняването му спрямо обекта.
„Фон“
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За да се активират полетата, е необходимо първо
да изберете бутона, намиращ се до съответното
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поле. Дава възможност за избор на фон и рамка
на текста.
Пример:

Избрани цветове:
Резултат:

„Ореол (кант около текста)“

Служи за избор на очертание на буквите от
надписа. За да се активират полетата, е
необходимо първо да изберете бутона, намиращ
се до съответното поле.
Пример:

Избран цвят
Резултат:

„Маркер на текст“

6.

Служи за въвеждане на параметри - принципът
на действие на това поле е същият, както при
въвеждането на параметри за обекта, но тук
параметрите се отнасят към самия текст на
надписа.

При извършването на всяка една
промяна, тя се отразява в полето за
преглед. Направете желаните от вас
промени за визуализация на текста,
както и за потвърждение на ефекта.
Изберете бутон „Готово”.
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Резултат: Формата за промяна се затваря и се връщаме в главния прозорец
„Свойства”, където се вижда извършената промяна по съответния стил. За запазване на
направените промени, изберете бутон „Готово“.

Забележка: Aко желаете да премахнете приложения стил, изберете опция
„Стандартни стилове“, намираща се в меню „Тематични карти“. Друг начин
е чрез избор на опция „Възстановяване на оригиналното състоние“, намираща
се в прозорец „Свойства“.

1.5. ПРОМЯНА НА СТИЛОВЕТЕ, ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА УСЛОВИЯ
Към промяната на стилове, може да се зададат условия, при които извършените промени
да бъдат активни или не. Например даден стил би се активирал, ако картата е заредена в
определен мащаб или когато друго предварително зададено условие бъде изпълнено.
За пример ще използваме вече направения в предната точка стил и маркер на точкови
обекти от зареден външен файл.

Действие:

Междинен резултат:

1.

Необходимо е отново да заредим
„Свойства” за избрания слой „Точкови
обекти”.

2.

От отворилия се прозорец „Свойства”, изберете опция „Стилове”.
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3.

Изберете стил от изведения списък.

4.

Изберете бутон „Редакция на стил“.

5.
6.

Отваря се форма „Правило”, която разкрива въведените параметри за избрания стил.
Избираме таб „Условия“.

Елементи на таб „Условия“:

Наименование:
Поле „Преглед“
Бутон „Ново условие“

Бутон „Премахни“
Бутон „Готово“
Бутон „Отказ“
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Функционалност:
Поле за преглед на добавените
условия.
Добавя условия по два критерия: „по
мащаб“ и „по стойност на
атрибут“.
Изтриване съществуващо условие,
което е маркирано.
Потвърждава направените промени.
Затваря прозореца без да запазва
направените промени по стиловете.
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6.

От поле „Ново условие“ избираме условие за
визуализация „по мащаб“.

7.

Задаваме мащаба, до който искаме обекта да се вижда и избираме опция „Готово“.

Резултат: Формата за промяна се затваря и се връщаме в главния прозорец
8.
9.

10.

11.

„Свойства”.
При желание биха могли да се добавят две или повече условия от различни критерии. В
случая ще добавим още едно условие, с критерий „по стойност на атрибут“.
От поле „Ново условие“ избираме условието
„по стойност на атрибут“. Избираме от
предварително
зададените
атрибути,
например:
„l_postcode”.
(Забележка:
Условието зависи от атрибутите на
обекта).

Задаваме желаната цифрова стойност, в полето и с ляв бутон на мишката избираме
бутон „Готово“. Формата за промяна се затваря и се връщаме в главния прозорец
„Свойства”.
В прозорец „Свойства“ избираме бутон „Готово“.

Резултат: Прозорец „Свойства“ се затваря, фокусът се връща върху главния прозорец
на приложението. Точковите обекти от заредения външен файл се изобразяват според
зададените две условия и комбинацията от тях.
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Забележка: Ако желаете да премахнете приложения стил, изберете опция
„Стандартни стилове“, намираща се в меню „Тематични карти“. Друг начин е чрез
избор на опция „Възстановяване на оригиналното състояние“, намираща се в прозорец
„Свойства“.

2. ПРОМЯНА В СТИЛА НА ПОЛИГОНОВИ ОБЕКТИ
Стилът на полигоновите обекти е достъпен отново през компонент „Легенда“ за
слоевете, в които има полигонови обекти. Такъв слой е например слой „УПИ“ или „Рег.
квартали“ от модел „Регулация“; слоеве „СОС“, „Сгради“, „Имоти“ от „Кадастрална карта“ и
т.н.
Извеждането на стиловете става по аналогичен начин, както вече споменатия в
предходната точка:
1. Изберете „Свойства“ от допълнителното меню на слой „УПИ“ от „Регулационен план“.

2. Изберете „Стилове“ от отворилия се прозорец „Свойства“.
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За заредените по подразбиране слоеве на картата има зададени различни стилове за
изобразяване, като всеки един от стиловете носи в себе си настройките за съответния вид детайл
от обекта (надпис, контур, запълване и т.н.), който може или трябва да се вижда и при
определени условия (определен мащаб, вид атрибут и т.н.).
Полигоновите обекти в приложението се характеризират със следните детайли:
✓ Контур – това е линията, ограждаща полигоновият обект. Може да се променя
дебелината, цвета, вида (прекъсната, непрекъсната).
✓ Запълване – това е запълването на полигона, което може да бъде в различни
цветове и с различна плътност.
✓ Надписване – това е съответния текст върху полигоновия обект, било то
надпис или номер на съответния обект.
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Таб за избор между „Ефект“ и „Ефект“ – набор от опции за ефектите на
визуализация на маркера и надписите на обектите;
„Условия“

Поле „Име“

„Условия“ – възможност за създаване на условия,
при които да се изпълняват ефектите на
новосъздадения стил.
Поле за въвеждане на име на новосъздадения стил.

Поле „Преглед“

Поле за предвалителен преглед.

Контрола за навигация

Намира се в полето за преглед и дава възможност
за промяна на мащаба и навигация към примерен
обект.
Опции за промяна на визуализацията на контура.

„Контур“
„Запълване“
„Надписване“
Бутон „Готово“
Бутон „Отказ“
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Опции за промяна визуализацията на запълването
на полигона.
Опции за промяна визуализацията на надписите на
полигона.
Потвърждава направените промени.
Затваря прозореца за промяна на ефектите, като не
запазва извършените промени.
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Нека разгледаме промяна в характерните за полигона детайли и как това се отразява на
неговата визуализация.

2.1. ПРОМЯНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯТА НА КОНТУРА НА ПОЛИГОНОВ ОБЕКТ
Опциите за промяна на контура на полигоновия обект са:
✓ Цвят на линията на контура;
✓ Дебелина на линията на контура;
✓ Вид на линията на контура;

Цвят на линията

Цветова палитра за промяна цвета на контура.

Дебелина
на Поле за въвеждане на стойност за дебелината на линията.
линията
Маркер на обект Поле за въвеждане на параметри.

Всяка една промяна от изброените настройки се отразява веднага в полето за
предварителен преглед, от където може да се проследи как ще изглежда съответната промяна,
преди да бъде потвърдена.
Ако желаете да премахнете изцяло контура на обектите
от избрания слой, е необходимо просто да премахнете
отметката срещу надписа „Контур“.
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2.2. ПРОМЯНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯТА НА ЗАПЪЛВАНЕТО НА ПОЛИГОНОВ ОБЕКТ
Опциите за промяна на контура на полигоновия обект са:
✓ Цвят на запълване;
✓ Плътност на запълването;

Цвят на запълването

Цветова палитра за промяна цвета на
запълване.

Щриховка

Поле за избор вида на запълване на
полигона.

Ако
желаете
да премахнете
изцяло
запълването на обектите от избрания слой, е
необходимо просто да премахнете отметката
срещу надписа „Запълване“.
2.3. ПРОМЯНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯТА НА НАДПИСВАНЕТО НА ПОЛИГОНОВ ОБЕКТ
Функционалността за надписване на обектите съдържа виртуално текстово поле, което
съдържа следните опции за промяна:
Ръководство на потребителя
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✓ Цвят на текста;
✓ Шрифт на текста;
✓ Размер на текст;
✓ Формат на текста.
Повече информация за надписване на обектите ще намерите в т. „Промяна на
визуализацията на надписването на обекти“.
3. ЗАДАВАНЕ НА СТИЛ ЧРЕЗ ОПЦИИ „ЕДИНСТВЕН СТИЛ“, „КАТЕГОРИЗИРАНЕ“ И
„ГРАДИРАНЕ“
Опциите „Единствен стил“, „Категоризиране“ и „Градиране“ дават възможност за
бързо задаване на стил на избраните обекти.
В следващите подточки ще разгледаме работата с тези опции.

3.1. ОПЦИЯ „ЕДИНСТВЕН СТИЛ“
Опция „Единствен стил“ задава един стил за абсолютно всички обекти от даден слой.
За използване на тази опция, е необходимо да се извършат следните действия:

Действие:

Междинен резултат:

1.

С помощта на десен бутон на
мишката избираме слой, на който
желаем да променим стила на
визуализация
на
обектите.
Следва
избор
на
опция
„Свойства”.

2.

От отворилия се прозорец „Свойства”, изберете опция „Стилове”.
Забележете записаните стилове, определящи визуализацията на обектите от тип УПИ,
модел „Регулационен план“.
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3.

Изберете „Автоматично“. От
отворилите се опции изберете
„Единствен стил“.

4.

Отваря се стандартен прозорец за
задаване стойностите на стила за
визуалиация.
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5.

Променете опциите в полетата и
изберете бутон „Готово“.
За настоящия пример променяме
цветовете в полета „Цвят на
линията“,
„Цвят
на
запълването“ и „Основен цвтя
на надписа“.

6.

Забележете, че стиловете на
обектите от слой „УПИ“ се
смениха изцяло с току - що
създадения стил.
Изберете бутон „Готово“.

7.

Изберете бутон „Готово“.

Резултат: Всички обекти тип „УПИ“ на картата са изобразени, посредством
новосъздадения стил. Разликата е в това, че тази опция премахва възможността за избор
между няколко създадени стила.
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Забележка: Ако желаете да премахнете приложения стил, изберете опция
„Стандартни стилове“, намираща се в меню „Тематични карти“. Друг начин е, чрез
избор на опция „Възстановяване на оригиналното състояние“, намираща се в
прозорец „Свойства“.

3.2. ОПЦИЯ „КАТЕГОРИЗИРАНЕ“
Опция „Категоризиране“ дава възможност за задаване цветова гама на обекти от
определен слой, чрез групиране на критериите му.
В посочения пример, ще приложим оцветяване на обекти тип „УПИ“ по критерий
„Квартал“. Необходимо е да достигнем като краен резултат – изобразяване на кварталите в
различни цветове. За целта са необходими следните действия:

Действие:
1.

Междинен резултат:

С десен бутон на мишката избираме
слой, на който желаем да променим
стила на визуализация на обектите.
Следва избор на опция „Свойства”.
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2.

Изберете
опция
„Стилове”
от
отворилия се прозорец „Свойства”.

3.

Забележете
записаните
стилове,
определящи визуализацията на обетите
от тип „УПИ“, модел „Регулация“.
Изберете
„Автоматично“.
От
отворилите
се
опции
изберете
„Категоризиране“.

4.

Отваря се прозорец, от чиито полета
могат да бъдат зададени критерий и
цветова рамка за изобразяване на
обектите.

5.

От падащо меню „Критерии“ изберете
артикул, по който да бъдат групирани
обектите. В случая това са обектите от
тип „УПИ“, като за конкретния пример
ще изберем да бъдат цветово
разделени по критерий „Квартал“.

6.

От падащо меню „Цветова рамка“
изберете палитра, в която да бъдат
изобразени кварталите с УПИ. Може да
оставите
и
опция
„Произволна
палитра“.

7.

След посочване на конкретни опции в
прозорец „Категоризиране“, изберете
бутон „Готово“.
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8.

В прозорец „Свойства“ са изброени
кварталите, като срещу всеки номер на
квартал е посочен цвят, с който е
изобразен на картата.
Изберете бутон „Готово“.

Резултат: Всички квартали, съдържащи обекти тип „УПИ“ са оцветени в различен цвят
по номер спрямо зададената палитра.

Забележка: Ако желаете да премахнете приложения стил, изберете опция „Стандартни
стилове“, намираща се в меню „Тематични карти“. Друг начин е чрез избор на опция
„Възстановяване на оригиналното състояние“, намираща се в прозорец „Свойства“.

3.3. ОПЦИЯ „ГРАДИРАНЕ“
Опция „Градиране“ дава възможност за задаване цветова гама на обекти от определен
слой, давайки възможност за избор на брой интервали за оцветяване по зададен критерий. Това
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означава, че приложението ще раздели резултата от зададения критерий на въведен брой равни
части, които ще визуализира в различни цветове.
В посочения пример ще приложим оцветяване на обекти тип „УПИ“ по критерий „Начин
на застрояване“. Необходимо е да достигнем като краен резултат – разделяне на резултатите
на шест равни части, които да бъдат отделени в различни цветове.
За целта са необходими следните действия:

Действие:
1.

С десен бутон на мишката избираме слой,
на който желаем да променим стила на
визуализация на обектите. Следва избор
на опция „Свойства”.

2.

От отворилият се прозорец „Свойства”,
изберете опция „Стилове”.

3.

Забележете
записаните
стилове,
определящи визуализацията на обетите
от тип УПИ, модел „Регулациионен план“.
Изберете поле „Автоматично“. От
отворилите
се
опции
изберете
„Градиране“.

4.

Отваря се прозорец, от чиито полета
могат да бъдат зададени:
- критерий, по който да се извърши
разделяне и оцветяване;
- цветова рамка за изобразяване на
обектите;
- брой интервали, на които да се раздели
резултатът;
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5.

6.

7.

8.

От падащо меню „Критерии“ изберете
артикул, по който да бъдат групирани
обектите.
В случая това са обектите от тип „УПИ“,
като за конкретния пример ще изберем
да бъдат цветово разделени по критерий
„Квартал“.
От падащо меню „Цветова рамка“
изберете палитра, в която да бъдат
изобразени кварталите с УПИ. Може да
оставите и опция „Произволна палитра“,
както ще направим в конкретния пример.

В поле „Интервали“ попълнете броя
интервали, на които да се раздели
резултатът. Стойността може да въведете
както от клавиатурата, така и чрез
стрелките, намиращи се в полето.
Оставяме опция „Равни интервали“,
както е по подразбиране.
След посочване на конкретни опции в
прозорец „Градиране“, изберете бутон
„Готово“.
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9.

В прозорец „Свойства“ са изброени
номерата на обекти УПИ, като срещу
всяка група номера е посочен цвят, с
който е изобразена на картата. Изберете
бутон „Готово“.

Резултат: На картата се визуализира резултат, спрямо зададените опции за стилове.

Забележка: Ако желаете да премахнете приложения стил, изберете опция „Стандартни
стилове“, намираща се в меню „Тематични карти”. Друг начин е, чрез избор на опция
„Възстановяване на оригиналното състояние“, намираща се в прозорец „Свойства“.
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4. ЗАПИСВАНЕ НА СЪЗДАДЕН СТИЛ И ДОБАВЯНЕ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩИ СТИЛОВЕ
Направени промени в стиловете към даден обект, както и нови добавени, могат да бъдат
запаметени и експортирани във формат .mpxls. Така запаметени, стиловете могат да се добавят
към вече съществуващи стилове на друг обект, като се избягва повторното ръчно създаване. До
тези две функционалности може да се достигне през прозорец „Свойства”, опция „Стилове“.

Действие:
1.
2.

3.

Междинен резултат:

Необходимо е отново да заредим „Свойства” за избрания слой „Точкови обекти” на
външен shp файл.
Изберете
слой
„Точкови
обекти” с десен бутон на
мишката.
Изберете
опция
„Свойства”.

Изберете опция „Стилове“

Процес на действие:
За запис:

За добавяне към
съществуващи:
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Когато приключите с текущите промени по
стиловете на дадения обект, изберете опция „Запис
на стиловете“ .
Отваря се стандартен прозорец с опция за задаване
на име на файла. Изберете име на файла и запазете.
Файл във формат .mpxls бива създаден.
За да добавите стилове към вече съществуващи
такива, за даден обект, изпълнете отново стъпките
от 1 – 3.
Изберете опция „Добави към съществуващи“ .
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Отваря се стандартен прозорец с опция за избиране
на файла. Изберете име на файла и отворете.
Резултатът е обединяване на съществуващите за
модела стилове, както и стиловете, добавени през
външният файл.
5. ЗАДАВАНЕ НА ДЕФИНИРАЩИ ЗАЯВКИ КЪМ ИЗБРАН СЛОЙ
„Тобел“ поддържа механизъм за изпълнение на заявки в рамките на конкретен слой.

5.1. КАКВО Е „ДЕФИНИРАЩА ЗАЯВКА“?
Това е функционалност, чрез която се извършва групиране, премахване и други
операции, насочени към обекти от един и същ слой, по зададени от потребителя критерии, под
формата на заявка. Резултатите от тези заявки се визуализират на картата. Чрез тази заявка,
потребителят контролира какви данни да бъдат ограничени от базата, както и при какви условия
да бъдат ограничени.
Нека разгледаме пример, при който може да се използва дефинираща заявка.

Пример:
Необходимо е въвеждане на атрибут към обект. За да бъде въведен този атрибут, обектът
трябва да бъде селектиран от картата. Налични са както обекти, при които вече е въведен този
атрибут, така и обекти, при които го няма и трябва да бъде въведен. Чрез дефинираща заявка,
потребителят може да зададе следното условие:
„Намери ми всички обекти, които съдържат конкретният атрибут и ги премахни/скрий“
Какво се постига по този начин?
✓ локализират се всички обекти, които съдържат зададената стойност;
✓ реализира се ограничение за достъпване на тези данни от базата данни и те не се
показват визуално на картата, както и не могат да бъдат селектирани;
✓ всеки следващ обект, към който се добави въпросния атрибут, изчезва от картата,
веднага след запис на промените по него.
По този начин потребителят е сигурен, че всички обекти, които текущо вижда, подлежат на
редакция и въвеждане на въпросния атрибут.
Дефинираща заявка може да бъде изпълнена, както върху слой от поддържан по
подразбиране модел, така и върху слой от зареден външен файл.

5.2. ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОЗОРЕЦ „ДЕФИНИРАЩА ЗАЯВКА“
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Дефинираща заявка се въвежда през прозорец „Дефинираща заявка“, който се извиква
по следния начин и притежава следните елементи:

Действие:

Междинен резултат:

1.

С ляв бутон на мишката изберете опция
„Свойства“.

2.

От отворилия се прозорец „Свойства“, изберете опция „Дефинираща заявка“. Отваря
се формата за задаване и изпълнение на дефинираща заявка.

Поле „Атрибути”
Поле „Уникални
стойности”
Бутон „Всички
стойности”

Съдържа всички налични атрибути за обектите от избрания
слой.
Зареждат се всички налични уникални стойности за избран
атрибут.
При избор на бутона се зареждат уникалните стойности, на
избрания атрибут, които се съдържат в базата данни.
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Бутон „Провери“

Проверява валидността на написаната от потребителя заявка.

Бутон „Изчисти“

Изчиства полето със заявки.

Бутон
„Пространствена
заявка“
Бутони за операции

Визуализира на картата резултати само за обектите от текущия
изглед на избран слой, а не за целия слой.

Поле „Заявка“

Бутони, съответстващи на различните операции, които могат
да бъдат извършвани, присвоени към отделните заявки.
Поле за въвеждане на заявки.

Бутон „Готово“

Потвърждава въведената заявка и съответното й изпълнение.

Бутон „Отказ”

Отказва въведената заявка и съответното й изпълнение.
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5.3. ЗАДАВАНЕ НА ДЕФИНИРАЩА ЗАЯВКА
Нека видим пример със задаване и изпълнение на дефинираща заявка. Нека да останат видими на картата само УПИ обекти, които се
намират в квартал 10.

Първоначално състояние:
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Отворен е прозорец „Свойства“ към слой „УПИ“ и потребителят се намира във формата
„Дефинираща заявка“.

Действие:

Междинен резултат:

1.

Кликнете два пъти с ляв бутон
на мишката върху атрибут
„quarter (Квартал)“ от поле
„Атрибути“.
Избраният атрибут се зарежда
в поле „Заявка“.

2.

Необходимо е да се избере условие. Това се осъществява чрез избор на някой от

3.

4.

бутоните за операции, например бутон
.
Условието се отбелязва в поле „Заявка“, непосредствено след вече въведения атрибут.
Можете също така да напишете условието ръчно чрез клавиатурата .
Ако знаете конкретната стойност (в посочения пример стойността е 10, тъй като се
отнася до рег. квартал № 10), напишете я след зададеното условие. Ако не знаете
стойността и желаете да видите всички възможни уникални стойности, изберете бутон
„Всички стойности“:
• В поле „Уникални стойности“ се извеждат всички уникални стойности за
квартал.

Кликенете два пъти с ляв бутон
на мишката върху желаната
стойност (в настоящия пример,
това е стойност 10).
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5.

Стойността се въвежда в поле
„Заявка“,
непосредствено
след зададеното условие и
знак =

6.

Изберете бутон „Провери“.
Извършва се проверка на
синтаксиса на заявката. Ако
заявката е записана правилно,
се генерира съобщение за
коректна заявка. Затворете
съобщението, чрез избор на
бутон „ОК“.

7.

Изберете бутон „Готово“.

Резултат: Визуализират се само обектите, отговарящи на зададеното условие,
останалите са ограничени (което значи, че ще се виждат на картата само дефинираните
с условието обекти, а всички други, които не отговарят на това условие няма да се
виждат).
Използваната заявка за примера е:
{Quarter (Квартал)} = '10', която показва УПИ само в квартал 10, а останалите обекти не
се виждат.
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5.4. ВРЪЩАНЕ В ОРИГИНАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА СЛОЯ
Връщане в оригинално състояние на данните се осъществява чрез премахване на
ограниченията върху тях. Необходимо е да бъде извършена „празна“ дефинираща заявка.
Отворете форма „Дефинираща заявка“ от прозорец „Свойства“ и чрез бутон „Изчисти“
изтрийте заявката от поле „Заявка“.

Изберете бутон „Готово“. В този случай при празно поле с липсваща заявка се изпълнява
заявка от тип „Покажи ми всичко от избрания слой“.

5.5. ОПЕРАТОРИ ПРИ ДЕФИНИРАЩА ЗАЯВКА
Предоставени са два начина за задаване на оператори:
• чрез въвеждане през клавиатурата;
• чрез избор на бутони, изобразяващи операторите.
При изписване на стойностите е необходимо да бъдат въвеждани с единични кавички.
Това е демонстрирано в конкретните примери:

Оператор:

Пример:

Извежда всички резултати, при които „Покажи ми всички УПИ обекти, намиращи се
зададеният атрибут е равен на в квартал 10“:
зададената стойност.
{quarter (Квартал)} = '10'
При избор на този оператор, символът
се изписва по следния начин ‚=‘
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Извежда всички резултати, които не „Покажи ми всички УПИ обекти без тези,
съдържат зададената стойност за намиращи се в квартал 10“:
атрибута.
{quarter (Квартал)} <> '10'
При избор на този оператор символът
се изписва по следния начин ‚<>‘
Извежда всички резултати, които са „Покажи ми всички имоти с номер по-малък
по-малки от зададената стойност за от 7, без имотите с номер 7“:
атрибута.
{cadImmovable (Номер на имот)} < '7'
При избор на този оператор символът
се изписва по следния начин ‚<‘
Извежда всички резултати, които са „Покажи ми всички имоти с номер по-голям
по-големи от зададената стойност за от 7, без имотите с номер 7“:
атрибута.
{cadImmovable (Номер на имот)} > '7'
При избор на този оператор символът
се изписва по следния начин ‚>‘
Извежда всички резултати, които са „Покажи ми всички имоти с номер по-малък
по-малки или равни на зададената от 7, включително имоти с номер 7“:
стойност за атрибута.
{cadImmovable (Номер на имот)} <= '7'
При избор на този оператор, символът
се изписва по следния начин ‚<= ‘
Извежда всички резултати, които са
по-големи или равни на зададената
стойност за атрибута.
При избор на този оператор символът
се изписва по следния начин ‚>= ‘
Използва се за разпознаване на null
стойности. Null стойностите са
срещатв интерфейса като стойност
„Няма стойност“, в компонент
„Свойства“ срещу наименованието на
конкретен атрибут.

„Покажи ми всички имоти с номер по-голям
от 7, включително имоти с номер 7“:
{cadImmovable (Номер на имот)} >= '7'

„Покажи ми всички имоти, които имат
зададена стойност ‚Няма стойност‘ “

{primKey (Идентификатор)} IS null

Използва се за намиране на данни,
състоящи се от дълги стойности,
например текстови.
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Използва се за намиране на данни,
влизащи в състава на няколко
зададени стойности.

„Намери ми всички УПИ обекти, намиращи се
в квартали 3, 5 или 7“.
Ако има стойности само за УПИ обекти в
квартали 5 и 7, ще се покажат резултати само за
тях.
{quarter (Квартал)} IN ('3', '5', '7')

Оператор, който търси записи, които
отговарят едновременно на всички
зададени условия. Прави се сечение.

„Покажи ми всички УПИ обекти с номер “VI”,
които имат последна заповед за изменение
от 2005 година“.
Ако има УПИ обект с номер “X” и последна
заповед за изменение от 2005 година, този
обект няма да бъде включен в резултатите.
{label (УПИ)} LIKE 'VI' AND {valDesc (Последна
заповед за изменение)} LIKE (%'2005'%)

Оператор, който търси записи, „Покажи ми всички УПИ обекти с номер “VI”
отговарящи поне на едно от или УПИ обекти, които имат последна
зададените условия.
заповед за изменение от 2005 година“.
Ще се покажат всички УПИ обекти с номер “VI”,
независимо от датата на заповедта, както и
всички УПИ обекти с дата на заповед от 2005
година, независимо от номера на УПИ обекта.
{label (УПИ)} LIKE 'VI' OR {valDesc (Последна
заповед за изменение)} LIKE (%'2005'%)
Оператор, който извлича записи,
които не отговарят на зададените
стойности.
Операторът се използва в комбинация
с:
Оператор „IN“:

„Покажи ми всички имоти, които не се
намират в квартали 1, 2, 3“.
Ще се покажат имотите от всички останали
квартали.
{regQuarter (Квартал)} NOT IN ('1', '2', '3')

Оператор „IS“:

„Покажи ми всички имоти, които нямат
зададена стойност ‚Няма стойност‘ “
{primKey (Идентификатор)} IS NOT null

6. УПРАВЛЕНИЕ НА СТИЛА НА ОБЕКТИТЕ ЧРЕЗ ОПЦИЯ „БЪРЗИ НАСТРОЙКИ ЗА СТИЛ“
Нека разгледам пример за промяна на стила чрез опция „Бързи настройки на стил“:

Действие:
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1.

Изберете слой „Граници“ от модел
„Кадастрална карта“ с десен бутон
на мишката.

2.

Изберете опция „Бързи настройки за
стил” от списъка с опции за
съответния слой.

3.

Отваря се екран „Стил на слоя“.

4.

Сложете отметка в чекбоксовете пред
параметрите, които искате да
промените. В конкретния пример ще
променим цвета и дебелината на
обектите от слой „Граници“.

Ръководство на потребителя

72

ТОБЕЛ–2.3.10
5.

Изберете „Приложи“, за да се
приложат промените към обектите в
слоя.

Резултат:
На картата се визуализират границите с променен цвят и дебелина:

Забележка: За да възстановите първоначалния стил на слоя, изберете „Възстанови
стандартните настройки“ от допълнителното меню или „Стандартни стилове“ от
меню „Тематични карти“.

7. НАДПИСВАНЕ НА ОБЕКТИ ПО АТРИБУТ
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Можете да надпишете обектите от даден слой по атрибут чрез инструмент „Надписване
по атрибут“ от допълнителното меню към слой.

Действие:
1.

Изберете слой „Сгради“ от модел
„Кадастрална карта“ с десен бутон
на мишката.

2.

По желание можете да изключите
видимостта на другите слоеве от
модела, за да имате по-ясна
видимост.

3.

Изберете опция „Надписване по
атрибут” от списъка с опции за
съответния слой.

4.

Отваря се екран „Стил на слоя“. От
падащото меню, изберете по какъв
параметър искате да надпишете
обектите в слоя. В конкретния случай
ще изберем „Идентификатор“.

Междинен резултат:

Резултат:
На картата се визуализират обектите от слой „Сгради“ с техните идентификатори:
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Забележка: За да възстановите първоначалния стил на слоя, изберете „Възстанови
стандартните настройки“ от допълнителното меню или „Стандартни стилове“ от
меню „Тематични карти“.

IV.

ИЗВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕКТИ

За да бъде изведена информация за конкретен обект са необходими следните две
действия:
1) Локализиране и селектиране на обекта на самата карта;
2) Посочване на желания обект от списъка в компонент „Свойства“.
Избор на обект от картата може да се извърши чрез инструмент „Селекция”. След като е
селектиран обект, неговите атрибутни данни автоматично се извеждат в компонент „Свойства”,
откъдето може да бъде изведена по-подробна информация. Изведената информация може да
бъде допълнително записана в текстов файл или разпечатана.
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В следващия пример ще разгледаме процеса на извеждане на информация за обект,
използвайки инструмент „Селекция” (познат от т. Селекция на обекти). Конкретна позиция от
картата може да се намери чрез използване на инструмент „Търсене“ или въвеждане на точни
координати. В настоящия пример ще позиционираме картата на избрана позиция и чрез
инструмент „Селекция” ще изберем обектите, за да изведем информация за тях.

Действие:

Междинен резултат:

1.

Позиционирайте картата в удобен мащаб, в който се визуализират всички обекти, които
Ви интересуват.

2.

Изберете инструмент „Селекция”.

3.

Изберете позиция от картата. Селектират се всички обекти, намиращи се под избраната
позиция. Данните им се попълват в компонент „Свойства“, подредени по модели и
слоеве.
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4.

От списъка в компонент „Свойства” посочваме обекта, за който искаме да извлечем
информация. В таб „Атрибути“ се попълва информация за избрания обект, като
атрибутните данни се извеждат от наличните в базата данни. Посоченият обект от
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компонент „Свойства“ (имот, сграда, квартал и т.н.) се селектира на картата.

5.

Посочваме нов обект от списъка. Информацията в таб „Атрибути“ се заменя с
информацията за новоизбрания обект. Посоченият обект от компонент „Свойства“
(имот, сграда, квартал и т.н.) се селектира на картата.
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Резултат: За всеки избран обект от компонент „Свойства“ се извежда информация
в таб „Атрибути“. Така, преминавайки през всички избрани обекти, може да се види
наличната за тях информация.
Информацията в компонент „Свойства” е разделена на два отделни таба - „Атрибути”
и „Геометрия”, като всеки един от тях извежда конкретни данни за обекта.
1. (TO DO)АТРИБУТНИ ДАННИ НА ИЗБРАН ОБЕКТ
Както стана ясно, данните на избран обект се извеждат в компонент „Свойства“, таб
„Атрибути“. Всеки обект има различни видове атрибутни данни, като някои от тях могат да
бъдат редактирани.
Стойностите могат да бъдат налични или липсващи. В случай че не са налични, в
съответното поле в таблицата, фигурира текст „Няма стойност”.
Когато избраният обект е от подлежащ на редакция слой, е възможно да се извършва
редакция на отделните стойности. Когато избраният обект е от слой, който не подлежи на
редакция, тогава изведената информация е само като стойност без възможност за промяна.
Основните елементи на таб „Атрибути“ са следните:
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Индикация, че този обект е избран и за него се
извежда информация.
Поле за търсене на атрибути. Чрез това поле се
търсят само наименования на атрибути,
характерни за селектирания/избрания слой, но
не и стойностите за тези атрибути.
Бутони
за
Записва
направените
промяна във
промени.
форматиране
Опция, която извършва
то
на
пренасяне на по-дълги
стойностите
текстове на нов ред.
на
Опция,
разрешаваща
атрибутите.
пълното извеждане на
сложните
атрибути,
директно в полето.
Опция,
свързваща
данните с приложението
Google Street View.
Показва селектирания
обект на картата.
Колона „Атрибут” съдържа наименованията на
видовете атрибути, характерни за избрания
обект.
Колона „Стойност” съдържа стойностите, които
са въведени към съответния атрибут.
2. ГЕОМЕТРИЧНИ ДАННИ НА ИЗБРАН ОБЕКТ
Таб „Геометрия” предоставя информация, свързана с геометрията на избрания обект
(тип, площ, периметър, координати и т.н.). Прозорецът се намира в горната част на формата,
както е показано на фигурата.
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Преминаване от таб „Атрибути“ в таб „Геометрия“
Имайте предвид, че изведената информация за площ и периметър в таб
„Геометрия“, е изчислената площ на обекта, от изобразения на картата цифров
модел.
Геометричните данни на избрания обект са представени под формата на координати за
съответните точки (върхове) на избрания обект в табличен вид.
Чрез избор на ред с координати, на картата се маркира съответния връх, отговарящ на
избраните координати.
Основните елементи на таб „Геометрия“ са следните:
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На картата се маркират върховете на обекта, за който се извежда информация.
Поле с описание на основните геометрични характеристики на обекта:
✓ Геометрия;
✓ Върхове;
✓ Площ;
✓ Периметър.
Индикация за визуализацията на обекта върху модела.
Таблица с точките на обекта и техните координати по „X” и „Y”.
Координатите на върховете на избрания обект по X и Y.
При избор на ред от таблицата върху картата се
отбелязва съответната точка, отговаряща на тези
координати със следния знак:
Опция за изписване на координатите на върховете на обекта върху картата.

V.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРСЕНЕ

Приложението поддържа възможност за намиране на обекти в данните за обща карта,
кадастрална карта, в данните на зареден CAD файл и в данните на зареден ZEM файл. Обекти
могат да бъдат намирани по следните критерии:
✓ Населено място;
✓ Кадастрален идентификатор;
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✓ Номер на земеделски имот;
✓ Картен лист и др.

1. БЪРЗО ТЪРСЕНЕ
Бързо търсене се извършва през полето, намиращо се в горния десен ъгъл на работния
екран.

Има възможност за търсене по ЕКАТТЕ, кадастрален идентификатор на поземлен имот, сграда
или СОС, номер на земеделски имот или адрес за търсене в интернет. Извеждането на
резултат е съобразено с наличните данни в приложението.
Например населено място, на което
желаете да се фокусира картата, може
да бъде изведено на картата чрез
въвеждане кадастрален номер в
полето за бързо търсене. Следва
натискане на клавиш „Enter“.
При намерен резултат, картата се фокусира до намерените графични данни за търсените
обекти. Обектите биват селектирани и атрибутни данни за тях се зареждат в компонент
„Свойства”.
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Ще разгледаме пример за търсене на конкретен земеделски имот от модел „Карта на
възстановената собственост (КВС)“. За целта е необходимо да се премине през следните
стъпки:

Действие:
1.

2.

Междинен резултат:

В поле „Бързо търсене” започнете да
въвеждате
номер
на
търсения
земеделски имот. Когато въведете
номера, поставете курсора на мишката
върху полето. Ще се изведе помощен
текст,
посочващ,
че
системата
автоматично е разпознала въведената
стойност, като стойност за земеделски
имот.
Натиснете
клавиш
„Enter“
от
клавиатурата, за да стартирате търсенето.
Докато трае процеса на търсене, се
извежда информационен прозорец,
показващ този процес.

Резултат: Намереният резултат се селектира и фокусира на картата, като данни за него
се попълват в компонент „Свойства“. В настоящия пример това е земеделски имот от
„Карта на възстановената собственост (КВС)“ с номер 001001.
Търсенето по кадастрален номер е съобразено с наличните данни в приложението.

2. ТЪРСЕНЕ ЧРЕЗ КОМПОНЕНТ „ТЪРСЕНЕ“
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„Тобел“ поддържа търсене в данните за заредените в системата модели, както и в
данните на заредени външни файлове (*. CAD, версия 4 и *.ZEM). Търсене може да се извърши
по следните критерии:
✓ Търсене по „Адрес“;
✓ Търсене по „Актуален адрес“
✓ Търсене по „ППС“ (подземни проводи и съоръжения);
✓ Търсене по „Забележителности“;
✓ Търсене „Осови точки“;
✓ Търсене по „Регулация“;
✓ Търсене по „Кадастрален идентификатор“;
✓ Търсене по „КВС (списък)“;
✓ Търсене по „Геодезически точки“;
✓ Търсене по „КВС“ (карта на възстановената собственост) – търсене на
земеделски имот от КВС, налично е само при налични данни за земеделски земи
и гори;
✓ Търсене по „Документ“;
✓ Търсене по „Субект“ (собственик);
✓ Търсене по „Заповеди – търсене“;
✓ Търсене по „Планоснимачен номер“;
✓ Търсене по „Кадастрален идентификатор (списък)“;
✓ Търсене по „Лесоустройство“;
✓ Търсене по „ВИК – Канализации“;
✓ Търсене по „ВИК – Водопроводи“;
✓ Търсене по „ВИК – Абонати“;
✓ Търсене по „ВИК – Аварии“.
2.1.

ВЪВЕЖДАНЕ НА КРИТЕРИИ ЗА ТЪРСЕНЕ

Въвеждане на критерии за търсене се осъществява чрез полетата, намиращи се във всяка
една група за търсене. Възможно е да се проведете конкретно търсене чрез въвеждане на поголям брой критерии или по-общо търсене с по-малко въведени критерии.

2.1.1. ДОПУСТИМИ СТОЙНОСТИ НА КРИТЕРИИТЕ
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Стойностите на критериите, по които се провежда търсене, могат да бъдат въведени по
няколко начина:
Въвеждане на стойност в текстовите полета
през клавиатурата.
Избор от номенклатурен списък.

Когато стойностите се въвеждат през клавиатурата се извършва автоматична валидация
на стойностите, които могат да бъдат въведени. Поставете курсора на мишката в съответното
поле. Извежда се „подсказка” към полето, която посочва коректния формат на стойностите,
които могат да бъдат въведени. При въвеждане на некоректна стойност се активира валидация
на полето, указваща, че стойностите са некоректни и подсказваща къде е грешката.
Нека разгледаме пример: Въвеждане през клавиатура на стойност за поле „Квартал“ в
таб „Регулация“.
Позициониране на курсора на мишката
върху полето.
Въвеждане на некоректна стойност.
Въвеждане на коректна стойност.

2.1.2. ФИЛТРИРАНЕ НА СТОЙНОСТИ ОТ НОМЕНКЛАТУРИ
Когато стойности за търсене се избират от номенклатурен списък, може да се използва
опцията за филтър на стойностите. Тази опция е полезна, когато номенклатурния списък е
прекалено дълъг. Наличието на филтър подпомага бързото намиране на търсената стойност.
Например, нека изберем стойност за тип на документа в таб „Документ“. Необходимо е
от номенклатурен списък в поле „Тип на документа“ да изберем стойност „Нотариален акт”:

Действие:
1.

Преминете към търсене по
„Документи“, като изберете
съответния таб с наименование.
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2.

Разтворете списъка от номенклатура за „Тип на документа”, като целта е само да
разгледате записите.
Извежда се номенклатура с много записи. Поради наличието на много записи е трудно
да се открие точно този, който ни интересува. Затова може да използваме възможността
за филтриране на списъка.

3.

Филтриране на номенклатурния списък се постига, като се започне директно въвеждане
на търсените данни в полето. За конкретния пример въвеждаме „Нотариален акт” в
поле „Тип на документа“. По време на въвеждане на символите, стойностите от
номенклатурния списък започват да се филтрират, като остават само тези, които
отговарят на изписваните от вас символи.

Резултат: Стойностите са филтрирани и техният избор е улеснен, необходимо е само
да изберете от вече филтрирания списък конкретната стойност.

2.2. ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРСЕНЕ
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Резултатът от проведено търсене може да бъде изведен по няколко начина:
✓ Генериране на резултат, изведен в табличен вид;
✓ Генериране на резултат, в който обектите се извеждат на картата, а техните данни в
компонент „Свойства“.
Процесът по въвеждане на критерии за търсене е еднакъв.

2.2.1. ИЗВЕЖДАНЕ НА ТАБЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ТЪРСЕНЕ
Извеждане на табличен резултат чрез компонент „Търсене“ е удобно в случаите, когато
не са известни конкретни данни за търсения обект и се предполага, че резултатът от търсенето
ще изведе повече от един резултат. Таблицата с резултати дава възможност за извършване на
допълнително филтриране и търсене в резултата.
Ще разгледаме пример за търсене на всички обекти тип УПИ от определен квартал,
определена местност.

Действие:
1.

Изберете таб „Регулация“.

2.

Изберете населено място в рамките, на
което ще бъде извършено търсенето.

3.

По същия начин изберете местност от
номенклатурния списък.

4.

Изберете поле „Квартал“ и въведете
стойност.
Например: 2.
За да се стартира търсенето, изберете
бутон „Търси”.

5.
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Резултат: Стартира се търсене. След завършване на търсенето, резултатът се извежда
в табличен вид.

Инструментът за експортиране на резултати дава възможност да се направи запис на
таблицата в електронна таблица в .xls или .csv формат.
Пълно описание на възможностите на таблицата с резултати, е представена в т. XIV.
Таблица на обектите.
2.2.2. ИЗВЕЖДАНЕ НА ГРАФИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ТЪРСЕНЕ
Извеждане на графичен резултат от компонент „Търсене“ е удобно, когато е необходимо
резултатът да бъде изведен директно в компонент „Свойства“. Картата се фокусира върху
обектите, за които се отнася генерираният резултат.
За да се генерира резултатът в компонент „Свойства“ е необходимо да се избере опция
„Постави в свойства” или „Други операции”. Нека разгледаме необходимите действия.

2.2.2.1. ОПЦИЯ „ПОСТАВИ В СВОЙСТВА”
Нека да разгледаме пример за търсене с опция „Постави в Свойства“:

Действие:
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1.

Изберете критерий, по който ще се
проведе търсене.

2.

Попълваме съответните данни:
Местност: с. Писменово
Квартал: 2

3.

За да се стартира търсенето, изберете
опция „Постави в Свойства“, намираща
се в менюто на бутон „Търси”.

Резултат: Стартира се търсене. Резултатът от него се извежда директно в компонент
„Свойства” и едновременно на картата. Всеки един обект може допълнително да се
селектира, за да се изведе информация, да се приближи картата и др.
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2.2.2.2. ОПЦИЯ „ЗАМЕСТИ СЕЛЕКЦИЯТА“
Този тип търсене предполага следните предпоставки:

Действие:
1.

Междинен резултат:

Преди да стартирате търсене, Вие сте селектирали обекти от картата и те се намират в
списъка със селектирани обекти в компонент „Свойства“.
Например, селектиран е обект от рег. квартал 14.
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2.

Изберете критерий, по който ще се проведе
търсене.

3.

Въведете данните за търсене в компонент
„Търсене“.
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4.

5.

6.

Ако желаете резултатите от текущото
търсене да заменят всички селектирани от
вас обекти, които се намират в компонент
„Свойства“, изберете менюто на бутон
„Търсене“.
Изберете опция „Други операции“.

От отворилото се меню, изберете опция
„Замести селекцията“.

Резултат: Системата ви препраща към компонент „Свойства“, като предоставя
графично изображение на резултатите от проведеното търсене. Селектираните обекти
са заменени с тези, за които е проведено търсенето.

2.2.2.3. ОПЦИЯ „ДОБАВИ КЪМ СЕЛЕКЦИЯТА“
Резултатите от проведеното търсене се добавят към вече селектирани обекти.
За целта е необходимо след като въведете критерии в компонент „Търсене“ да изберете
функция „Добави към селекцията“, намираща се в менюто към опция „Други операции“ от
бутон „Търси“.
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Действие:

Междинен резултат:

1.

Преди да стартирате търсене, Вие сте селектирали обекти от картата и те се намират в
списъка със селектирани обекти в компонент „Свойства“.
Например, селектиран е обект от рег. квартал 14.

2.

Въведете данните за търсене в компонент
„Търсене“.

3.

Ако желаете резултатите от текущото
търсене да се добавят към всички
селектирани от вас обекти, които се намират
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4.

5.

в компонент „Свойства“, изберете менюто
на бутон „Търсене“.
Изберете опция „Други операции“.

От отворилото се меню, изберете опция
„Добави към селекцията“.

Резултат: Системата ви препраща към компонент „Свойства“, като предоставя
графично изображение на резултатите от проведеното търсене. Селектираният обект е
от рег. квартал 14 е добавен към селекцията на обектите, за които е извършено търсене.

2.2.2.4. ОПЦИЯ „ПРЕМАХНИ ОТ СЕЛЕКЦИЯТА“
Този тип търсене предполага следните предпоставки:
✓ На картата са селектирани обекти, чиито атрибути са изведени в компонент
„Свойства“;
✓ Желаете да премахнете някои от селектираните обекти.
Приложението предлага два варианта за премахване на обекти от селекцията:

Вариант I:
Действие:
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1.

Изберете критерий, по който
ще се проведе търсене.

2.

Въведете данните за търсене
в компонент „Търсене“.

3.

Изберете бутон „Търсене“

4.

Резултатът се извежда директно в компонент „Свойства” и едновременно на картата.
Всеки един обект може допълнително да се селектира, за да се изведе информация,
да се приближи картата и др.
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5.

Премахване от селекция
може да се извърши чрез
десен
бутон
върху
идентификатора на обекта,
който
желаете
да
премахнете от селекция:

6.

Изберете опция „Премахни
от селекция“.

Резултат: Обектът е премахнат от селекцията и не присъства в компонент
„Свойства“.
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Вариант II:
Действие:
1.

Изберете критерий, по който
ще се проведе търсене.

2.

Въведете данните за търсене
в компонент „Търсене“.

3.

Изберете бутон „Търсене“.

4.

Генериран е резултат:
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5.

Изберете менюто на бутон
„Търсене“
в
компонент
„Търсене“.

6.

Изберете „Други операции“.

7.

От отворилото се меню
изберете „Премахни от
селекцията“.

Резултат: Селекцията се премахва и всички данни за селекцията в компонент
„Свойства“ са премахнати.
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Внимание: При Вариант I може да се премахнат избрани обекти от селекцията, а
при Вариант II се премахват всички селектирани обекти.

2.2.2.5. ОПЦИЯ „ТЪРСИ В СЕЛЕКЦИЯТА“
Този тип търсене предполага следните предпоставки:
След получени резултати от проведено търсене желаете да изведете данни за конкретен обект
от генерирания резултат. Приложението предоставя тази опция, като е необходимо да бъдат
извършени следните действия:

Действие:
1.

Междинен резултат:

Проведено е търсене по „Регулация“,
според което е генериран резултат,
включващ няколко обекта.
В конкретния пример е проведено
търсене
за
рег.
квартал
2.
Генерираният резултат посочва, че в
посочения квартал се намират и са
селектирани следните обекти: УПИ I,
II, III, IV, V, VI, VII, VIII,XIII, XVI, XVII.
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2.

В случай че желаете да работите само
с един от всички селектирани обекти,
изберете менюто към бутон „Търси“.

3.

Изберете „Други операции“.

4.

От отворилото с меню изберете
„Търси в селекцията“.

Резултат:
В табличен вид се генерират резултатите от търсенето.
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Действие:
1.

Междинен резултат:

Ако желаете да работите с конкретен обект от таблицата, изберете го с двоен клик на
мишката и затворете таблицата, за да го видите визуализиран на картата.

Резултат:
Обектът се визуализира на картата, а атрибутните му данни са попълнени в компонент
„Свойства“.
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VI.

НАВИГАЦИЯ ПО КАРТАТА

Навигацията по картата се осъществява чрез няколко инструмента за навигация в меню
„Навигация“.
Инструментите изглеждат по следния начин:

Инструментите позволяват изпълнение на следните дейности по картата:
✓ Mанипулиране на мащаб;
✓ Преместване по картата;
✓ Работа с координати;
✓ Обновяване на модели.
1. РАБОТА С МАЩАБ
При първоначално стартиране на приложението, картата е позиционирана в общ изглед.
Той обхваща цялата територия, за която са въведени данни в системата. Има няколко начина, по
които може да се премине от един мащаб към друг.
Ръководство на потребителя
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1.1.

ПРОМЯНА НА МАЩАБА ЧРЕЗ ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА МАЩАБ

В лентата с инструменти за навигация, има инструменти, чрез които може да се извърши
промяна на мащаба на избран регион или да се промени мащабът чрез фиксирана стъпка по
центъра на картата, както и да се върне общ мащаб .
Инструментите работят по следния начин:

Инструмент „Приближи регион“
Действие:
1.

Изберете инструмент „Приближи регион“
от меню „Навигация“.

2.

Изберете регион, който желаете да видите
в по-едър мащаб. Задръжте натиснат ляв
бутон на мишката.

3.

Започнете да движите мишката по посока,
която ще позволи обхващане на желания от
вас регион. По картата се образува
пунктиран четириъгълник. Границите на
този четириъгълник, определят границите
на региона, който ще се покаже в по-едър
мащаб. Колкото по-малък четириъгълник
формирате, в толкова по-едър мащаб ще се
появи избраният регион и обратно.

Междинен резултат:

Резултат:
Разгледайте получения резултат.
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Обхващане на желания регион
Резултат от приближаването на
избрания регион
Можете да се ориентирате какъв е мащабът, като погледнете стойностите в поле М1.
Например:

Преди избор на регион за приближаване

След избор на регион на приближаване

Инструмент „Отдалечи регион“
Работата с този инструмент е аналогична на работата с инструмента за приближаване.
Стъпките, които трябва да изпълните са същите, като описаните за горния инструмент.
Резултатът обаче е противоположен.

Обхващане на желания регион

Резултат от отдалечаването на
избрания регион

Инструмент „Приближи”
Този инструмент увеличава мащаба по центъра на картата с фиксирана стъпка. Изберете
инструмент „Приближи“ и го натискайте последователно, докато не достигнете подходящ
мащаб. Всяко натискане на бутона увеличава мащаба на картата с фиксиран размер.
Колкото по-едър е мащабът, в който се намирате, толкова по-малка започва да става
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фиксираната стойност, с която инструментът ви приближава до желаните от вас обекти от
картата.
Същият ефект можете да постигнете и чрез скрола на мишката, при движение/ завъртане
на скрола в посока напред.

Инструмент „Отдалечи”
Този инструмент работи по аналогичен начин на инструмент „Приближи“. Тук при всяко
натискане на бутона, мащабът на картата става все по-дребен.
Обърнете внимание, че действието на инструменти от типа на „Приближи“ и „Отдалечи“
трае в рамките на едно натискане с мишката върху тях. При тях курсора на мишката не се
променя.

Инструмент „Общ изглед”
При активиране на този инструмент, системата връща картата в общ изглед, в който се
обхващат всички обекти, заредени в приложението.
Обърнете внимание, че ако имате заредени външни файлове, общият изглед ще се
съобрази със тях и ще промени мащаба, така че да обхване и обектите от заредените
файлове.

1.2.

ИЗБОР НА СТАНДАРТНА СТОЙНОСТ ЗА МАЩАБ

Промяна на мащаба на картата може да се извърши и чрез избор на определена
стандартна стойност или чрез въвеждане на произволна стойност. Тези действия се извършват
през полето за „управление на мащаб”.

Инструмент за управление на мащаб
Инструментът за управление на мащаба позволява сами да
зададете точни стойности. Има два начина, по които можете да
задавате стойности.

1.2.1. ИЗБОР НА СТОЙНОСТ

Действие:
1.

Междинен резултат:

Изберете поле М1.
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2.

От падащия списък изберете стойността, която
желаете.

Резултат:
Избраната стойност се изписва в полето за
мащабно число.

1.2.2. ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОЛНА СТОЙНОСТ ОТ
КЛАВИАТУРАТА

Действие:

Междинен резултат:

1.

Изберете полето, в което е изписана
стойността на мащаб.

2.

Въведете съответната стойност и натиснете клавиш „Enter“.

Резултат:
Стойността е въведена.
Ако разполагате с мишка със скрол, можете да го използвате за увеличаване/намаляне
на мащаба. При завъртане на скрола към Вас, преминавате към по-дребен мащаб. При
завъртане на скрола в обратна посока преминавате към по-едър мащаб.
При движение на скрол - бутона на мишката напред, мащаба на картата се
увеличава към по-едър .
При движение на скрол бутона на мишката назад, мащабът на картата намалява
към по-дребен .

2. ПРЕГЛЕД НА ИСТОРИЯТА НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА КАРТАТА
Понякога при работа с карта, се налага да се върнете към предходна стъпка, на която вече
сте били, в същата сесия на програмата. За проследяване на историята се използват следните
инструменти:
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„Предишна позиция“

„Следваща позиция“

За да се върнете на предишна позиция, изберете инструмент „Предишна позиция“. Всяко едно
натискане на инструмента връща картата една позиция назад. Максималният брой позиции,
които можете да върнете е 20. Връщането от стари позиции към текущи се осъществява чрез
инструмент „Следваща позиция“.
3. ПРИДВИЖВАНЕ ПО КАРТАТА
Придвижване по картата се осъществява чрез инструмент „Преместване”. Този
инструмент дава възможност за промяна позицията на картата, без да се променя нейният
мащаб.

Инструмент „Преместване“
Този инструмент предоставя възможност за придвижване, в случай че се намирате в
увеличен мащаб и желаете да преместите картата до съседен район.

Действие:

Междинен резултат:

1.

Изберете иснтрумент
„Преместване“.

2.

Със задържан ляв бутон на мишката
се придвижете в желаната от вас
посока

С натискане и задържане на средния бутон на мишката (скрол бутона)
може да се активира временно инструмента „Преместване”, което дава
възможност за преместване на картата дори и с включен друг инструмент.

4. ОБНОВЯВАНЕ НА КАРТАТА

Ръководство на потребителя
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Чрез инструмент „Обнови карта” се извършва обновяване на пространствените и
атрибутни данни.

Действие:

Междинен резултат:

Изберете инструмент „Обнови карта”.

Резултат: Картата се презарежда и обновява, извеждайки новосъздадените обекти
или информация.

5. РАБОТА С ИНСТРУМЕНТ „ОТИДИ ДО“
За работа с координати е необходимо да изберете опция „Отиди до”. Процесът на
работата с този инструмент е описан в т.XV. Работа с координати

Инструмен
т „Отиди
до“

VII.

СЕЛЕКЦИЯ НА ОБЕКТИ

Инструментите за селекция са „Селекция“, „Селекция чрез полигон”, „Изчисти селекция“
и „Приближи селекция“ и се намират в меню „Навигация“. Инструментите са изнесени също и
във всяко следващо меню, което предоставя улеснение в процеса на работа.

Опцията за селекция на обекти дава възможност за извличане на информация,
позициониране до обект, експорт и др. Селекцията се използва заедно с компонент „Свойства“,
в който се попълва съответната информация за селектираните обекти.
При работа с инструмент „Селекция” трябва да се имат предвид настройките,
определящи възможностите за селекция на моделите и слоевете, намиращи се в компонент
„Легенда“. Съществуват няколко начина за управление на обхвата на селекция:

Вид на селекцията:

Ръководство на потребителя

Очакван резултат:

110

ТОБЕЛ–2.3.10
Селекция на видими обекти, за които
има
разрешена
селекция
от
компонент „Легенда“. Това може да са
обекти, които да принадлежат на
един или на различни модели или
слоеве.
Селекция на обект, при активирана
функционалност
„Единствен
за
селекция” за определен модел или слой.

Селекция на много еднотипни обекти
с
активирана
функционалност
„Единствен
за
селекция”
от
компонент „Легенда“.

✓ Обектите се селектират;
✓ Данни за обектите се попълват в компонент
„Свойства“ в дървовидна структура,
аналогична на подредбата на моделите и
слоeвeте в компонент „Легенда“.
✓ Обектът е селектиран;
✓ В компонент „Свойства“ се попълват данни
само за един обект от слой или модел,
конфигуриран с опция „Единствен за
селекция“.
✓ Обектите са селектирани;
✓ Данни за всички избрани обекти от
конфигурираните с „Единствен за селекция”
модел или слой се попълвлат в компонент
„Свойства“.

1. СЕЛЕКЦИЯ НА ОБЕКТИ ОТ РАЗЛИЧНИ МОДЕЛИ
При този вид селекция не се задават ограничения на селектираните обекти. Ще бъдат
селектирани обекти от всички модели, които се съдържат в посочената точката на картата.

Действие:

Междинен резултат:

1.

Изберете инструмент „Селекция”.

2.

Изберете обект от картата. Селектират се всички обекти (с разрешена селекция в
компонент „Легенда“), за които има данни в избраната точка от картата.

Резултат: Селектираните обекти се очертават в жълт и син цвят на картата, като за
обектите в син цвят се попълва информация в дървовидна структура в компонент
„Свойства“.
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В конкретния пример са селектирани данни за модел „Кадастрална карта“. Това
означава, че на избраната точка има данни за тези обекти и тяхната селекция е разрешена от
компонент „Легенда“.
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Визуализация на обектите, които попадат в избраната с инструмента за селекция
позиция. Границите на селектираните обекти се очертават в жълт цвят.
Дървовидна структура, която разкрива подредбата на моделите и слоевете, които са
селектирани от картата. Структурата подсказва за кои модели могат да се изведат
информативни данни.
Наименование на модел, от който има селектирани обекти, както и броя им.
Наименование на селектиран слой и брой на избраните обекти от този слой.
Цифров идентификатор или наименование на конкретно селектиран обект.

Така селектирани, тези обекти могат да бъдат вече допълнително манипулирани, като
например да се изведе подробна информация за всеки един от тях или да се експортират в
избран външен файл. Визуализацията на дървовидната структура може да бъде манипулирана
от потребителя. Елементите на структурата могат да бъдат разгръщани (с цел представянето на
всички елементи от дървото) и събирани (с цел скриване на елементите на дървото и
представяне само на по-главните елементи).
Разгръщане и събиране на елементите може да бъде осъществено по два начина:

Действие:
Двоен избор върху наименованието на елемента.
или
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Избор върху знака триъгълник, намиращ се непосредствено пред наименованието на
елемента.

Модели, слоеве и
идентификатори

Модели
Модели и слоеве
2. ЗАБРАНА ЗА СЕЛЕКЦИЯ НА МОДЕЛ ИЛИ СЛОЙ

В някои случаи е необходимо да се селектират обекти само от конкретен модел/слой или
да не се селектират обекти от други модели/слоеве. За тази цел служат опциите за включване и
изключване селекцията през компонент „Легенда“, както и бързата опция „Единствен за
селекция”. Разрешените за селекция слоеве или модели се виждат от маркера за тази опция,
намиращ се непосредствено пред всеки един модел или слой.

Индикаторът има две състояния, показващи дали обектите от даден слой са с разрешена
селекция или не.
Включена селекция
Изключена селекция

2.1. ОПЦИЯ „ЕДИНСТВЕН ЗА СЕЛЕКЦИЯ”
Нека да разгледаме пример, в който желаем да селектираме обекти единствено от слой
„УПИ”. За целта е необходимо да изпълним следните действия:

Действие:

Ръководство на потребителя
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1.

Разтворете модел „Регулационен
план”.
Обърнете
внимание
на
разрешените за селекция слоеве.
Това са всички слоеве, пред които
фигурира следната индикация:

2.

Изберете слой „УПИ“ с десен
бутон на мишката. Разтваря се
списък с функционалности.

3.

Изберете
опция
„Селекция”.
Разтварят се опции за работа с
конкретния слой.

4.

Изберете опция „Единствен за
селекция”.

Ръководство на потребителя

115

ТОБЕЛ–2.3.10
Селекцията на всички модели и
слоеве се забранява, освен тази на
слой „УПИ“.

5.

Чрез инструмент „Селекция” изберете точка от картата, в която присъства обект от слой
„УПИ“.

Резултат: Селектира се единствено обект от слой „УПИ“. Останалите обекти,
намиращи се в избраната позиция не се включват в селекцията. В компонент
„Свойства“ се попълва информация само за селектирания обект от слой „УПИ“.
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Активирана опция „Единствен за селекция“ от слой „УПИ“
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За да пуснете отново
селекцията на всички
слоеве, изберете с
десен
бутон
на
мишката някой слой
от
компонент
„Легенда“. Изберете
последователно
опциите „Селекция“ и
„Пусни селекция за
всички”.

3. МНОЖЕСТВЕНА СЕЛЕКЦИЯ
Чрез инструмент „Селекция” може да се добавят и изваждат обекти към/от селекцията.
С помощта на клавиш „Shift“ от клавиатурата на Вашия компютър можете да извадите обекти от
селекцията, чрез клавиш „Ctrl” можете да добавите обекти към селекцията.
Ще разгледаме пример за добавяне на обекти към селекция.

Действие:

Междинен резултат:

1.

Изберете инструмент „Селекция“.

2.

Селектирайте обект от картата. В
случая това е обект тип „УПИ“.

3.

Селектираните обекти се попълват в компонент „Свойства“ и се маркират на картата.
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4.

5.

Натиснете клавиш „Ctrl“ и задръжте.Курсорът
на мишката се променя при позициониране
върху картата.
Докато държите клавиш „Ctrl” натиснат, започнете да избирате останалите обекти от
картата.

Резултат: Към селекцията на първия обект се добавят останалите посочени обекти.
Всички те се очертават в жълт контур и се попълват в компонент „Свойства“.
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За да премахнем обект от селекцията, е необходимо да го посочим със задържан бутон „Shift“ от клавиатурата.
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4. СЕЛЕКЦИЯ, ЧРЕЗ ОГРАЖДАНЕ НА РЕГИОН
Инструмент „Селекция” дава възможност за селекция на обекти, попадащи в избран
регион. Избираме регион от позиция от картата и активираме инструмент „Селекция”. Със
задържан ляв бутон на мишката ограждаме региона, който желаем да селектираме. По този
начин се селектират обектите, попадащи в очертания регион. Наблюдават се две възможности
за селекция, в зависимост от къде е започнато маркирането на региона:
✓ Регион, маркиран в посока от ляво на дясно – селектират се всички обекти, в които
попада контура на селекцията. В този случай линията на очертания регион е
прекъсната (пунктирана) линия.

Очертаване на регион

Селектират се всички обекти, които са
попаднали в рамките на очертания регион

✓ Регион, маркиран в посока от дясно на ляво – селектират се само обектите, които
попадат вътре в селекцията. В този случай линията на маркирания регион е плътна
непрекъсната.

Очертаване на регион

Селектиран е само обекта, който попада
изцяло в очертания регион.

5. СЕЛЕКЦИЯ ЧРЕЗ ПОЛИГОН
Инструмент „Селекция чрез полигон“ служи за селектиране на пространствен обект
от картата, който попада в или под произволно изчертан полигон. Действието е аналогично
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на селекция чрез ограждане на регион. Има два варианта за изчертаване на полигона от ляво
на дясно и от дясно на ляво:
✓ Полигон изчертан от ляво на дясно

Действие:

Междинен резултат:

1.

Изберете инструмент
полигон”.

„Селекция

чрез

2.

Изберете участък от картата, който искате
да селектирате и начертайте полигон,
който да го обхваща. Натиснете два пъти
ляв бутон на мишката за край на чертането.

3.

При чертане от ляво на дясно се селектират
всички обекти, попадащи в обхвата на
полигона и се маркират в жълт цвят.

✓ Полигон изчертан от дясно на ляво

Действие:
1.

Изберете инструмент
полигон”.

Междинен резултат:
„Селекция
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2.

Изберете участък от картата, който искате
да селектирате и начертайте полигон,
който да го обхваща. При чертане от дясно
на ляво линията на полигона е плътна.
Натиснете два пъти ляв бутон на мишката
за край на чертането.

3.

Селектира се само обектът, който попада
изцяло в обхвата на полигона и се маркира
в жълт цвят.

5. ПРИБЛИЖАВАНЕ ДО СЕЛЕКТИРАНИТЕ ОБЕКТИ
Чрез инструмент „Приближи до селекция” картата се фокусира до селектираните обекти.
При наличие на селектирани обекти и избор на опция „Приближи до селекция“, мащабът на
картата се променя, така че изгледа да обхване всички селектирани обекти.

Действие:

Междинен резултат:

Изберете инструмент „Приближи до
селекция”.

Резултат: Извършва се приближаване до селектираните обекти, като се регулира
мащабът и фокусът върху обектите, така че да бъдат обхванати всички селектираните
данни на екрана.
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Преди избор на „Приближи до селекция” –
отдалечен изглед на селектираните обекти.

След избор на „Приближи до селекция” –
фокусът на картата обхваща всички
селектирани обекти.

6. ИЗЧИСТИ СЕЛЕКЦИЯ
Селекцията на всички селектирани обекти от картата може да бъде премахната. Това се
осъществява чрез инструмент „Изчисти селекция”, намиращ се в група „Инструменти за
селекция” или чрез използване на клавиш „Esc” от клавиатурата.

Действие:

Междинен резултат:

Изберете инструмент „Изчисти селекция”.

Резултат: Селекцията се изчиства, като едновременно с това се премахват данните
от компонент „Свойства”.

VIII. ИЗМЕРВАНЕ НА ОБЕКТИ
Измерването на обекти се осъществява чрез инструментите от група „Измерване“, които
се намират в меню „Навигация“.
1. ИЗМЕРВАНЕ НА ЪГЛИ
Измерване на ъгли се осъществява чрез инструмент „Ъгли“.

Действие:
1.

Включете инструмент „Прихващане”,
намиращ се в долния десен ъгъл на
работния екран на приложението.
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2.

Изберете инструмент „Ъгли”.

3.

Доближете курсора до линията, от която
ще започне измерването. При включен
инструмент „Прихващане“ се появява
маркер, показващ точното разположение
на линията.

4.

Изберете начална точка на измерването и
започнете да движите курсора, следвайки
очертанията на обекта. В точката на
пресичане на двете отсечки ще се появи
символ
Маркирайте точката на пресичане между
двете отсечки с еднократно натискане на
левия бутон на мишката.

5.

Продължете изчертаването на
спрямо очертанията на обекта.

6.

За да се приключи измерването кликнете
два пъти с ляв бутон на мишката и на
картата ще се визуализират измерените
стойности.

ъгъла

2. ИЗМЕРВАНЕ НА РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ ДВЕ ТОЧКИ
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Измерване на разстояние между две точки се осъществява чрез инструмент
„Разстояние“.
При измерване на разстояние е необходимо да се следят два момента – прихващане на
линии и резултатът от измерването. Инструментът за прихващане на линии и полето, в което се
изписва резултатът от измерването се намират в информационна лента, в долната част на
работния екран на приложението. За удобство, текущия резултат от измерването се изписва
както в информационната лента, така и на самата измервателна линия.
Полето, показващо дължина се активира когато се започне измерване. Когато не се
извършва измерване в полето не фигурират стойности.
Нека разгледаме пример за измерване на разстояние между две граници. Ще активираме опция
„Прихващане”, за да сме сигурни, че ще започнем точно от линията и ще завършим на
перпендикуляр към другата линия.

Действие:
1.

2.

3.

Включете инструмент „Прихващане”,
намиращ се в долния десен ъгъл на
работния екран на приложението.
Изберете инструмент „Разстояние”.

Междинен резултат:

изключен

включен

Курсорът на мишката се променя при
позициониране върху картата.
Доближете курсора до линията, от която
ще започне измерването. При включен
инструмент „Прихващане“ се появява
маркер,
показващ
точното
разположение на линията.
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4.

Изберете
начална
точка
на
измерването. Веднага след поставяне
на първата точка, в информационната
лента започва да се изписва текущата
дължина. Започнете да местите курсора
на мишката към следващата точка.
Измерваната дистанция се оцветява в
червен цвят.

5.

Позиционирайте
курсора
до
следващата точка от измерването (в
настоящия пример това е успоредна
линия на първата). Ако следващата
точка от измерването е друга линия, е
възможно да се появи символ за

6.

7.

перпендикулярност
, който показва,
че направеното измерване ще се
извърши с перпендикулярна на втората
линия отсечка.
В текущия пример ни интересува найблизкото разстояние между двете
граници. Така че при наличието на
перпендикулярност, избираме втората
точка от измерването. Натиснете отново
ляв бутон на мишката, за да поставите
втората точка от измерването.
След поставяне на втората точка, измерването може да продължи до трета, четвърта и
т.н. За да приключите измерването изберете бутон „Space” от клавиатурата или
кликнете два пъти с ляв бутон на мишката.

Резултат: С приключване на измерването, на картата остава отбелязана
измервателната линия между двете граници. Измерената дължина се изписва както на
самата линия, така и в поле „Дължина”, намиращо се в информационната лента на
приложението.
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По аналогичен начин може да измерим разстояние между повече от две точки.
2.1.

ПОДИНСТРУМЕНТ „РАЗСТОЯНИЕ ЧРЕЗ ПОСОЧВАНЕ НА ОБЕКТ“

Инструментът се намира в подменюто на инструмент „Разстояние“.

Действие:
1.

Междинен резултат:

Включете инструмент „Разстояние чрез
посочване на обект“.
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2.

Посочете обект от картата.

Резултат: На картата се визуализира обектът с измерени страни и общо разстояние.

3. ИЗМЕРВАНЕ НА ПЛОЩ
Измерване на площ на избрана позиция от картата се осъществява по аналогичен начин
на измерване на разстояние, но с употребата на инструмент „Площ” от меню „Навигация“.
За измерване на площ може да бъде използван както инструмент „Площ“, така и неговия
подинструмент „Площ в контур“. В следващите точки ще разгледаме и двата варианта.
3.1. ИЗМЕРВАНЕ НА ПЛОЩ С ИНСТРУМЕНТ „ПЛОЩ“
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Инструмент „Площ“ изисква да се начертаят границите на обекта, чиято площ предстои
да бъде измерена.
Необходимо е да се внимава с последователността на поставяне на точките, които
формират площта. Ако сте започнали очертаването на площта по посока на часовниковата
стрелка, запазете тази последователност до завършване на измерването. Същото важи и ако
изберете посока обратна на часовниковата стрелка.
При измерване на площ е важна употребата на опция „Прихващане”. По този начин се
гарантира точното прихващане към избрана линия. Нека разгледаме пример за измерване на
площ на избрана позиция от картата.

Действие:
1.

2.

Включете инструмент „Прихващане”,
намиращ се в долния десен ъгъл на
главния прозорец на приложението.
Изберете инструмент „Площ”, от лентата с
инструменти „Измерване“ .

Междинен резултат:

изключен

включен

4.

Доближете границата (линията), от която
ще започне измерването. При включен
инструмент „Прихващане“, се появява
маркер в непосредствена близост до
курсора на мишката, показващ точното
разположение на линията.

5.
6.

Изберете начална точка на измерването.
Започнете да местите курсора на мишката към следващата точка. Измервателната линия
се оцветява в червен цвят. В информационната лента в основата на приложението
започва да се извежда първоначално информация за периметър, тъй като още няма
затворен контур.
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7.

Започнете да ограждате последователно с
точки площта, която искате да измерите.
Също така, при всяка следваща точка ще
виждате и текущо измерваната площ и
периметър на оградената фигура върху
самото измерване.

8.

След поставяне на всички необходими точки, ограждащи измерваната площ, изберете
клавиш „Space” от клавиатурата за приключване на измерването или кликнете два пъти
с ляв бутон на мишката.

Резултат: С приключване измерването на картата, остава стойността на измерената
площ, отбелязана с оранжев контур. Стойностите на извършеното измерване на
„Периметър” и „Площ” се извеждат и в „Информационната лента“ на приложението.
По аналогичен начин може да се измери площ на сграда, поземлен имот, тротоарна
площ и др.

Ръководство на потребителя

131

ТОБЕЛ–2.3.10

Внимание: Всяко измерване е текущо и при извършване на следващо такова,
предходното се премахва.
3.2. ИЗМЕРВАНЕ НА ПЛОЩ С ИНСТРУМЕНТ „ПЛОЩ В КОНТУР“
Употребата на инструмент „Площ в контур“ изисква единствено посочване на обекта,
който желаете да измерите. Не е задължително обектът да бъде полигон. Единственото условие
е измервания обект да бъде със затворени граници.

Действие:

Междинен резултат:

1.

Изберете инструмент „Площ
контур” от меню „Навигация“.

2.

Изберете обекта, чиято
желаете да измерите.

в

площ

Резултат: На картата се изписва
информация за площ и периметър
на посочения обект.

Внимание: Всяко измерване е текущо и при извършване на следващо такова,
предходното се премахва.

IX.

СЪЗДАВАНЕ И РЕДАКЦИЯ НА ГЕОМЕТРИЯ

Процесът на създаване и редакция на геометрия се извършва чрез инструментите на
меню „Редакция“.
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Създаване на геометрия се извършва от група с инструменти за извършване на
геометрични операции, като за целта е необходимо предварително да бъде избран слой. След
избор на слой, инструментите за създаване на нова геометрия се активират. Разделени на типове
геометрия, обектите, които могат да бъдат създадени са точки, линии и полигони.
1. ИЗБОР НА СЛОЙ ЗА РАБОТА
Изборът на слой за работа може да бъде осъществен по два начина:
✓ Чрез избор от компонент „Легенда“;
✓ Чрез избор от падащия списък на поле „Слой за работа“, в група „Редакция“.
Резултатът е еднакъв, независимо кой начин ще изберете. Избор на слой за
работа е първата стъпка при създаване и редакция на геометрия.

1.1. ИЗБОР НА СЛОЙ ЗА РАБОТА ОТ КОМПОНЕНТ „ЛЕГЕНДА“
При стартиране на „Тобел“, компонент „Легенда“ е активиран по подразбиране.

Действие:
1.

Междинен резултат:

Преминете към компонент
„Легенда“
и
разтворете
слоевете на модел, подлежащ
на геометрична редакция,
например
„Регулационен
план“. До наименованията на
слоевете на модела, които
подлежат на редактиране, се
вижда изображение на точка,
линия или полигон.
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2.

Изберете
изображението
срещу името на слоя, с който
предстои работа. Създадената
в последствие геометрия ще
принадлежи към този слой.

Резултат: Избран е слой за работа през компонент „Легенда“. Може да се започне
процес по създаване на геометрия.

1.2. ИЗБОР НА СЛОЙ З А РАБОТА ОТ МЕНЮ „РЕДАКЦИЯ“
Можете да изберете слой за редакция през меню „Редакция“, поле „Слой за редакция“.

Действие:

Междинен резултат:

1.

Преминете
„Редакция“.

към

меню

2.

Изберете поле „Слой за
работа“. Разтваря се падащ
списък с наименования на
модели и слоевете към тях,
които подлежат на редакция.
Организирани са йерархично,
аналогично
на
компонент
„Легенда“.
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3.

Изберете слой от списъка.
Списъкът се затваря, а името на
избрания слой се попълва в
поле „Слой за работа“.

Резултат: Избран е слой за работа чрез избор от поле „Слой за работа“. Може да
се започне процес по създаване на геометрия.
2. СЪЗДАВАНЕ НА ГЕОМЕТРИЯ
Необходимо условие за създаване на геометрия е избор на слой за работа по един от
двата описани в предходната точка начина:
✓ Избор на слой за работа от компонент „Легенда“
✓ Избор на слой за работа от меню „Редакция“
Типовете геометрии, които могат да се създават в приложението са следните:
✓ Геометрии от тип точка: „Надписи“, „Адреси“, подробни точки и други;
✓ Геометрии от тип линии: „Граници“ и други;
✓ Геометрии от тип полигони: „Сгради“, „УПИ“, имоти и други.
2.1. СЪЗДАВАНЕ НА ГЕОМЕТРИЯ ОТ ТИП ТОЧКА
За създаване на обект е необходимо да се премине през следните стъпки:

Инструмент „Изчертаване на точка”
Действие:
1.

2.

3.

Междинен резултат:

Изберете слой, съдържащ точкова геометрия:
✓ Наименованието на избрания слой се
избира от поле „Слой за работа” или
компонент „Легенда“. В случая това е
слой „Осови точки” от модел
„Регулационен план“.
✓ Инструментите
за
създаване
и
редакция на обекти преминават в
активно състояние.
Изберете „Изчертаване на точка”. Активира
се инструмент за създаване на нов обект.

Посочете позиция на картата, където да бъде създадена точка. Поставяне точка на
картата може да бъде осъществено по няколко начина:
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✓ Най-точно може да бъде поставена точка на
картата чрез въвеждане на точни координати.
Това се осъществява чрез избор с десен бутон
на мишката върху картата и избор на опция
„Абсолютни X , Y“.
Извежда се прозорец „Абсолютни X и Y“,
въведете стойности в съответните полета и
изберете „Продължи“.

На картата се поставя обект. В случая това е
осова точка от модел „Регулационен план“.
Следвайте инструкциите, описани в т. 4 от
текущата таблица.

✓ Друг начин за създаване на точка на картата е
чрез зареждане на външен файл, съдържащ
точкови обекти. След зареждане на файла,
необходимите точкови обекти се копират чрез
инструмент „Копирай“ и се поставят в слоя,
където предстои да бъдат записани.
4.
На картата се създава точка. Системата автоматично попълва първоначална служебна
информация за точката в компонент „Свойства“. Новосъздадената осова точка е с
празни атрибутни данни и е необходимо допълнително да се попълнят от
подпрозорец „Атрибути“ на компонент „Свойства”.
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Новосъздадената точка е селектирана.

5.

В компонент „Свойства” се попълва новосъздадената точка със служебен
идентификатор. Този идентификатор ще се смени при запис на обекта с
нововъведените към него данни.
Полета за въвеждане на атрибутни данни към обекта. Полетата могат да бъдат
от тип избор от номенклатура или полета за въвеждане на стойности.
Попълнете съответните атрибутни данни за
новосъздадения обект и изберете „Запис”, за
да се запазят създадения обект и неговите
данни в базата.

Резултат: Обектът е създаден и е носител на въведената атрибутна информация.
Ако се опитате да запишете геометрията, без да сте въвели стойности в
задължителните полета, „Тобел“ генерира таблица с грешки, която подсказва, че е
необходима редакция на въведените данни, преди да бъде разрешен запис.
Изключване на опцията за създаване на нов точков обект, се осъществява чрез клавиш „Esc“
от клавиатурата.
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2.2. СЪЗДАВАНЕ НА ГЕОМЕТРИЯ ОТ ТИП ЛИНИЯ
Създаване на геометрия от тип линия се
осъществява чрез инструмента „Изчертаване
на линия”, като условието е да бъде избран
слой за работа, в който има линейни обекти
(напр. улични сегменти, граници, линии на
застрояване, осови линии (както е показано на
изображението) и др.).
Приключване на чертането се извършва чрез избор на клавиш „Space“ („Интервал“) от
клавиатурата или като кликнете два пъти с ляв бутон на мишката.
Отказ от всички начертани обекти можете да
извършите чрез избор на второстепенната
опция на инструмент „Запис“, позволяваща
„Отказ на промените“.
Изключване на опцията за създаване на нов линеен обект, се осъществява чрез клавиш „Esc“
от клавиатурата.
Опциите, спомагащи процеса по създаване на нов линеен обект, се откриват при избор с
десен бутон на мишката върху конкретна или произволна точка в рамките на картата. Пълният
списък с опции, които могат да се активират и да спомогнат в процеса на чертане са следните:

Наименование:

Функционалност:

„Откажи последната точка“

Премахва последно начертаната точка. Можете
да премахнете последната точка също и чрез
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„Премахни ограничението“

клавиш „Backspace” от клавиатурата на
компютъра.
Завършва чертането. Можете да завършите
чертането на фигурата също и чрез клавиш
„Space” (Интервал) от клавиатурата.
Прекъсва процеса на чертане. Можете да
откажете начертаната фигура също и чрез
клавиш „Esc” от клавиатурата.
Поставя първата точка от линията на позиция, по
зададени координати.
Поставя следваща точка от линията на отстояние
от предната точка по зададени координати,
приемайки предната точка за начална (0,0).
Задава едновременно конкретна дължина и ъгъл
на посоката, за изчертаване на линията.
Задава точен ъгъл на посоката, към която ще
бъде начертана линията.
Задава конкретна дължина за изчертаване на
линията.
Задава отстояние от съществуваща линия, за
поставяне на точка от изчертаваната линия.
Ограничава посоката на изчертаваната линия,
така че да бъде успоредна на избран
съществуващ линеен обект. Можете да
ограничите посоката на линията и като
задържите клавиш „Shift” от клавиатурата на
компютъра, докато чертаете.
Ограничава посоката на изчертаваната линия, да
е перпендикулярна на избран съществуващ
линеен обект. Можете да ограничите посоката на
линията, така че да е перпендикулярна и като
задържите клавиш „Ctrl” от клавиатурата, докато
чертаете.
Премахва текущо използваните опции.

„Отказ“

Отказ от използване на помощното меню.

„Завърши фигурата“

„Откажи фигурата“
„Абсолютни X, Y“
„Делта X, Y“
„Дължина/ Посока“
„Посока“
„Дължина“
„На разстояние от линия“

„Успоредно на линия“

„Перпендикулярно на линия“

Имайте предвид, че описаните опции се активират, в зависимост от това в кой момент
от процеса на чертане и върху какъв обект е избран десен бутон за извикване на
допълнителните опции.
Начална точка на чертане може да се зададе или чрез въвеждане на абсолютни
координати или чрез въвеждане на разстояние, спрямо предварително избрана линия. След
създаване на началната точка на линията, се активират останалите опции от списъка. Следва
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описание на някои от посочените опции за изчертаване на линия, които изискват по-подробно
указание, за да се изпълнят.
2.2.1. ПОСТАВЯНЕ НА ТОЧКА ОТ ЛИНИЯ ЧРЕЗ ОПЦИЯ „НА РАЗСТОЯНИЕ ОТ ЛИНИЯ”
Опция „На разстояние от линия” от меню „Редакция“ се активира при избор с десен
бутон на мишката върху съществуващ обект. Може да се използва за изчертаване както на първа,
така и на следваща точка. Опцията е активна, само когато курсорът на мишката пресече друг
линеен обект.

Действие:
1.

2.

3.

Междинен резултат:

Изберете слой за работа с
линейни обекти, например
„Осови линии“ от модел
„Регулационен
план“
и
активирайте инструмента за
изчертаване на линия.
Поставете началната точка на
линията и започнете да
чертаете.

Позиционирайте курсора на
мишката върху линията, от
която искате да е отстоянието
и натиснете десен бутон на
мишката, за да се покаже
спомагателно меню.
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4.

Изберете
опция
„На
разстояние
от
линия“.
Опцията е активна, само когато
курсорът на мишката пресече
друг линеен обект.

5.

Извежда се прозорец с поле за
въвеждане на стойност за
разстоянието в метри.

4.

Стойността се отнася за разстояние от избрания обект. Въведете стойност и потвърдете
с „Enter“ или опция „Продължи”.
Необходимо е да въведете цяло число (2; 10; 1,25), като числото може да бъде и
отрицателно. Това определя от коя страна на посочената линия ще бъде поставена
точката.

Например:
Въвеждаме стойност 5м, избираме опция
„Продължи“. Изберете произволна точка
от картата. Първата точка се поставя на
разстояние 5м от съществуващата
посочена линия.

Ако въведем за стойност -5м, тогава
първата точка за построяване на линия ще
се постави от другата страна на посочената
съществуваща линия.

Разстояние от линия = 5 м

Разстояние от линия = -5 м

2.2.2. ПОСТАВЯНЕ НА ТОЧКА ОТ ЛИНИЯ С ТОЧНИ КООРДИНАТИ, ОПЦИЯ „АБСОЛЮТНИ
X,Y”
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Тази опция е активна по всяко едно време. Използва се за поставяне на първа и следваща
точка от линеен обект, като не е необходимо картата да бъде конкретно позиционирана, за да
изберете началната точка на линията. Единственото което е нужно е да се въведат точни
координати за поставяне на първата точка от линията.

Действие:

Междинен резултат:

1.

Изберете слой, в който предстои да се
създаде нов линеен обект.

2.

Изберете бутон „Изчертаване на линия”.

3.

Позиционирайте курсора на произволна
позиция от картата и натиснете десен бутон
на мишката. Отваря се спомагателно меню.

4.

От появилия се списък с опции изберете
„Абсолютни XY”. Появява се прозорец за
въвеждане на координати X и Y.

5.

Въведете желаните от вас координати, от където да започне изчертаването на линията
и потвърдите с опция „Продължи“.
Резултат: Поставя се първата точка от
линията на позиция, определена от
въведените координати. По подобен начин
може да се начертае втора трета и т.н. точка
или да продължите изчертаването чрез друга
опция. С тази опция можете с точност да
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начертаете точките на линията, по зададени
координати.

2.2.3. ЧЕРТАЕНЕ НА ЛИНИЯ СЪС ЗАДАДЕНА ПОСОКА
Опция „Посока“ предоставя възможност за изчертаване на линия, позиционирана на
точно определен ъгъл. Тази опция се активира веднага след поставяне на първата точка от
линията. Най-често се използва в комбинация с други опции („Успоредно на линия“,
„Перпендикулярно на линия“ и др.).

Действие:
1.
2.

Междинен резултат:

Поставете първа точка от линията, използвайки някои от опциите: „Абсолютни X,Y“, „На
разстояние от линия“ или просто избор на място.
Изберете десен бутон на мишката, след
като е начертана първата точка. Извежда
се спомагателно меню, в което опция
„Посока“ е активна.

3.

Изберете опция „Посока”.

4.

Появява се прозорец за въвеждане на
стойност за ъгъл, определящ посоката на
линията в градуси. Въведете желания от
вас ъгъл и потвърдете с клавиш „Enter“
или опция „Продължи“. Необходимо е да
се въведе цяло число (90; 45,5; и т.н. ).
Пример: 23,53o
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Резултат: Променливата линия се
насочва към избрания ъгъл и се придържа
към него, независимо от движението
курсора на мишката.

2.2.4. ЧЕРТАЕНЕ НА ЛИНИЯ СЪС ЗАДАДЕНА ДЪЛЖИНА
Опция „Дължина“ предоставя възможност за изчертаване на линия, с предварително
зададена точно определена дължина. Тази опция се активира веднага след поставяне на първата
точка от линията. Най-често се използва в комбинация с други опции („Успоредно на линия“,
„Перпендикулярно на линия“, „Посока“ и др.).

Действие:
1.
2.

3.

4.

Междинен резултат:

Изчертайте първата точка от линията, използвайки някои от опциите: „Абсолютни X,Y“,
„На разстояние от линия“ или просто избор на място.
Отворете спомагателното меню с опции
чрез избор с десен бутон на мишката върху
произволно място от картата и изберете
опция „Дължина”.

Отваря се прозорец с поле за въвеждане на
фиксирана дължина на линията, в метри.
Въведете желаната от вас стойност за
дължина в метри на линията и потвърдете с
бутон „Enter“ или бутон „Продължи“.
Необходимо е да се въведе цяло
положително число (10; 1,5 ). Например: 5
Променливата линия се фиксира с дължина
5 метра. Линията се придържа към
фиксираната стойност, дори и при
движение на курсора на мишката.
Поставете втората точка на позиция,
ограничена от зададената дължина.

Резултат: Начертана е линия с дължина 5 метра. С така фиксирана позиция може да
поставите втората точка на линията и да продължите с изчертаването на втори сегмент
от линията.Този инструмент дава възможност за лесно и точно изчертаване на линейни
обекти по зададена дължина.
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2.2.5. ЧЕРТАЕНЕ НА УСПОРЕДНА ЛИНИЯ. ОПЦИЯ „УСПОРЕДНО НА ЛИНИЯ“
Опция „Успоредно на линия“ предоставя инструмент за изчертаване на линия, успоредна
на линия от вече съществуващ обект. Тази опция се активира веднага след поставяне на първата
точка от линията. Най-често се използва в комбинация с други опции („Абсолютни XY“, „На
разстояние от линия“ или просто избор на място).
За изчертаване на втора и следваща точка от линията ще използваме опция „Успоредно на
линия”.

Действие:
1.
2.

3.

4.

Междинен резултат:

Изчертайте първата точка от линията на полигона, използвайки някои от опциите:
„Абсолютни XY“, „На разстояние от линия“ или просто избор на място.
За да активирате опция „Успоредно на
линия”, позиционирайте курсора върху
линията, на която желаете да е
успоредна. Веднага след това натиснете
десен бутон на мишката и ще се отвори
спомагателно меню.
Виждате, че в този случай опция
„Успоредно на линия” е вече активна.
(Забележка: Ако все пак успоредната
линия не се активира в менюто, значи
курсора на мишката не е позициониран
правилно върху линията. За по-голямо
удобство
изберете
инструмент
„Прихващане“ чрез калвиш „F3“ от
клавиатурата).
Изберете опция „Успоредно на линия”.
При избор на тази опция, посоката на
линията,
която
изчертаваме
се
ограничава така, че да бъде поставена
успоредно на посочената съществуваща
линия.
Можете да създадете успоредна линия, с помощта на клавиш „Shift“ от клавиатурата.
При този вариант отпада необходимостта от избиране на опция „Успоредно на линия” от
падащото меню. Създаване на успоредна линия с помощта на клавиш „Shift“ от
клавиатурата, се осъществява по следния начин:
Вече е зададено местоположението на
първата точка на новата линия, намираща
се на определено разстояние от вече
съществуваща на картата линия.
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5.

Натиснете клавиш „Shift“ и докато го
държите, доближете курсора на мишката
към линията, на която желаете да е
успоредна създаваната нова линия.
Линията автоматично се превръща в
успоредна на посочената съществуваща
линия.
Така ограничена, линията може да бъде завършена чрез двоен избор с ляв бутон на
мишката на избрано място или чрез добавяне на нова опция „Дължина” с точно
определена дължина.
Резултат: Комбинираната употреба на опции „На разстояние от линия” и „Успоредно
на линия” дава възможност за прецизно позициониране и изчертаване на линейни
обекти.

2.2.6. ОПЦИЯ „ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО НА ЛИНИЯ”
Опция „Перпендикулярно на линия” се отнася за ограничаване посоката на чертане на
линия, така че да е перпендикулярна на избран обект от картата. Тази опция има смисъл за
използване, когато е изключен инструмент „Прихващане”, тъй като той замества нейната
функция, разпознавайки автоматично перпендикулярност към съществуващ обект.
Активирането на тази опция се осъществява по същия начин, както при опция „Успоредно
на линия”, а именно поставяне на първа точка от линията, посочване с мишката обекта, на който
ще се създаде перпендикулярна линия, избор с десен бутон върху обекта и избор на опция
„Перпендикулярно на линия“.
Можете да използвате и клавиш „Ctrl” , за да направите линията перпендикулярна на
друга. Задръжте клавиша и посочете линията, на която да бъде перпендикулярна
новосъздадената линия. В такъв случай няма нужда да използвате опция „Перпендикулярно на
линия“ от допълнителното меню. Посоката на линията е ограничена, като следващата стъпка
може да бъде задаване на дължина.
Резултат: „Перпендикулярно на линия” се използва
за изчертаване на следваща точка от линията, в
комбинация с „Разстояние от линия” или
самостоятелно при произволно начертана точка.
Като резултат от използването на този инструмент,
може да се получи следното:

2.2.7. ПРОЦЕС НА СЪЗДАВАНЕ НА ЛИНЕЕН ОБЕКТ
Поради това, че създаването на линейни обекти е еднотипно за всички слоеве, ще
разгледаме само един, като ще засегнем основните моменти при създаването на линейния
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обект. За настоящия пример ще начертаем линеен обект в слой „Линии на застрояване“ от
модел „Застроителен план”.

Действие:
1.

Необходимо е да се избере слой за работа.
За настоящия пример избираме слой
„Осови линии”.

2.

Активирайте инструмент „Изчертаване на
линия”.

3.

Междинен резултат:

Помощен инструмент при работа с пространствени обекти е инструмент „Прихващане”
(snap), която дава възможност за автоматично прихващане към избрана линия, с цел
поставяне на начало/край на нова линия и перпендикуляр. Опция „Прихващане” може
да бъде активирана по три начина:
✓ Чрез избор на бутон „F3“ от клавиатурата;
✓ През меню „Чертане“;

✓ Чрез избор на инструмента, намиращ се
в долния десен ъгъл на работния екран.
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4.

6.

7.

След
активиране
на
инструмент
„Прихващане” следва да започнем
процеса по изчертаване на линейния
обект. Позиционираме курсора за
поставяне на начална точка, която в
настоящия пример се намира върху вече
съществуваща на картата линия. При
позициониране на курсора върху
съществуваща линия, се получава
автоматично прихващане на курсора към
линията. Това прихващане гарантира, че
посочената точка ще започне точно от
избраната линия.
Използвайки познатите от предната
точка
спомагателни
опции
за
изчертаване,
образуваме
следната
примерна застроителна линия.

Приключете чертането чрез избор на клавиш „Space“ от клавиатурата или с двоен клик
с ляв бутон на мишката.

Резултат: Създаден е линеен обект в избрания слой. Новосъздаденият обект се
попълва със служебен идентификатор в компонент „Свойства“. Атрибутните данни на
обекта са празни и е необходимо да бъдат въведени. Новосъздадената линия е без
условен знак и в зависимост от това какъв условен знак се избере от атрибут „Условен
знак”, тя ще приеме съответното графично изобразяване.
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9.

Стойностите, които се извеждат в поле
„Условен знак“ зависят от избрания слой
за работа. Избираме условен знак от
номенклатурния списък .

10.

След като попълните
изберете „Запис”.

атрибутите,
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Резултат: На картата се визуализира
новосъздаденият
обект,
графично
представен със съответния условен знак.

3. ГЕОМЕТРИЧНА РЕДАКЦИЯ НА ОБЕКТ ТИП ЛИНИЯ
Приложението дава възможност за извършване на редакция както на данните на
обектите, така и на тяхната геометрия. Геометричната редакция се извършва чрез инструмент
„Редакция“, като принципа е аналогичен за всеки един вид обект. С активиране на инструмент
„Редакция” и посочване на съответния обект за редакция, се дава възможност за извършване на
промяна в геометрията на избрания обект. Не всички обекти от картата подлежат на редакция.
Може да се редактират само обектите, намиращи се в слоеве, отбелязани със символ
,в
компонент „Легенда”.
3.1. ПРЕМЕСТВАНЕ НА ЦЕЛИЯ ОБЕКТ
Преместване на цял обект, без промени по неговата геометрия, се извършва чрез избор
на елемента котва - на конкретния обект. Котвата се появява при активиране на инструмента
за редакция и избор с ляв бутон на мишката върху обекта.

Действие:
1.

Изберете на опция „Редакция”. Активира се
инструмент за създаване на редакция.

2.

Поставете курсора на мишката върху обект
от тип линия. Линията се очертава в зелен
цвят.

3.

Изберете обекта. Показват се върховете и
котвата на линията.
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4.

Поставете курсора на мишката върху котвата
-

5.
6.

. Котвата се очертава в червен цвят.

Изберете котвата - с ляв бутон на мишката и задръжте.
Започнете да местите курсора на мишката, Създаден е проект на избрания за
докато държите натиснат ляв бутон на редакция обект. При преместване с
мишката. Когато достигнете желаната мишката, проектът на линията се
позиция, пуснете бутона на мишката.
премества в същата посока, като
оригиналната линия остава на място.

Избор на котвата с ляв Местене на курсора на Пускане на ляв бутон
бутон на мишката и мишката и съответно на на
мишката.
задържане
проекта на линията
Обектът
се
позиционира
на
избраното място.
7.

Ако желаете да запишете направените
промени в базата данни, изберете „Запис”
от опциите в група „Операции“, меню
„Редакции“..

Резултат: Избраният за редакция обект е преместен на желаното място и неговата
нова позиция е записана и актуализирана в базата данни.

3.2. ПРИХВАЩАНЕ НА ОБЕКТ В СЪСТОЯНИЕ НА РЕДАКЦИЯ, КЪМ ДРУГ ОБЕКТ
Един обект, който се намира в състояние на редакция, може да бъде прихванат към друг
чрез използване на котвата - на обекта. По подразбиране, при активиране на режима на
геометрична редакция и избор на обекта, котвата се позиционира в средата на обекта. В
зависимост от формата на обекта, това означава:
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3.3. ИЗМЕСТВАНЕ НА ПОЛОЖЕНИЕТО НА КОТВАТА
Избрали сте слой за редакция. Активирали сте инструмента за редакция и сте избрали
обекта. За да изместите положението на котвата, следвайте стъпките:

Начално състояние на геометричните
обекти при изпълнени предварителните
условия:
Действие:
1.
2.

Поставете курсора на мишката върху котвата - . Котвата се очертава в червен цвят.
Натиснете клавиш „Ctrl“ от клавиатурата и задръжте. Изберете котвата с ляв бутон на
мишката и задръжте. Започнете да местите котвата.

Начално състояние:
Натиснат клавиш „Ctrl” и
избрана котва - с ляв
бутон на мишката.

Процес на изместване

Крайно състояние:
Пускане на клавиш
„Ctrl” и на ляв бутон
на мишката.

Можете да изместите котвата, където пожелаете.
Изместването котвата - на обект предхожда прихващането на редактирания обект към
друг. В зависимост от това къде се намира котвата, там ще бъде извършено прихващането.

3.4. ПРИХВАЩАНЕ НА ВРЪХ НА ЕДИН ОБЕКТ С ДРУГ

Ръководство на потребителя

152

ТОБЕЛ–2.3.10
Котвата е преместена в точката, с която желаете да осъществите прихващането.
Обектът, който редактирате, изглежда по следния начин:

Начално
състояние
на
геометричните
обекти,
при
изпълнени
предварителните
условия:

Котвата е изместена на върха на линията

Действие:
1.

Изберете котвата с ляв бутон
на мишката и задръжте.

2.

Започнете да местите курсора на
мишката към обекта, който
желаете да прихванете.
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3.

Доближете
върха
на
редактираната линия до точката от
целевата линия, която желаете да
бъде прихваната и пуснете бутона
на мишката

4.
5.

Веднага след отпускане на бутона на мишката, направената редакция се отразява.
За да запишете промените,
изберете „Запис”.

Резултат: Два сегмента са прихванати един за друг.

Начална позиция

Крайна позиция

3.5. РОТАЦИЯ НА ОБЕКТ
Ротацията на обект се извършва с център, какъвто се явява котвата - на обекта. В този
смисъл, променяйки позицията на котвата, променяте и оста на въртене. Избрали сте слой за
редакция. Активирали сте инструмента за редакция и сте избрали обекта. Това означава, че
изгледът на обекта, който ще бъде подложен на ротация, изглежда по следния начин:
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Начално състояние на геометричните
обекти
при
изпълнени
предварителните условия:

Действие:
1.

Изберете обекта с десен бутон на
мишката. Отваря се допълнително
меню
с
с
инструменти
за
геометрична редакция.

2.

Изберете опция „Ротация”. Появява
се проект на обекта, който следва
движенията на мишката, като
ротацията се извършва около котвата
на обекта. Текущият ъгъл на
завъртане се показва в процеса на
ротация.
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3.

След достигане на на съответната
позиция на завъртане и натиснете
ляв бутон на мишката и обекта
приема новото си положение.

4.

За да се запази тази позиция и в базата данни, е необходимо да се избере бутон
„Запис”.

3.6. МАЩАБИРАНЕ НА ОБЕКТ
Мащабиране се извършва чрез отдалечаване или приближаване на курсора на мишката
към котвата - на обекта. В този смисъл, променяйки позицията на котвата, променяте и оста
на мащабиране. Избрали сте слой за редакция, активирали сте инструмента за редакция и сте
избрали обекта. Това означава, че изгледът на обекта, който ще бъде подложен на мащабиране:

Начално състояние на геометричните
обекти,
при
изпълнени
предварителните условия:

Действие:
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1.

Изберете обекта с десен бутон на
мишката. Отваря се допълнително
меню с инструменти за геометрична
редакция.

2.

Изберете опция „Мащабиране”.
Появява се проект на обекта, който се
уголемява или смалява в зависимост
от движенията на мишката.

3.

Започнете да отдалечавате или
приближаване на курсора на мишката
от котвата. Ако стойността на
функцията f се увеличава, мащабът на
линията расте, ако стойността на
функцията f намалява, мащабът на
линията намалява.

4.

След достигане на желаната позиция
на курсора и натискане на ляв бутон
на мишката, процеса на мащабиране
приключва и обекта заема новото си
състояние.

5.

За да се запази това състояние на обекта и в базата данни, е необходимо да се избере
бутон „Запис”.
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3.7. ПРОМЯНА НА ДЪЛЖИНАТА И ПОСОКАТА НА ЛИНЕЕН СЕГМЕНТ
Промяната на дължина и посока на отделен сегмент се управлява чрез върховете на
съответния обект.
Начално състояние на геометричните обекти,
при изпълнени предварителните условия:

Действие:
1.

Поставете курсора на мишката върху връх
на сегмент. Точката, върха на сегмента се
оцветява в червен цвят.

2.

Изберете върха с ляв бутон на мишката и
задръжте, започнете да отдалечавате
захванатия връх от другия връх. Дължината
на линията се увеличава. Ако местите
курсора на мишката наляво/надясно,
посоката на сегмента следва посоката на
местене на курсора на мишката.
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3.

При достигане на необходимата дължина в
необходимата
посока,
приключете
редакцията, като пуснете левия бутон на
мишката и запишете промените.

Промяна на дължина и посока могат да бъдат извършвани и за вътрешни върхове:
Промяна на дължина и посока на краен
връх.

Промяна на дължина и
вътрешен връх.

посока

на

3.8. ПРЕМАХВАНЕ/ДОБАВЯНЕ НА ВРЪХ
Опциите за премахване/добавяне на връх стават активни, когато изберем с десен бутон
на мишката връх на обекта, при активиран бутон „Редакция“ на . В конкретния пример ще
разгледаме случай за премахване на връх. Добавянето на връх се извършва аналогично.
Начално състояние на геометричните
обекти при изпълнени предварителните
условия:

Действие:
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1.

Поставете курсора на мишката върху
вътрешен за сегмента връх.

2.

Натиснете десен бутон на мишката и
изберете опция „Премахни връх” или
„Добави връх“. В случая избираме
„Премахни връх“.

Резултат:

Върхът е премахнат.
Образува
се
проектна
линия,
съединяваща останалите два върха на
линията.

За да запазите направените промени, е необходимо да изберете бутон „Запис”.
3.9. ОБЕДИНЕНИЕ НА ГЕОМЕТРИИ
Обединение се извършва между 2 обекта от един и същи тип, които имат допирни
страни:
✓ Линия с линия;
✓ Полигон с полигон.
Разглеждаме случай на два допиращи се линейни обекта, които ще обединим в един.

Действие:
1.

Междинен резултат:

Активирайте инструмент „Обединение”, като сте избрали съответния слой за работа, в
който присъстват тези линейни обекти. В настоящия пример това е слой „Линии на
застрояване” от модел „Застроителен план“.
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2.

Изберете първата линия. При избор,
линията се оцветява в различен цвят.

3.

По същия начин изберете и втората
линия. И двете линии са в един цвят,
което означава че са избрани за
обединение.

4.

За потвърждение на обединението
натиснете
клавиш
„Enter“
от
клавиатурата.
Извежда се диалог за избор на линията,
чиито атрибутни данни да се прехвърлят
на новосъздадената обединена линия.
Изберете една от двете линии и
натиснете „Продължи“.

Резултат: Като резултат от направеното обединение се получава нов линеен обект,
обединяващ в себе си двете геометрии и придобиващ атрибутните данни на избраната
от двете линии.
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По аналогичен начин може да се обединяват полигонови обекти.
Няма ограничение в броя обекти за обединяване. Единственото изискване е те да са от
един тип и да се пресичат.

3.10. УДЪЛЖАВАНЕ НА ЛИНИЯ

Необходими условия:
Намирате се в режим на редакция и е избран слой за работа от тип „Линия”.

Начално
обекти:

състояние

на

геометричните

Инструмент „Удължаване”
Действие:
1.

Междинен резултат:

Активирайте инструмента.
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2.

Изберете линията, до която желаете да
удължите целевата линия. Линията се
оцветява в червен цвят, докато не се
приключи редакцията.

3.

Поставете курсора на мишката върху
целевата линия, която желаете да удължите.
Линията се оцветява в зелен цвят.

Резултат: Линията е удължена. Извършена е автоматична селекция на удължената
линия и атрибутите й са попълнени в компонент „Свойства”.

Ако желаете да запазите промените,
изберете инструмент „Запис” от меню
„Редакция”. Извършените промени се
запазват.
Ако сте направили грешка изберете бутон „Отмени” от меню „Редакция”. Извършеното
действие се премахва и целевата линия се връща в началното си състояние .
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3.11. ОТСИЧАНЕ НА ЛИНИЯ

Необходими условия:
Намирате се в режим на редакция и сте избрали слой за работа тип „Линия”.
Начално състояние на геометричните обекти:

Инструмент „Отсичане на линия”
Действие:
1.

Активирайте инструмента.

2.

Изберете линията, която служи за
ориентир, до къде да бъде (премахната)
отсечена линията. Линията се оцветява в
червен цвят.

3.

Изберете тази част от целевата линия,
която желаете да премахнете (отсечете).

Междинен резултат:

Резултат: Избраната част от целевата линия е премахната. Извършена е автоматична
селекция на останалата част от целевата линия и атрибутите й са попълнени в компонент
„Свойства”.
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Ако желаете да запазите промените,
изберете инструмент „Запис” от меню
„Редакция”. Извършените промени се
запазват.
Ако сте направили грешка изберете бутон „Отмени” от меню „Редакция”. Извършената
редакция се премахва.
3.12. ПРЕСИЧАНЕ НА ЛИНИЯ В ТОЧКА

Необходими условия:
Намирате се в режим на редакция и е избран слой за работа от тип „Линия”.

Начално състояние на геометричните
обекти:
Инструмент „Пресичане в точка”
Действие:
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1.

Активирайте инструмента „Пресичане в
точка”.

2.

Поставете курсора на мишката върху
целевата линия, която желаете да
разделите на два обекта.
Линията се оцветява в зелен цвят.
Изберете точката върху целевата линия, в
която желаете да разделите линията.
Линията се разделя на два обекта в
избраната
точка.
Новосъздадените
обекти
придобиват
системни
идентификатори и биват автоматично
селектирани.
Всяка
новосъздадена
геометрия наследява атрибутите на
оригиналната.

3.

4.

Ако желаете да запазите промените,
изберете инструмент „Запис” от меню
„Редакция”.
Извършените промени се запазват и
новосъздадените обекти получават
идентификатори.
Ако сте направили грешка, изберете бутон
„Отмени” от меню„Редакция”.
Извършената редакция се премахва. Целевата
линия се връща в началното си състояние

Резултат: Целевата линия е разделена на 2 нови линии, които наследяват
атрибутите на целевата линия. Винаги можете да редактирате атрибутите на новите
обекти.
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Селектирана е едната нова линия

Селектирана е другата нова линия

3.13. ПРЕСИЧАНЕ ПО РАЗСТОЯНИЕ

Необходими условия:
Намирате се в режим на редакция и е избран слой за работа от тип „Линия”.

Начално състояние на геометричните
обекти:
Инструмент „Пресичане по разстояние”
Действие:
1.

Активирайте инструмента „Пресичане по
разстояние”.

2.

Поставете курсора на мишката върху
целевата линия, която желаете да
разделите на два обекта.
Линията се оцветява в зелен цвят, като се
маркира посоката й от стрелки.
Изберете целевата линия с ляв бутон на
мишката, появява се екран „Пресичане по
разстояние“.

3.
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4.

Въведете на какво разстояние искате да
бъде пресечена линията и натиснете
„Продължи“. За конкретния пример ще
напишем 15 м.

Резултат: Целевата линия е разделена на 2 нови линии, които наследяват атрибутите
на целевата линия, като едната от линиите е с дължина 15 м. Винаги можете да
редактирате атрибутите на новите обекти.

Селектирана е едната нова линия

Селектирана е другата нова линия с
дължина 15 м.

Ако желаете да запазите промените, изберете
инструмент „Запис” от меню „Редакция”.
Извършените промени се запазват и
новосъздадените
обекти
получават
идентификатори.

Ако сте направили грешка, изберете бутон
„Отмени” от меню „Редакция”.
Извършената редакция се премахва. Целевата
линия се връща в началното си състояние.

3.13. ПРЕСИЧАНЕ В ОБЛАСТ

Необходими условия:
Намирате се в режим на редакция и е избран слой за работа от тип „Линия”.

Начално състояние на геометричните обекти:

Имаме начертани две линии.

Инструмент „Пресичане в област”
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Действие:
1.

Активирайте инструмента.

2.

Поставете курсора на мишката в начална точка за
построяване на област, която да обхване линиите,
които желаете да пресечете.

3.

Натиснете ляв бутон на мишката и задръжте.
Започнете да влачите курсора на мишката.
Образува се зелена окръжност.

4.

Когато окръжността обхване обектите, които
желаете да пресечете един с друг, пуснете курсора
на мишката. Линиите се разделят в точкaтa, в
която се пресичат една с друга. Новосъздадените
обекти придобиват системни идентификатори и
биват
автоматично
селектирани.
Всяка
новосъздадена геометрия наследява атрибутите
на оригиналната.

5.

Ако желаете да запазите промените, изберете
инструмент „Запис” от меню „Редакция”.
Извършените
промени
се
запазват.
Новосъздадените
обекти
получават
идентификатори.

Междинен резултат:

Ако сте направили грешка, изберете бутон
„Отмени” от меню „Редакция”. Извършената
редакция се премахва. Целевата линия се
връща в началното си състояние преди
редакция.
Обхванатите в окръжността линии се разделят в пресечните си точки.
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4. СЪЗДАВАНЕ НА ГЕОМЕТРИЯ ОТ ТИП ПОЛИГОН
Като полигонови обекти в приложението се разглеждат всички квартали, сгради, имоти,
УПИ и т.н.
Създаване на геометрия от тип полигон, се
осъществява с инструмента за изчертаване на
полигон, като условието е да бъде избран
слой за работа, в който има полигонови
обекти (напр. УПИ, квартали, райони, имоти,
сгради и др.).
Приключване на чертането се извършва чрез
избор на клавиш „Space“ от клавиатурата.
Отказ от всички начертани обекти, можете да
извършите, избирайки второстепенната
опция на инструмент „Запис“, позволяваща
„Отказ на промените“.
Изключване на опцията за създаване на нов обект, се осъществява чрез клавиш „Esc“ от
клавиатурата.
Опциите, спомагащи процеса по създаване на нов обект се откриват при избор с десен
бутон на мишката върху конкретна или произволна точка в рамките на картата, след избран
инструмент за създаване на нов обект.
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Пълният списък с опции, които могат да се активират и да спомогнат в процеса на чертане
са следните:

Наименование:

Функционалност:
Премахва последно начертаната точка. Можете да премахнете

„Откажи последната
последната точка също и чрез клавиш „Backspace” от
точка“
„Завърши фигурата“
„Откажи фигурата“
„Абсолютни X, Y“
„Делта X, Y“
„Дължина/ Посока“
„Посока“
„Дължина“
„На разстояние
линия“

клавиатурата на компютъра.
Завършва чертането. Можете да завършите чертането на
фигурата също и чрез клавиш „Space” (Интервал) от
клавиатурата.
Прекъсва процеса на чертане. Можете да откажете
начертаната фигура също и чрез клавиш „Esc” от клавиатурата.
Поставя първата точка от линията на позиция, по зададени
координати.
Поставя следваща точка от линията на отстояние от предната
точка по зададени координати, приемайки предната точка за
начална (0,0).
Задава едновременно конкретна дължина и ъгъл на посоката,
за изчертаване на линията.
Задава точен ъгъл на посоката, към която ще бъде начертана
линията.
Задава конкретна дължина за изчертаване на линията.

от Задава отстояние от съществуваща линия, за поставяне на

„Успоредно на линия“

точка от изчертаваната линия.
Ограничава посоката на изчертаваната линия, така че да бъде
успоредна на избран съществуващ линеен обект. Можете да
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„Перпендикулярно
линия“

ограничите посоката на линията и като задържите клавиш
„Shift” от клавиатурата на компютъра, докато чертаете.
Ограничава посоката
на изчертаваната линия, да е
перпендикулярна на избран съществуващ линеен обект.
на
Можете да ограничите посоката на линията, така че да е
перпендикулярна и като задържите клавиш „Ctrl” от
клавиатурата, докато чертаете.

„Премахни
ограничението“

Премахва текущо използваните опции.

„Дъга по 2 точки“

Образува дъга по две точки.

„Дъга по 3 точки“

Образува дъга по три точки.

„Център и две точки“

Образува дъга по център и две точки.

2.1.

ПОСТАВЯНЕ НА ТОЧКА ОТ ПОЛИГОН С ТОЧНИ КООРДИНАТИ,
ОПЦИЯ „АБСОЛЮТНИ X,Y”

Тази опция е активна по всяко едно време. Използва се за поставяне на първа и следваща
точка от полигонов обект. С използване на опция „Абсолютни X,Y” не е необходимо да
позиционирате картата, за да изберете началната точка на полигона. Единственото, което е
нужно е да зададете точни координати за поставяне на първата точка.

Действие:
1.

Изборете слой за работа. В конкретния
пример избираме слой „УПИ“ от модел
„Регулационен план“.

2.

Изберете на бутон „Изчертаване на
полигон”.
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3.

Изберете произволна позиция
картата с десен бутон на мишката.

4.

От появилия се списък с опции,
изберете „Абсолютни X,Y”.

5.

Появява се прозорец за въвеждане на
координати X и Y.
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6.

Въведете желаните от вас координати,
откъдето да започне изчертаването на
полигона.

7.

Изберете координатна
натиснете „Продължи“.

система

и

Резултат: Поставя се първата точка
от полигона на позиция, определена от
въведените координати. По подобен
начин може да се начертае втора, трета
и т.н. точка или да продължите
изчертаването с помощта на друга
опция. С тази опция можете с точност
да начертаете точките на полигона, по
зададени координати.

2.2.

ПОСТАВЯНЕ НА ТОЧКА ОТ ПОЛИГОН ЧРЕЗ ОПЦИЯ „НА РАЗСТОЯНИЕ ОТ ЛИНИЯ”

Опция „На разстояние от линия” се активира при избор с десен бутон на мишката върху
линия на съществуващ обект. Може да се използва за изчертаване както на първа, така и на
следваща точка.

Действие:
1.

Междинен резултат:

Изберете слой за работа с полигонови
обекти и активирайте инструмента за
изчертаване на полигон.
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2.

Позиционирайте курсора на мишката върху
линия от съществуващ обект и натиснете
десен бутон, за да се появи списъка с
опции. Опция „На разстояние от линия“ от
линия е активна.

3.

Изберете опция „На разстояние от
линия”.

4.

Извежда се прозорец с поле за въвеждане
на стойност за разстоянието в метри.

5.

Стойността се отнася за разстояние от избрания обект. Въведете стойност и потвърдете
с „Enter“ или бутон „Продължи”.
Необходимо е да въведете цяло число (2; 10; 1,25), като числото може да бъде и
отрицателно. Това определя от коя страна на посочената линия ще бъде поставена
точката.
Например:
Въвеждаме стойност 5м и избираме бутон Ако въведем за стойност -5 м, тогава
„Продължи“. Избираме произволна точка първата точка за построяване на линия
върху картата. Първата точка се поставя, на ще се постави от другата страна на
разстояние 5м от съществуващата посочена посочената съществуваща линия.
линия.
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Разстояние от линия = 5 м

2.3.

Разстояние от линия = -5 м

ЧЕРТАЕНЕ НА ПОЛИГОН СЪС ЗАДАДЕНА ПОСОКА НА ЛИНИЯ

Опция „Посока“ предоставя възможност за изчертаване на линия от полигон,
позиционирана на точно определен ъгъл. Тази опция се активира веднага след поставяне на
първата точка от полигона. Най-често се използва в комбинация с други опции („Успоредно на
линия“, „Перпендикулярно на линия“ и др.).

Действие:
1.

Изчертайте първа точка от линията на
полигона, използвайки някои от
опциите:
„Абсолютна
X,Y“,
„На
разстояние от линия“ или просто избор
на място.

2.

След като е начертана първата точка
изберете точка от картата с десен бутон
на мишката. Извежда се списък, в който
опция „Посока“ е активна.
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3.

Изберете опция „Посока”.

4.

Появява се прозорец за въвеждане на
стойност за ъгъл, определящ посоката на
линията на полигона в градуси.

5.

Въведете желания от вас ъгъл и
потвърдете с клавиш „Enter“ или с бутон
„Продължи“. Необходимо е да се въведе
цяло число (90; 45,5; и т.н. ). Пример:
49,5o

Резултат: Променливата линия се
насочва към избрания ъгъл и се
придържа към него, независимо от
движението на курсора.

2.4.

ЧЕРТАЕНЕ НА ПОЛИГОН СЪС ЗАДАДЕНА ДЪЛЖИНА НА ЛИНИЯ

Опция „Дължина“ предоставя възможност за изчертаване на линия от полигона, с
предварително зададена точно определена дължина. Тази опция се активира веднага след
поставяне на първата точка от полигона. Най-често се използва в комбинация с други опции
(„Успоредно на линия“, „Перпендикулярно на линия“ и др.).

Действие:
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1.

Поставете първата точка от линията на
полигона, използвайки някои от
опциите: „Абсолютна X,Y“, „На
разстояние от линия“ или просто
избор на място.

2.

Отворете списъка с опции, като
натиснете десен бутон на мишката.

3.

Изберете опцията „Дължина”.

4.

Отваря се прозорец с поле за
въвеждане на фиксирана дължина на
линията на полигона в метри.
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5.

6.

Въведете желаната стойност за
дължина в метри на линията и
потвърдете с клавиш „Enter“ или
натиснете
бутон
„Продължи“.
Необходимо е да се въведе цяло
положително число (10; 1,5 ).
Пример: 5. Променливата линия се
фиксира с дължина 5 метра. Линията се
придържа към фиксираната стойност,
дори и при движение на курсора на
мишката.
Изберете точка от картата, за да
потвърдите поставянето на втората
точка на позиция, ограничена от
зададената дължина.

Резултат: Начертана е линия с
дължина 5 метра. С така фиксирана
позиция, може да поставите втората
точка от полигона и да продължите с
изчертаването на втори сегмент от
обекта.Този
инструмент
дава
възможност за лесно и точно
изчертаване на полигонови обекти по
зададена дължина на страните.

2.5.

ЧЕРТАЕНЕ НА ПОЛИГОН С ЛИНИЯ, УСПОРЕДНА НА ЛИНИЯ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ
ОБЕКТ. ОПЦИЯ УСПОРЕДНО НА ЛИНИЯ

Опция „Успоредно на линия“ предоставя инструмент за изчертаване на линия от
полигона, успоредна на линия от вече съществуващ обект. Тази опция се активира веднага след
поставяне на първата точка от линията на полигона. Най-често се използва в комбинация с други
опции („Абсолютни X,Y“, „На разстояние от линия“ или просто избор на място).
За изчертаване на втора и следваща точка от полигона ще използваме опция „Успоредно
на линия”.
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Действие:
1.

Изчертайте първа точка от линията на
полигона, използвайки някои от опциите:
„Абсолютна X,Y“, „На разстояние от
линия“ или просто избор на място.

2.

За да активирате опция „Успоредно на
линия”, позиционирайте курсора върху
линията, на която желаете да бъде
успоредна една от страните на полигона.
Веднага след това натиснете десен бутон
на мишката. Виждате, че в този случай
опция „Успоредно на линия” е вече
активна. (Забележка: Ако все пак
успоредната линия не се активира в
менюто, значи курсора на мишката не е
позициониран правилно върху линията.
За по-голяма прецизност изберете
инструмент „Прихващане“ (F3).
Изберете опция „Успоредно на линия”.
При избор на тази опция, посоката на
линията,
която
изчертаваме
се
ограничава така, че да върви успоредно
на посочената съществуваща линия.

3.

4.

Междинен резултат:

Можете да създадете успоредна линия, с
помощта
на
клавиш
„Shift“
от
клавиатурата. При този вариант отпада
необходимостта от избиране на опция
„Успоредно на линия” от падащото меню.
Създаване на успоредна линия с помощта
на клавиш „Shift“ от клавиатурата, се
осъществява по следния начин:

Ръководство на потребителя

180

ТОБЕЛ–2.3.10
✓ Задали сте местоположението на първата
точка на новата линия, намираща се на
определено
разстояние
от
вече
съществуваща на картата линия.

✓ Натиснете клавиш „Shift“ и задържайки
го, доближете курсора на мишката към
линията, на която желаете да е успоредна
създаваната нова линия. Линията
автоматично се превръща в успоредна на
посочената съществуваща линия.
5.
Така ограничена, линията от полигона може да бъде завършена чрез избор с ляв бутон
на мишката на избрано място или чрез добавяне на нова опция „Дължина” с точно
определена дължина чрез десен бутон на мишката.
Резултат: Комбинацията от използването на опциите „На разстояние от линия” и
„Успоредно на линия” дава възможност за прецизно позициониране и изчертаване на
линейни и полигонови обекти.

2.6.

ОПЦИЯ „ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО НА ЛИНИЯ”

Опция „Перпендикулярно на линия” се отнася за ограничаване посоката на чертане на
линия, така че да е перпендикулярна на избран обект от картата. Тази опция има смисъл за
използване, когато е изключен инструмент „Прихващане”, тъй като той замества нейната
функция, разпознавайки автоматично перпендикулярност към съществуващ обект.
Активирането на тази опция се осъществява по същия начин, както при опция „Успоредно
на линия”, а именно поставяне на първа точка от полигона, посочване с мишката обекта, на който
ще се създаде перпендикулярна линия, избор с десен бутон върху обекта и избор на опция
„Перпендикулярно на линия“. Посоката на линията е ограничена, като следващата стъпка може
да бъде задаване на дължина.
Действие:
Междинен резултат:
1.

Поставете първа точка от линията на
полигона, използвайки някои от
опциите:
„Абсолютна
X,Y“,
„На
разстояние от линия“ или просто избор
на място.
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2.

3.

За
да
активирате
опция
„Перпендикулярно
на
линия”,
позиционирайте курсора върху линията,
на
която
желаете
да
бъде
перпендикулярна една от страните на
полигона. Веднага след това натиснете
десен бутон на мишката. Виждате, че в
този случай опция „Успоредно на линия”
е вече активна. (Забележка: Ако все пак
успоредната линия не се активира в
менюто, значи курсора на мишката не е
позициониран правилно върху линията.
За по-голяма прецизност изберете
инструмент „Прихващане“ (F3).
Изберете опция „Перпендикулярно на
линия“.

Резултат: Линията е начертана и е
перпендикулярна
на
посочената,
незявисимо от движението на курсора
на мишката.
Опция „Перпендикулярно на линия” се
използва за изчертаване на следваща
точка от обекта, в комбинация с
„Разстояние
от
линия”
или
самостоятелно
при
произволно
начертана точка.
Можете да използвате и клавиш „Ctrl” , за да направите линията перпендикулярна на
друга. Задръжте клавиша и посочете линията, на която да бъде перпендикулярна
новосъздадената линия. В такъв случай няма нужда да използвате опция
„Перпендикулярно на линия“ от допълнителното меню.

2.7.

СЪЗДАВАНЕ НА ПОЛИГОН ЧРЕЗ ПРОИЗВОЛНО ЧЕРТАНЕ

Използвайки познатите от предходните точки опции (определяне местоположение на
точка, дължина на линия, посока, ъгъл, успоредност, перпендикулярност), може да се създаде
обект тип полигон.
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В настоящия пример това е сграда. Нека проследим процеса по изграждане на полигонов
обект.

Действие:
1.

За преминаване към режим създаване на
полигон, е необходимо да се избере слой
за редакция от тип „Полигон“. За пример
избираме слой „Сгради“ от модел
„Кадастрален план“.

2.

Активирайте инструмент „Изчертаване
на полигон”.

3.

Определете местопололожението на
началната
точка
чрез
една
от
гореописаните опции:
✓ „Абсолютни X,Y“;
✓ „На разстояние от линия“;
✓ Произволно
избрано
местоположение.
Избираме с ляв бутон на мишката, с цел
фиксиране на точката.
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4.

5.

6.

Чрез опциите „Посока“, „Дължина“,
„Успоредно
на
линия“
или
„Перпендикулярно на линия“, както и
свободно
избиране
на
посоката
изчертаваме линията, която се явява
едната страна на полигона. На фигурата
създадената линия е отбелязана с червен
цвят. Поставяне на втората точка от
полигона се осъществява с ляв бутон на
мишката. Процесът продължава с
изчертаване на втората линия от
полигоновия обект.
Избираме втората линия на полигона да
бъде успоредна на една от границите на
имота. За целта посочваме линията от
съществуващия обект, на която желаем
да бъде успоредна втората линия от
полигона, който чертаем.

Докато посочваме линията, натискаме и
задържаме
клвиш
„Shift“
от
клавиатурата. По този начин линията
автоматично се превръща в успоредна на
посочената, независимо от мястото, на
което се намира маркера на мишката.
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7.

Ще зададем дължина на втората линия
на полигона. За целта с десен бутон
избираме произволна точка и посочваме
опция „Дължина“.

8.

В новоотворилия се прозорец задаваме
стойност от 10 метра за дължина на
едната страна на сградата, която
чертаем. Изберете бутон „Продължи“.

9.

Втората линия от полигоновия обект е
независима от движението на курсора на
мишката, тъй като вече притежава
следните характеристики:
✓ Успоредна на съседен обект;
✓ Дължина 10м.
Изберете произволно място от картата.
По този начин поставяте крайната точка
на изчертаваната линия.

10.

Следва изчертаване на трета и четвърта
линии от полигона. Можете да
използвате коя да е опция от описаните в
предходната
точка.
Избрахме
произволно опциите „Успоредно на
линия“ и „Дължина“, с цел онагледяване
на процеса. Можете да създадете
полигон с неограничен брой страни. За
настоящият пример създаваме сграда,
състояща се от четири линии.
След поставяне на точка, определяща третата страна от полигона, е необходимо да
затворите фигурата. Инструмент „Прихващане“ улеснява тази операция. Можете да го
активирате:

11.
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12.

13.

✓ чрез бутон F3 от клавиатурата;
✓ от долния десен ъгъл на работния екран на приложението;
Този инструмент „прихваща“ две линии или точки.
Приближете курсора на мишката към
първата поставена точка на обекта, с цел
затварянето му. При активирана опция за
прихващане, мястото на затваряне на
полигона ще се посочи с розов маркер.
Това гарантира правилното затваряне на
обекта. Изберете маркираната точка.

Изберете клавиш „Space“ от клавиатурата
за приключване на чертането на
полигона или кликнете два пъти с ляв
бутон на мишката.
Резултат: Създаденият обект получава служебен идентификатор. Попълнете
атрибутните данни в компонент „Свойства”. Подробно описание относно попълване
на атрибутни данни, може да намерите в т. Попълване на атрибутни данни за
новосъздадени полигонови обекти (УПИ)
Запис на новосъздадения полигон и промените по данните, се осъществява чрез бутон
„Запис“ от меню „Редакция“.
В случай, че има некоректно попълнени данни, се отваря прозорец, в който са
посочени пропуските.
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Забележка: Границите на новосъздадената сграда се изчертават по аналогичен
начин.

2.8.

СЪЗДАВАНЕ НА ПОЛИГОН С ПРЪСТЕН

Пръстенът се явява част от полигона, който позволява изчертаването на обект, съдържащ
в себе си празно пространство.
Този тип полигон се чертае по аналогичен начин на стандартен полигон, с помощта на
опциите, спомагащи процеса на създаване на полигони. Ще посочим пример за изчертаване на
полигон с пръстен, състоящ се от четири стени, с изключение на описание на помощните опции,
които са детайлно представени в предходните две точки.
Действие:
Междинен резултат:
1.

За преминаване към режим създаване
на полигон, е необходимо да се избере
слой за редакция от тип полигон. За
пример избираме слой „Сгради“ от
модел
„Кадастрален
план“.
Активираме инструмент „Изчертаване
на полигон”.
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2.

Поставете три от четирите стени на
полигона, без да поставяте последната
точка за затваряне на обекта.

3.

Определете местоположението на
точка от вътрешния пръстен, изберете
десен бутон на мишката. Отваря се
познатия списък с опции. С ляв бутон на
мишката изберете опция „Добави
пръстен“.

4.

Външният полигон автоматично се
затваря. Същевременно се поставя
първата точка от вътрешния пръстен.
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5.

Следва изчертаването на първата и
последващите линии на вътрешната
част на полигона, аналогично на
външния
пръстен.
Можете
да
използвате спомагащите опции, като за
примера, ние използвахме опция
„Успоредно на линия“, с помощта на
клавиш „Shift“ от клавиатурата.

6.

Завършете изчертаването на вътрешния
пръстен от полигона чрез двоен избор с
ляв бутон на мишката или чрез
единичен избор на ляв бутон,
последващ с избор на клавиш „Space“
от клавиатурата.

Създаденият обект получава служебен идентификатор. Попълнете атрибутните данни от
компонент „Свойства”.
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Подробно описание относно попълване на атрибутни данни, може да намерите в т.
Попълване на атрибутни данни за новосъздадени полигонови обекти (УПИ)
Запис на новосъздадения полигон и промените по данните, се осъществява чрез бутон
„Запис“ от меню „Редакция“. В случай че има некоректно попълнени данни, се отваря
прозорец, в който са посочени пропуските.

2.9.

ПОПЪЛВАНЕ НА АТРИБУТНИ ДАННИ ЗА НОВОСЪЗДАДЕНИ ПОЛИГОНОВИ
ОБЕКТИ (УПИ)

Новосъздадените полигонови обекти, както и останалите нови обекти са с празни
атрибутни данни при тяхното създаване. Характерно за полигоновите обекти е, че съдържат
повече информация и е необходимо да се попълнят по-конкретни данни за тях. Ще разгледаме
пример за създаване и попълване на данни за УПИ, като най-често използван и специфичен
обект за създаване.
Характерно за УПИ обекта е добавянето на заповеди за одобрение, което се извършва
след като се създадат и попълнят всички атрибутни данни за него и се запишат промените.

По един от горе описаните начини е създаден нов полигонов обект в слой „УПИ“ от
модел „Регулация“, който първоначално е със служебен идентификатор и без
атрибутни данни.
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Действие:
1.

Попълваме всички атрибутни данни,
характерни за УПИ обекта. За
настоящия
пример
попълваме
примерни данни.

2.

След като въведем всички атрибутни
данни, е необходимо да изберем
опция „Запис“, за да се актуализират
направените промени в базата
данни. Запис на новосъздадения
полигон и промените по данните се
осъществява чрез опция „Запис“ от
меню „Редакция“.
Системата извежда съобщение за
потвърждаване на направените
промени.

3.

4.

Междинен резултат:

В случай че има некоректно попълнени данни, се отваря прозорец, в който са посочени
пропуските. В конкретният пример, това са данни за УПИ. Полето е отбелязано в червен
цвят.
При избор с десен бутон на мишката върху избрания ред, се отваря меню с опции.
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5.

6.

Може да изберете опция „Приближи
и селектирай“. Чрез това действие
ще се селектира обектът, чиито
данни се нуждаят от корекция.
Затворете прозореца, за да се визуализира обектът на картата.
Обектът е селектиран, в компонент „Свойства“, с червен цвят са отбелязани полетата,
които следва да бъдат попълнени или коригирирани.
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7.

След запис на промените, новосъздадения обект УПИ, приема нов идентификатор и
всички нововъведени атрибутни данни. Като нов атрибут, в подпрозорец „Атрибути”
се появяват допълнително следните атрибути: „Заповед за одобрение”, „Последна
заповед за изменение“, „Заповеди за изменение“, „Разрешения за строеж“,
„Собственост“. Процесът по добавяне на заповед ще разгледаме в следващата точка.
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2.10. ДОБАВЯНЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ КЪМ УПИ
При вече записан УПИ обект, атрибутните данни могат да бъдат допълнително
редактирани, като едно от характерните за УПИ атрибутни стойности е „Заповеди за изменение”,
която се променя по следния начин:

Действие:
1.

Междинен резултат:

Избираме обект УПИ, за което е необходимо да се добавят заповеди за изменение.
За настоящия пример ще използваме обект УПИ от предходната точка.

2.
Избираме опция
, намираща се
срещу
атрибут
„Заповеди
за
изменение”.
Резултат: Отваря се диалогова форма „Заповеди за изменение”, от която може да се
извършва редакция по заповедите за изменение към избрания обект УПИ - промяна в
данните, добавяне на нови, премахване и т.н.
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3.

4.

Чрез двоен избор с ляв бутон на мишката се активира всяка една клетка от полето за
въвеждане на стойност за съответната заповед.

5.

Въведете данните в полетата. Попълваме примерни стойности.

6.

Изберете „Издател“ от показалия се списък и натиснете „Продължи“.

7.

Прикачете
необходимост.

документ
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8.

За да се добави нов ред със заповед,
изберете „Натиснете тук, за да
добавите нов запис“.

9.
10.

По аналогичен начин може да се попълни и следваща заповед.
Изтриване на заповед (ред) се
извършва
чрез
маркиране
на
съответния ред и избор на бутон
„Изтриване“.
За да се потвърди направената промяна
в заповедите за изменение, е
необходимо да се избере бутон
„Продължи”.

11.

Резултат: След като се потвърди
направената
редакция,
прозорец
„Заповеди за изменение” се затваря и в
подпрозорец „Атрибути“ се попълват
като стойност въведените заповеди.

5. ГЕОМЕТРИЧНА РЕДАКЦИЯ НА ОБЕКТ ТИП ПОЛИГОН
Приложението дава възможност за извършване на редакция както на данните на
обектите, така и на тяхната геометрия. На редакция подлежат само обектите, намиращи се в
слоеве, отбелязани със символи
(точка),
(линия),
(полигон), в компонент
„Легенда”.
Процесите на работа са аналогични на описаните опции за редакция на линия.
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Геометричната редакция се извършва чрез инструмент „Редакция“, като принципа е
аналогичен за всички видове обекти. Пример за геометрия от тип „Полигон“ са обекти като
квартали, пощенски райони, УПИ и други.
За преминаване към режим редакция на полигон, е необходимо да бъде зададен слой,
съдържащ полигонови обекти. Следва избор на инструмент „Редакция“, като опциите за
извършване на тези операции се намират в меню „Редакция“, група „Инструменти за
редакция“. С активиране на този инструмент и посочване на съответния обект, се дава
възможност за извършване на промяна в геометрията на избрания обект.

Характерни за обекти от тип „Полигон“ са следните инструменти за редакция.
Активирането на тези инструменти се осъществява след избор на слой за работа с полигонови
обекти.
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5.1. УЕДНАКВЯВАНЕ НА ГЕОМЕТРИИ ОТ ТИП ПОЛИГОН
Инструмент „Уеднаквяване“ дава възможност за уеднаквяване на атрибутите на група
обекти с атрибутите на определен обект от същия слой. Намира се в меню „Редакция“.

Действие:
1.

Изберете
инструмент
„Уеднаквяване“. Инструментът е
активиран.

2.

След като предварително сте
позиционирали
картата
до
обектите,
които
ще
бъдат
уеднаквени, поставете курсора на
мишката върху първия обект, който
ще бъде маркиран. Обектът се
оцветява в зелен цвят.

3.

Изберете обекта. Оцветяването се
променя в син цвят, което означава,
че
ще
бъде
включен
в
уеднаквяването.
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5.

Продължете
да
маркирате
останалите обекти, които желаете
да уеднаквите. Няма ограничение в
броя на уеднаквени обекти. В
случая ще уеднаквим два обекта
УПИ в едно. В случай че сте
маркирали
погрешен
обект,
можете да го изберете повторно и
той ще бъде изключен от
селекцията за обединяване.

6.

Посочете втория обект.

Резултат:

Атрибутните

данни

на

посочените

обекти

са

уеднаквени.

5.2. ОБЕДИНЕНИЕ НА ГЕОМЕТРИИ ОТ ТИП ПОЛИГОН
Инструмент „Обединение“ дава възможност за обединение или още сливане на няколко
полигонови обекта в един. Новообразуваният обект приема атрибутните данни на един от
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обектите, които го съставят. Инструмент „Обединение“ се намира в меню „Редакция“, група
„Инструменти за редакция“.

Нека разгледаме следния пример:

Действие:

Междинен резултат:

1.

Изберете слой за работа, включващ
полигонови обекти.

2.

Изберете
„Обединение“.
активиран.

3.

След като предварително сте
позиционирали
картата
до
обектите,
които
ще
бъдат
обединени, поставете курсора на
мишката върху първия обект, който
ще бъде маркиран. Обектът се
оцветява в зелен цвят.

инструмент
Инструментът е
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4.

Изберете обекта. Оцветяването се
променя в син цвят, което означава,
че
ще
бъде
включен
в
обединението.

5.

Продължете
да
маркирате
останалите обекти, които желаете
да обедините. Няма ограничение в
броя на обединените обекти. В
случая ще обединим три обекта
УПИ в едно. В случай че сте
маркирали
погрешен
обект,
можете да го изберете повторно и
той ще бъде изключен от
селекцията за обединяване.

6.

След като сте маркирали желаните
обекти, натиснете „Enter“. На
работния екран се отваря прозорец
„Обединение“, който включва
номерата
на
маркираните
полигони.

7.

Тъй като обектите ще бъдат
обединени в един, е необходимо
да се посочи от кой от избраните
обекти да се вземат атрибутните
данни, които ще се приложат за
новия обект. В случая ще посочим
УПИ XVI Приложението маркира
избрания полигон.
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8.

Изберете бутон „Продължи“.

9.

Селектиран е новият полигонов обект, образуван от обединяването на четири обекта. В
компонент „Свойства“ са изведени атрибутните данни от полигона, който посочихме.

10.

Линиите, намиращи се все още в новия обект се явяват дворищнорегулационни линии.
Това може да видите чрез избор с ляв бутон на мишката върху линията.
В компонент „Свойства“ се изписват атрибутните данни на селектираната
дворищнорегулационна линия.
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11.

В случай че желаете да премахнете
дворищнорегулационната линия от
полигона, изберете с десен бутон
на мишката реда й от компонент
„Свойства“ и изберете опция
„Изтрий“. В случая ще изтрием
всички линии от новосъздаденото
УПИ.

12.

Изберете бутон „Запис“.

Резултат:
На картата е създаден нов полигонов обект, обединен от два или повече полигонови
обекта. От един, от които се копират атрибутните данни, даващи стойност за
новосъздадения полигон.

Подробно описание относно попълване на атрибутни данни, може да намерите в т.
Попълване на атрибутни данни за новосъздадени полигонови обекти (УПИ)

5.3. РАЗДЕЛЯНЕ НА ГЕ ОМЕТРИИ ОТ ТИП ПОЛИГОН
Разделяне на геометрии от тип полигон може да се осъществи по три начина:
✓

Чрез задаване на площ;
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✓
✓
✓

Чрез задаване на брой части;
Чрез изчертаване на нова линия;
Чрез съществуваща линия.

Ще разгледаме и трите варианта.
2.10.1. РАЗДЕЛЯНЕ НА ГЕОМЕТРИИ ОТ ТИП ПОЛИГОН
ЧРЕЗ ЗАДАВАНЕ НА ПЛОЩ.

Действие:
1.

Изберете
слой
за работа,
включващ полигонови обекти.

2.

Изберете бутон „Разделяне“.
Инструментът е активиран.

3.

Извежда
се
прозорец
„Разделяне“, от който изберете
опция „Чрез задаване на площ“ и
натиснете бутон „Продължи“.
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4.

Поставете курсора на мишката
върху обекта, който подлежи на
разделяне. Полигона се оцветява
в зелен цвят.

5.

Включете инструмент „Прихващане“ чрез клавиш „F3“ от клавиатурата или чрез
инструмента, намиращ се в долния десен ъгъл на приложението. Тази опция
спомага за определяне с точност на ъгъл или линия на обектите.
Посочете линия от полигона , на
която
да
бъде
успоредна
новосъздадената
разделяща
линия.

6.

7.

8.

Отваря се прозорец „Площ“ с
поле за въвеждане на площ, по
която да бъде разделен полигона.
В лентата с наименование на
прозореца се изписва площта на
обекта, който предстои да бъде
разделен.
Въведете
стойност
в
m2,
изписвайки само числото на
площта (пр. 150, 500, 800).
Изберете бутон „Продължи“.
Полигоновият обект е разделен според стойността на въведената площ. Имайте
предвид, че разделителната линия е успоредна на линията, която посочите.
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Попълнете атрибутните данни от компонент „Свойства”. Подробно описание
относно попълване на атрибутни данни, може да намерите в т.Попълване на
атрибутни данни за новосъздадени полигонови обекти (УПИ).
Запис на новосъздадения полигон и промените по данните, се осъществява чрез
бутон „Запис“ от меню „Редакция“.

В случай че има некоректно попълнени данни, се отваря прозорец, в който са
посочени пропуските.

2.10.2. РАЗДЕЛЯНЕ НА ГЕОМЕТРИИ ОТ ТИП ПОЛИГОН
ЧРЕЗ ЗАДАВАНЕ НА БРОЙ ЧАСТИ

Действие:
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1.

Изберете слой за работа, включващ
полигонови обекти.

2.

Изберете
бутон
„Разделяне“.
Инструментът е активиран.

3.

Извежда се прозорец „Разделяне“, от
който избираме опция „Чрез
задаване на брой части“. Изберете
бутон „Продължи“.

4.

Поставете курсора на мишката върху
обекта, който подлежи на разделяне.
Полигона се оцветява в зелен цвят.

5.

Включете инструмент „Прихващане“ чрез клавиш „F3“ от клавиатурата или чрез
инструмента, намиращ се в долния десен ъгъл на приложението. Тази опция
спомага за определяне с точност на ъгъл или линия на обектите.
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6.

Посочете линия от полигона, която
да е успоредна на новата разделяща
линия.

7.

Отваря се прозорец „Части“, с поле
за въвеждане на брой части, за
разделяне на полигона. В лентата с
наименование на прозореца се
изписва площта на обекта, който
предстои да бъде разделен.
Въведете брой части и изберете
бутон „Продължи“.

8.

Полигоновият обект е разделен според посочения брой части. Имайте предвид, че
разделителната линия е успоредна на линията, която посочите.

Попълнете атрибутните данни от компонент „Свойства”. Подробно описание
относно попълване на атрибутни данни, може да намерите в т. Попълване на
атрибутни данни за новосъздадени полигонови обекти (УПИ)
Запис на новосъздадения полигон и промените по данните, се осъществява чрез
бутон „Запис“ от меню „Редакция“.
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В случай че има некоректно попълнени данни, се отваря прозорец, в който са
посочени пропуските.
2.10.3. РАЗДЕЛЯНЕ НА ГЕОМЕТРИИ ОТ ТИП ПОЛИГОН
ЧРЕЗ ИЗЧЕРТАВАНЕ НОВА ЛИНИЯ

Действие:
1.

Изберете слой за работа, включващ
полигонови обекти.

2.

Изберете
бутон
„Разделяне“.
Инструментът е активиран.

3.

Извежда се прозорец „Разделяне“, от
който избираме опция „Чрез
изчертаване на нова линия“.
Изберете бутон „Продължи“.
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4.

Поставете курсора на мишката върху
обекта, който подлежи на разделяне.
Полигона се оцветява в зелен цвят.

5.

Включете инструмент „Прихващане“ чрез клавиш „F3“ от клавиатурата или чрез
инструмента, намиращ се в долния десен ъгъл на приложението. Тази опция
спомага за определяне с точност на ъгъл или линия на обектите.
Начертайте разделящата линия.

6.

7.

Натиснете клавиш „Enter”, за да
приключете чертането.

Полигоновият обект е разделен според начертаната линия.
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Попълнете атрибутните данни от компонент „Свойства”. Подробно описание
относно попълване на атрибутни данни, може да намерите в т. Попълване на
атрибутни данни за новосъздадени полигонови обекти (УПИ)
Запис на новосъздадения полигон и промените по данните, се осъществява чрез
бутон „Запис“ от меню „Редакция“.

В случай че има некоректно попълнени данни, се отваря прозорец, в който са
посочени пропуските.

2.10.4. РАЗДЕЛЯНЕ НА ГЕОМЕТРИИ ОТ ТИП ПОЛИГОН
ЧРЕЗ СЪЧЕСТВУВАЩА ЛИНИЯ

Действие:
1.

Междинен резултат:

Изберете слой за работа, включващ
полигонови обекти.
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2.

Изберете
бутон
„Разделяне“.
Инструментът е активиран.

3.

Извежда се прозорец „Разделяне“, от
който избираме опция „Чрез
съществуваща линия“. Изберете
бутон „Продължи“.

4.

Поставете курсора на мишката върху
обекта, който подлежи на разделяне.
Полигона се оцветява в зелен цвят.

5.

Включете инструмент „Прихващане“ чрез клавиш „F3“ от клавиатурата или чрез
инструмента, намиращ се в долния десен ъгъл на приложението. Тази опция
спомага за определяне с точност на ъгъл или линия на обектите.
Посочете линия разделяща линия.

6.

Полигоновият обект е разделен според посочената линия.
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Попълнете атрибутните данни от компонент „Свойства”. Подробно описание
относно попълване на атрибутни данни, може да намерите в т. Попълване на
атрибутни данни за новосъздадени полигонови обекти (УПИ).
Запис на новосъздадения полигон и промените по данните, се осъществява чрез
бутон „Запис“ от меню „Редакция“.

В случай че има некоректно попълнени данни, се отваря прозорец, в който са
посочени пропуските.

5.4.

КЛОНИРАНЕ НА ОБЕКТИ ТИП ПОЛИГОН
Инструмент „Клониране“ дава възможност за копиране и преместване на един обект или
на група обекти. Намира се в меню „Редакция“.

Действие:
1.

Междинен резултат:

Изберете
инструмент
„Клониране“. Инструментът е
активиран.
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2.

3.

След като предварително сте
позиционирали картата до
обектите, които ще бъдат
клонирани, поставете курсора
на мишката върху първия
обект,
който
ще
бъде
маркиран.
Обектът
се
оцветява в зелен цвят.
В случая избираме обекти тип
УПИ.
Изберете
обекта.
Оцветяването се променя в
син цвят, което означава, че
ще
бъде
включен
в
клонирането.

5.

Продължете да маркирате
останалите обекти, които
желаете да клонирате. Няма
ограничение в броя на
клонирани обекти. В случая ще
клонираме два обекта от тип
УПИ.
В случай че сте маркирали
погрешен обект, можете да го
изберете повторно и той ще
бъде изключен от селекцията
за клониране.

6.

Натиснете клавиш „Enter”.
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7.

8.

Изберете
базова
точка
(местоположение)
или
натиснете клавиш „I”, за да
въведете ръчно координати на
новото местоположение.
Отваря
се
екрана
за
въвеждане на координати.
Въведете
координати,
изберете
координатна
система
и
натиснете
„Продължи“.

9.

Проекцията на двата обекта тип полигон се движи заедно с курсора на мишката.

10.

С ляв бутон на мишката изберете мястото, където желаете да позиционирате
клонираните обекти.

Резултат: Обектите са клонирани. Те притежават атрибутните данни на обектите
първоизточници. Няма ограничение за брой клонирания на даден обект.
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За да деактивирате инструмент „Клониране“, изберете клавиш „Esc”.

5.5.

ГРУПИРАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ ТИП ПОЛИГОН
Инструмент „Групиране“ дава възможност за групиране на няколко геометрии в обща
съставна. Намира се в меню „Редакция“.

Действие:
1.

Изберете инструмент „Групиране“.
Инструментът е активиран.

2.

След
като
предварително
сте
позиционирали картата до обектите,
които ще бъдат групирани, поставете
курсора на мишката върху първия
обект, който ще бъде маркиран.
Обектът се оцветява в зелен цвят.
В случая избираме обекти тип УПИ.

Ръководство на потребителя

Междинен резултат:

216

ТОБЕЛ–2.3.10
3.

Изберете обекта. Оцветяването се
променя в син цвят, което означава, че
ще бъде включен в групирането.

5.

Продължете да маркирате останалите
обекти, които желаете да групирате.
Няма ограничение в броя на
клонирани обекти. В случая ще
клонираме два обекта от тип УПИ.
В случай че сте маркирали погрешен
обект, можете да го изберете
повторно и той ще бъде изключен от
селекцията за клониране.

6.

Натиснете клавиш „Enter”.

7.

Отваря се прозорец „Обединение“.
Изберете обекта, чиито данни ще
бъдат копирани на новосъздадения
обект и натиснете „Продължи“.

Резултат: Обектите са групирани. Новият обект притежава атрибутните данни на
един от съставящите го обекти.
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В случай че желаете да премахнете
дворищнорегулационната линия от
полигона, изберете с десен бутон на
мишката реда й от компонент
„Свойства“ и изберете опция
„Изтрий“.
В случая ще изтрием всички линии от
новосъздаденото УПИ.

5.6.

РАЗБИВАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ ТИП ПОЛИГОН
Инструмент „Разбиване“ дава възможност за разбиване на един обект на няколко
съставни части. Намира се в меню „Редакция“.

Действие:
1.

Междинен резултат:

Изберете инструмент „Разбиване“.
Инструментът е активиран.
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2.

След
като
предварително
сте
позиционирали картата до обектът,
който ще бъде разбит на съставни
части, поставете курсора на мишката
върху него. Обектът се оцветява в зелен
цвят и се показват проекции на
линииите, които ще го разделят .
В случая избираме обекти тип УПИ.

3.

Изберете обекта.

Резултат: Обектът е разбит на съставни части. Попълнете атрибутните данни на
новите обекти е компонент „Свойства“. Подробно описание относно попълване на
атрибутни данни, може да намерите в т. Попълване на атрибутни данни за
новосъздадени полигонови обекти (УПИ)
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6.

ТОПОЛОГИЧНА РЕДАКЦИЯ

Докато геометричната редакция е характерна за всеки един обект по отделно, то т.нар.
Топологична редакция се използва да извършване на геометрична редакция на обектите, като
запазва тяхната връзка един с друг. Целта на топологичната редакция е да извърши така
редакцията на геометрията, че да запази връзката и плътността между отделните обекти.
Употребата на инструмент „Редакция с топология” е аналогична на употребата на инструмент
„Редакция“. Необходимо е само да се активира съответния инструмент и да се избере обекта,
който ще се редактира. След избор на обекта, той преминава във вече познатия режим на
редакция, при което се появяват неговите връхни точки, които могат да бъдат премествани. Ще
разгледаме пример за извършване на топологична редакция върху обект УПИ от „Регулационен
план“.

Действие:
1.

Изберете на слой за работа.

2.

Изберете бутон „Редакция с топология”.
От падащото меню изберете „Редакция с
топология само в избрания слой“.
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3.

Позиционирайте курсора на мишката
върху обекта, който ще редактирате.
Обектът се оцветява в лилав цвят.

4.

Изберете обекта от картата. Отбелязват
се върховете на обекта.

5.

Активирайте инструмент „Прихващане“
(F3), за по-лесно прихващане на
върховете. Изберете връх от избрания
обект за редакция с ляв бутон на мишката
и задръжте. С избор на съответния връх и
преместване на курсора, се извършва
промяна в геометрията на обекта.
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6.

След като определите къде да
преместите избрания връх, отпуснете
левия бутон на мишката.

Резултат: Извършено е преместване
на върха на обекта, като заедно с това
преместване се променя геометрията и
на съседните обекти, без да се прекъсва
тяхната връзка.

Ще покажем разлика между геометрична редакция и редакция с топология за един и
същ обект.

Геометрична редакция, която
извършва промяна само за избрания
обект

Редакция с топология, която извършва
промяна и на съседните обекти.

X. ПРОЕКТИ И МИГРАЦИЯ
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Инструментите от меню „Проекти и миграция“ дават възможност за управление на
съществуващите проекти на чертане, изтриване и създаване на нови проекти и миграция на
данни. В следващите точки ще разгледаме работата с някои от тях.
1. МИГРАЦИЯ НА ДАННИ
„Тобел“ дава възможност за извършване на миграция на данни за следните карти:
✓ „Кадастрална карта“;
✓ „Кадастрален план“;
✓ „Карта на възстановената собственост (КВС)“‘
✓ „Лесоустройствени проекти“;
✓ „Регулация“;
✓ „Подземни проводи и съоръжения (ППС)“;
✓ „РГО за КККР“ – регионална геодезическа основа за кадастрална карта и
кадастрален регистър;
✓ „РГО за Кадастрален план“.
Миграция на данни се осъществява през меню „Проекти и миграция“. При миграция на
данни, тези данни се записват в базата данни на системата и всеки потребител през своя
компютър има достъп до тях. Това е основната разлика между миграция на данни и зареждане
на външен файл – при зареждане на външен файл, данните от него не се записват в базата данни
на системата.
Миграция на различните карти се извършва по аналогичен начин. Необходимо е от меню
„Проекти и миграция“ да се избере съответния вид миграция:

Действие:

Междинен резултат:

1.

Изберете меню „Проекти и миграция“.

2.

Изберете „Нова миграция“ от група с
инстрименти „Миграция на данни“.

3.

Отваря се прозорец „Миграция на данни“ със списък на картите и файловите
формати, в които може да се извърши миграция на данни.
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4.

Изберете някоя от посочените възможности в списъка. В случая избираме
„Кадастрална карта (.zem)“.

5.

След избор на съответния бутон се извежда стандартен прозорец за избор на файл,
от който да се извърши мигрирането. Изберете файла, чиито данни ще бъдат
мигрирани. При избор на бутон „Open“/ „Oтвори” процесът на миграция започва.
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Резултат: В процеса на миграция системата показва кои слоеве се мигрират, както
и броя данни, които са мигрирани и които остават за миграция. Когато процесът
завърши, данните в избрания модел са актуализирани с данните от мигрирания файл.

Внимание! Възможно е някои от опциите за миграция да не са приложени във вашата
версия на приложението. Това какви данни може да се мигрират в приложението,
зависи от версията на приложението и връзката с базата данни.
2. ПРОЕКТИ
Нека да разгледаме основните действия за работа с проекти:
2.1. СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ПРАЗЕН ПРОЕКТ

Действие:
1.

Междинен резултат:

Изберете инструмент „Нов
празен проект“.
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2.

Отваря се прозорец „Нов
проект“, откъдето можете
да изберете в кой модел
карта искате да създадете
нов проект.

3.

Изберете модел, в случая
избираме „Регулация“ и
натиснете „Продължи“.

4.

Въведете името на новия
проект в новоотворилия се
прозорец и натиснете
„Продължи“.

Резултат:
✓ Картата се презарежда в общ изглед;
✓ Новият проект се зарежда на ниво модел в компонент „Легенда“.
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2.2. КОПИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ОБЕКТИ В НОВ ПРОЕКТ
Копирането и преместването на обекти от даден модел/ карта в нов проект има
аналогични действия, за това ще дадем пример за копиране на обекти в нов проект.
За пример ще използваме обект от слой „УПИ“, модел „Регулационен план“, като за
улеснение ще направим слоя единствен за селекция.

Действие:
1.

Изберете слой „УПИ“ от модел
„Регулационен план“ с десен
бутон на мишката.

2.

От отворилото се меню изберете
опция „Селекция“.

3.

От
второстепенното
меню
изберете
„Единствен
за
селекция“.

4.

Изберете инструмент „Селекция“.
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5.

Селектирайте обект от картата, в
случая УПИ III151.

6.

Изберете инструмент „Копиране в
нов проект“.

7.

Инструмент „Копиране в нов
проект“ има допълнителна опция
за копиране на обекти в
съществуващ проект. Тя се
активира от подменюто на
инструмента.
Въведете името на проекта, в
който искате да се запишат
данните и натиснете „Продължи“.

Резултат:
✓ Проектът с копираните/ преместените данни се попълва на ниво модел в
компонент „Легенда“;
✓ Обектът се фокусира на картата;
✓ Атрибутите на обекта се попълват в компонент „Свойства“.
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2.3. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРОЕКТ В ОЦМ
За конкретния пример ще изберем обект от слой „УПИ“ на модел „Регулационен план“,
като за улеснение ще направим обектите от слоя единствени за селекция.
За да прехвърлите обект от картата в ОЦМ, следвайте стъпките:

Действие:
1.

Изберете с десен бутон на
мишката слой „УПИ“ от модел
„Регулационен план“.

2.

От отворилото се меню
изберете „Селекция“, а от
второстепенното
меню
натиснете „Единствен за
селекция“.

3.

Селектирайте обект от картата.
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4.

Изберете
инструмент
„Прехвърляне в ОЦМ“

5.

Отваря
се
прозорец
„Прехвърляне в ОЦМ“.
Изберете проект и натиснете
„Продължи“.

Резултат:

Извежда
се
съобщение
за
успешно
прехвърлени проекти в ОЦМ.

XI. РАБОТА С ИСТОРИЯ НА ОБЕКТИТЕ
Приложението предлага възможност за визуализация и извличане на историческо
състояние на данни от предварително зададени модели. Моделите са различни, в зависимост
от нуждите на съответния потребител. Това се постига чрез употреба на инструментите от меню
„История”.
Ръководство на потребителя
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Инструментите за работа с история са активни само при наличието на исторически данни
в системата. В зависимост от нуждите на потребителя, са налични различни модели:
„Регулационен
план–История“,
„Застроителен
план–История“,
„Туристически
забележителности-История“, „Кадастрален план-История“, и т.н., в които се запазва
информация, при извършена редакция на обекти.

1. ФУНКЦИОНАЛНОСТ
История за обектите се пази от два източника:
✓
Редакция – това са данни за предишното състояние на наличните
в приложението обекти, които са променени през самото приложение.
✓
Миграция – това са данни за история на предишни състояния на
обектите от файл, от който се мигрират данните за съответния модел.
Историята на данните за обектите се пази за съответна дата и час и може да бъде
заредено състоянието на обектите от точно определено време. Точната дата и част са активни
само за зареждане на история от „редакция”, тъй като миграцията е първоначалния процес и е
свързана с външен файл, в който няма данни за датата на извършване на промяната.
2. ЗАРЕЖДАНЕ НА ИСТОРИЯ ЗА ДАННИ
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Визуализацията на исторически данни се извършва чрез процес на зареждане на тези
данни за точно определен момент (дата и час). Ще разгледаме пример за преглед на историята
на промяна за обекти от модел „Регулационен план“, за определен период от време.
Позиционирали сме картата върху позиция, която ни интересува дали е била променяна във
времето:

За да се провери това, е необходимо да се заредят историческите данни за модел
„Регулациoнен план“ за задна дата, като за целта са необходими следните действия:

Действие:
1.

Преминетекъм меню „История”.

2.

Въведете задна дата, за която да се
провери дали за съответната
позиция има промяна.
За настоящия пример въвеждаме
20.01.2019.
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3.

Приложението дава възможност и за
точен избор на време за съответната
дата (час и минута). Избираме
произволен час.

4.

Изберете модел, за който ще се
заредят данни от падащото меню.
Необходими са исторически данни
от модел „Регулационен план“.

5.

След
като
са
зададени
необходимите параметри, следва
избор на зареждане на съответните
данни. Изберете бутон „Зареди”.

Резултат: Картата се презарежда и на нея се извеждат обекти от модел
„Регулационен план“ и обекти от „Регулационен план–История“. При обектите, по
които няма промяна, линиите се припокриват, а при наличие на промяна се вижда и
предишното състояние. За настоящия пример се наблюдава разлика от предишното
състояние на обект УПИ III90 Промяна в данните може да се види както за гемотетрични
промени така и за промяна в информацията за обекта. Необходимо е само да се
избере съответния обект с инструмент „Селекция” и да се изведе информация за него.

Сегашно състояние
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Чрез компонент „Легенда“ може да включвате и изключвате съответния слой или модел, за
да видите по-ясно разликите и направените промени. По аналогичен начин може да изберете
друга дата и да заредите съответните исторически данни за нея.
Зареждане на исторически данни се отнася за моделите „Регулационен план–История“,
„Кадастрален план-История“, „Застроителен план-История“ и др., така че е необходимо
само да включите съответния модел от компонент „Легенда“, за да видите предишното
състояние.
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XII. ИЗХОД НА ДАННИ /ЕКСПОРТ/
Приложението предлага възможност за експорт на данни за избрани обекти и слоеве,
заредени на картата в различни файлови формати, поддържащи геометрия и атрибутни данни,
както и експорт на текущ изглед на картата в геореферирано растерно изображение.
Поддържаните формати за експорт са следните:
✓ CAD файл (.cad);
✓ ZEM файл;
✓ ESRI Shape файл (.shp);
✓ AutoCAD DWG файл (.dwg);
✓ AutoCAD DXF файл (.dxf);
✓ Google Earth KML файл (.kml);
✓ GPX файл (.gpx).
✓ Текстов файл (.txt)
✓ XLSX файл
✓ Растерно изображение (.jpg, .tiff, .png) – записва само текущия изглед на картата.
Начинът на експортиране на данни в различните формати е идентичен, като се използва
съответния бутон от лентата с инструменти за работа с файлове. Необходимо условие за да се
осъществи експортът на обекти, е да бъдат включени моделите и слоевете, от които желаете да
експортирате данни и да се селектират съответните обекти.
В този раздел ще разгледаме процеса по експортиране на данни от „Тобел“, в следната
последователност:
1.
Описание
на
местоположенията
на 1.
инструменти за извършване на експорт
Възможности за извършване на
експорт
2.
Описание на процеса по извършване на експорт 0. 2. Експорт/запис за различните
за различните файлови формати
файлови формати
1. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКСПОРТ
Експортиране на данни в различни файлови формати може да бъде извършено от
няколко места:
1.
Инструменти за експорт в
меню „Данни“.
Изискване: предварителна
селекция на обектите,
които ще се експортират.
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2.

Функционален
бутон
„Тобел“.
Изискване: предварителна
селекция на обектите,
които ще се експортират.

3.

Експорт
на
данни
от
определен модел, през
компонент „Легенда“.
Изберете модел с десен
бутон на мишката. От
отворилото се меню, с ляв
бутон
изберете
опция
„Експорт“.
Не е необходимо обектите
да бъдат селектирани.
Експортира се всичко, което
се намира в избрания модел.
Избор на файлов формат за
експорт
на
данни
от
определен
слой,
през
компонент
„Легенда“.
Изберете слой с десен бутон
на мишката. От отворилото
се меню изберете опция
„Експорт“.
Не е необходимо обектите
да бъдат селектирани.
Експортира се всичко, което
е в избрания слой.

4.

Механизмите на извършване на експорт в основата си са едни и същи при експортиране
в различни формати. Разликите произлизат от спецификите в характеристиките на форматите и
необходимите допълнителни настройки в процеса на експорт.
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2. ЕКСПОРТ/ЗАПИС ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ФАЙЛОВИ ФОРМАТИ
Ще разгледаме процеса на експорт на данни в различните възможни файлови формати.
Вече се запознахме с различните начини на започване на процеса. Сега ще разгледаме стъпките,
след избор на вида формат, в който желаете да експортирате данните.

2.1. ЗАПИС В ESRI SHAPE ФАЙЛ
ESRI Shape файл поддържа запис само на еднотипна геометрия. Това означава, че могат
да бъдат експортирани единствено обекти, чиято геометрия е точки, линии или полигони.
Приложението дава възможност за едновременно експортиране на разнородна геометрия, но
като изходни файлове, те ще бъдат разделени съответно на файл с всички точкови обекти, файл
с всички линейни обекти и т.н. Нека разгледаме основния случай, при който избираме еднотипна
геометрия за експорт:
Започнете процеса по експорт, като изберете да
бъде експортиран цял слой или селекция от
обекти, както е описано в горния раздел.
Например, нека селектираме линейни обекти от
модел
„Регулационен
план“.
(няколко
уличнорегулационни линии)

Действие:
1.

Изберете бутон „Запис в Shape”:

2.

Отваря се прозорец за избор на
координатна система и групи от обекти,
които да бъдат експортнати в shape
файлове. Необходимо е да изберете в коя
координатна система да се запишат
селектираните обекти. По подразбиране е
избрана текущата координатна система.
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3.

Изберете координатна система
оставете тази по подразбиране.

или

4.

Изберете дали да се запишат всички
отбелязани геометрии или само избраните
от вас.
В случая избираме „Уличнорегулационни
линии (Линия)“.

5.

Натиснете „Продължи“.

6.

Отваря се стандартен прозорец за запис на файл. Въведете наименование и изберете
опция „Save“/ „Запази“.

Резултат: Прозорецът се затваря и се
извежда съобщение за успешно записан
файл. Данните са експортирани в *.shp
файл.
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Системата дава възможност да заредите
файла, като го отворите със стандартно
приложение чрез опция „Отвори“ или
като го заредите и отворите чрез „Тобел“.

Внимание: В случай че изберете да
запишете всички отбелязани геометрии
ще се генерират няколко .shp файла
(отделен файл за всеки тип геометрия).
Отваря се прозорец за избор на
директория, в която желаете да бъдат
записани файловете.
Изберете папката и натиснете „ОК“.

Отваря се папката, където са записани файловете.

2.2. ЗАПИС В DWG/DXF ФАЙЛ
Експортът във формат DWG и DXF e аналогичен. Двата процеса използват един и същ
прозорец за управление на експорта, затова ще разгледаме като пример формат DWG.
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Започнете процеса по експорт, като
изберете да бъде експортиран цял слой
или селекция от обекти, както е
описано в горния раздел. Например,
нека селектираме обекти от слой
„Имоти“, модел „Кадастрален план“.

Действие:

Междинен резултат:

1.

Изберете бутон „Запис в
DWG”.

2.

Отваря се прозорец за
управление на експорта в
DWG/DXF файлови формати.

Поле „Версия”

Поле
система“

Изберете от падащия списък версията на AutoCAD, в която
желаете да запазите данните:

„Координатна Изберете на координатната система, в която да се
запишат данните.
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Поле „Шаблон“

Поле за избор на шаблон, в зависимост от данните, които
желаете да запазите.

Допълнителни опции

✓ Запази атрибутните данни като XDATA:
При активна опция, допълнително към DWG/DXF
файлът ще бъдат прикрепени „метаданни”, с
информация за записаните обекти;
✓ Запази надписа, контура и щриховката на обектите в
отделните слоеве:
При активна опция, към DWG/GXF файла ще бъдат
добавени отделни слоеве с надписи, контури и
щриховка.
✓ Добави нужните .shx/.lin файлове при експорт:
При активна опция, към DWG/DXF файла ще бъдат
добавени спомагателни файлове с цел по-добра
визуализация в AutoCAD.
При избор на този бутон се извършва процес по експорт.

Бутон „Продължи”
Бутон „Отказ”

3.

При избор на този бутон, процесът по експорт прекъсва и
прозорецът се затваря.

Направете
необходимите
настройки или ги оставате по
подразбиране и изберете
бутон „Продължи”, за да
продължите записа
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4.

Отваря се стандартен прозорец за запис на файл. Изберете директория, в която желаете
да запишете файла. Въведете наименование и изберете опция „Save“/ „Запази“. Генерира
се съобщение за протичане на процеса по експорт.

Резултат:

Генерира се
съобщение
за
успешно
записан файл. Ако желаете
да отворите експортираните
данни с приложение за
четене на DWG/DXF, което е
инсталирано
на
Вашия
компютър, изберете опция
„Отвори“.

2.3. ЗАПИС В GOOGLE EARTH KML ФАЙЛ
KML форматът изисква връзка с Google Earth (Google Земя).

Действие:
1.

Междинен резултат:

Експортът в KML формат, се
осъществява по аналогичен начин,
както при описаните досега формати.
Селектирайте желаните обекти и
изберете бутон „Запис в KML”:
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2.

Отваря се прозорец „Запис в Kml”,
можете да промените цвета на обекта
и на надписа му или да запазите
цветовете по подразбиране от
картата.

3.

В случая избираме настройите да
останат по подразбиране и натискаме
„Продължи“.

4.

Отваря се стандартен прозорец за записн ан файлове. Изберете място за запис на Вашия
компютър, въведете име и натиснете „Save“/„Запази“.

Резултат:
Извършен е експорт на данни в KML
формат. Извежда се съобщение за успешно
записан файл.
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Ако желаете да отворите файла, изберете
„Отвори“.
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Ето как изглежда визуализираният обект през Google Earth:
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2.4. ЗАПИС В TXT ФАЙЛ
Експортът в текстов файл дава възможност за запис на координатните точки на
селектирания обект и неговите атрибутни данни в един файл общ текстов файл. Действията за
експорт в този формат са аналогични на останалите файлови формати. Изискването е преди това
обектът или обектите да бъдат селектирани.

Действие:
1.

2.

Междинен резултат:

Експортът
в
TXT
формат
се
осъществява по аналогичен начин,
както при описаните досега формати.
Селектирайте желаните обекти и
изберете бутон „Запис в TXT”.
Тук имате възможност да изберете
метод,
по
който
да
бъдат
експортирани атрибутивни данни и
данни
за
геометрията
на
селектираните обекти, като всеки
метод предлага преглед преди запис.
Ето един пример:

3.

Изберете бутон „Продължи“.

4.

Отваря се прозорец „Запис в текстов файл – Имоти (Полигон)“.
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Поле за избор на подредба на атрибутите ( X,Y или Y,X).
Поле за избор на атрибути, които да участват в текстовия файл и избор на
подредба.
Поле за избор на разделител.
Поле за избор на координатна система.
Поле за преглед.
Бутон „Продължи“ – продължава процеса по експорт.
Бутон „Отказ“ – прекратява процеса по експорт.
5.

Направете настройки или оставете настройките по подразбиране и натиснете бутон
„Продължи“.
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6.

Отваря се стандартен прозорец за запис на файл. Изберете място, където да се запише
файла, въведете име и натиснете „Save“/ „Запази“.

Резултат:
Извежда се съобщение за успешно
записан файл, ако желаете да
отворите файла със стандартно
приложение
изберете
опция
„Отвори“.
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2.5. ЗАПИС В GPX ФАЙЛ
GPX форматът позволява да се експортират данни от „Тобел“, които могат да бъдат
прочетени от GPS устройства. За разлика от процеса по експорт в горе-описаните формати,
експортът в GPX формат няма специфични стъпки и се изпълнява директно, след като се
селектират съответните обекти и се избере съответния бутон за запис:

Действие:

Междинен резултат:

1.

Селектирайте желаните обекти и
изберете бутон „Запис в GPX”.

2.

Отваря се стандартен прозорец за запис на файл. Изберете място, където да се запише
файлът, въведете име и натиснете „Save“/ „Запази“.

Резултат:
Извежда се съобщение за
успешно записан файл. Ако
желаете да отворите файла със
стандартно
приложение,
изберете опция „Отвори“.

2.6. ЗАПИС В CAD 4 ФАЙЛ И ЗАПИС В ZEM ФАЙЛ
Поради спецификата на двата формата, при избор на някой от бутоните „Запази в CAD“
или „Запази в ZEM” се извежда прозорец за управление на данните, които са организирани в
табове с възможност за извършване на допълнителни настройки към самия експорт.
Забележете, че тeзи инструменти са винаги активни. Това е така, тъй като за този експорт не е
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необходимо да се селектират обекти, т.е. можете да експортирате данни и от селекция и от
цялото землище. Записът на данни в *.CAD и *.ZEM формат е аналогичен, за това ще разгледаме
пример за запис на данни в CAD формат.
Не всички модели и слоеве могат да се експортират в CAD и ZEM формат!

От компонент „Легенда“ избираме модел „Кадастрална карта“ да бъде единственият
визуализиран на картата. Включени са и опциите за селектиране на модела. Ще извършим запис
във външен CAD файл на обекти, без да променяме първоначалните настройки.

Действие:
1.

Селектирайте желаните обекти и
изберете бутон „Запази в CAD” или
изберете директно „Запази в CAD.

2.

Отваря се прозорец „Запис в CAD
файл”, който се състои от следните
табове:
✓
„Общи настройки“;
✓
„Заглавен блок“;
✓
„Данни“.

Междинен резултат:

Таб „Общи настройки“ съдържа полета за настройка на данните и на координатната
система, в която са данните.

В конкретния пример сме селектирали обекти от картата, затова е включен радио –
бутон „Селектирани обекти“.
Ако сте селектирали обекти от картата, автоматично се включва радио - бутон
„Селектирани обекти“, тогава приложението работи с данни само за конкретните
обекти.
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Ако не сте селектирали обекти от картата, автоматично се включва радио - бутон „Цяло
землище“, тогава приложението работи с данни за цялото землище.

Таб „Заглавен блок“ се явява
заглавна част (хедър) на файла, ако
го отоврите с програма за
текстообработка. Той съдържа
полета с данни за програмата,
координати на референтни точки
на
селектираните
обекти,
съдържание, което показва дали
данните са за част от картата, за
цялата карта или изменение.
Ако няма селектирани обекти,
няма
попълнени
данни
за
координати и референтни точки.

Таб „Данни“ се състои от четири
отделни
таба,
които
дават
възможност за избор на данни,
които да се експортират от
избраните модели:
КККР
Кад. план
Регулация
Земеделски земи
Активността на данните в четирите таба, зависи от това дали сте селектирали обекти от
картата или експортирате данни за цялото землище.

Ръководство на потребителя

253

ТОБЕЛ–2.3.10
3.

След
като
сте
направили
настройки,
натиснете
бутон
„Продължи“.

4.

Отваря се стандартен прозорец за запис на файл, изберете директория за запис,
въведете име и натиснете „Save“/ „Запази“.

Резултат:
Извежда се съобщение за
успешно записан файл. Ако
желаете да отворите файла със
стандартно
приложение,
изберете опция „Отвори“.

2.7. ЗАПИС В РАСТЕР
Функционалност „Запази в растер” дава възможност за запис на текущия изглед на
картата в геореферирано растерно изображение.
Записът се извършва във формат .jpg, tiff, и .png. Към всеки един файл се записва и World
(.jgw) файл, указващ разположението на изображението на картата. При зареждане на
записаното изображение, то се позиционира на мястото, от което е взето.
Нека запазим в растер изглед от картата, на който се визуализират обекти от избрани
карти и слоеве. Действията по запис в растер са следните:
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Действие:

Междинен резултат:

1.

✓ Включете/изключете видимостта на избрани карти и слоеве, в зависимост от
това дали искате да ги виждате на картата или не.
✓ Позиционирайте изгледа на картата, така че обектите, които искате да влязат в
растерното изображение да са ясно видими на екрана;
За пример имаме следния изглед:

2.

Изберете бутон „Запази в растер” от
лентата с инструменти за експорт на
данни. Забележете, че този инструмент е
винаги активен. Това е така, тъй като за
този експорт не е необходимо да се
селектират обекти.
Извежда се стандартен прозорец „Save As” за запис на файл, с възможност за избор на
формат на файла, в който да се запишеното изображение.

3.
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4.

Изберете полето за избор на формат.
Разтварят се поддържаните формати за растерно изображение, а именно:
✓ PNG формат;
✓ JPG формат;
✓ TIFF формат.

5.

Изберете съответния формат, въведете име на файла изберете мястото, където желаете
да запишете файла, след което изберете бутон „Запази“/ „Save“.
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Резултат: Извежда се съобщение за
успешно записан файл, ако желаете да
отворите
файла
със
стандартно
приложение изберете опция „Отвори“.

2.8. ЕКСПОРТ НА ОБХВАТ
Приложението дава възможност за експорт на множество обекти едновременно, а
именно експорт на определен обхват от обекти и данните към тях, от избран слой. При избор на
бутон „Експорт на обхват“, се експортират избрани обекти от даден слой. Поради спецификата
на различните файлови формати по отношение на данните (пространствени и атрибутни), за
всеки файлов формат има допълнителни настройки.
Ще разгледаме пример за експорт на определен район обекти от избран слой в DWG
файл: ще експортираме данни от слой „Имоти“ на модел „Кадастрална карта“ в DWG формат.

Действие:

Междинен резултат:

1.

Активирайте
обхват“.

бутон

„Експорт

на

2.

Отваря се прозорец „Експорт на
данни“, откъдето можете да изберете
метод на селекция на обектите на
експорта.

3.

Изберете „Продължи“.

4.

Поставете обхвата на района от
картата,
за
който
искате
да
експортирате данни.
Маркирайте точките последователно и
кликнете два пъти с мишката, за да
сложите край на чертането.
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5.

Отваря се екран „Експорт на данни“, от
където може да изберете слоевете, за
които желаете да експортирате данни.

6.

След като изберете слой, натиснете
„Продължи“.
Следва да изберете дали да се вземат
данни от обектите, които пресичат
обхвата на начертаната фигура, или
само тези, които напълно попадат във
фигурата.

7.

8.

Изберете една от опциите и натиснете
„Продължи“.
Изберете в какъв файлов формат
искате да експортирате данните и
натиснете „Продължи“.
В случая избираме „Autodesk Dwg
файл“.

9.

Извежда се прозорец „Запис в
Dwg/Dxf”. Повече информация за
неговите елементи ще откриете в точка
Запис в DWG/DXF файл.
Изберете вид на версия, координатна
система и шаблон. Препоръчително е
да бъде сложена отметка в чекбокс
„Запази
надписа,
контура
и
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щриховката
на
отделните слоеве“.

10.

обектите

в

Изберете „Продължи“.
Отваря се стандартен прозорец за запис на файл. Изберете мястото, където желаете да
запишете данните и въведете име на файла, след което изберете бутон „Запази“/
„Save.“

Резултат:
✓ След приключване на записа, системата генерира съобщение за успешен запис.
✓ Всички избраните обекти в начертания обхват от слоя са експортирани в DWG
файл.
✓ Ако желаете да отворите веднага експортираните данни със стандартно
приложение, инсталирано на вашия компютър, изберете опция „Отвори”.

XIII. ЗАРЕЖДАНЕ НА ВЪНШЕН ФАЙЛ /ИМПОРТИРАНЕ/
През приложението могат да бъдат отворени файлове в следните формати:
✓ CAD4 файл (.cad);
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✓ ZEM файл (.zem);
✓ AutoDesk DWG файл (.dwg);
✓ AutoDesk DXF файл (.dxf);
✓ ESRI Shape файл (.shp);
✓ MapInfo файл (.tab, .mif);
✓ Растерни изображения (tif, tiff, jpeg, jpg, png);
✓ Mapex файл (.mpx);
✓ Данни от геодезически измервания (.kor, .kpt);
✓ Данни от текстови файлове (.csv, txt);
✓ Данни от gps (.gpstrack);
✓ GPS данни (.gpx)
Приложението позволява също зареждане на web услугите WMS/WFS/WCS.
Операциите, които могат да бъдат извършвани с данните от външните файлове са
аналогични:
✓ Навигиране;
✓ Извличане на информация за обект;
✓ Извършване на търсене по зададени критерии;
✓ Издаване на документи и др.;
Импортиране на данни от различни файлови формати може да бъде извършено от
няколко места в „Тобел“:
1.
Избор на бутон „Зареждане на файл“ от
меню „Данни“.

2.

Функционален бутон „Тобел“, опция
„Импорт“, избор на опция „Зареждане на
файл“.

3.

Бутон „Зареждане на файл“ от лентата за
бърз достъп в горния ляв ъгъл на екрана.
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1. ЗАРЕЖДАНЕ НА WMS/WFS/WCS
Чрез инструмент „Зареждане на WMS/WFS/WCS“ се извършва зареждане на адрес за
достъп до една от изброените услуги.
Нека разгледаме следния пример за зареждане на адрес. За целта са необходими
следните действия:

Действие:

Междинен резултат:

1.

Изберете
бутон
WMS/WFS/WCS“.

„Зареждане

2.

Извежда се прозорец „Зареждане на
WMS/WFS/WCS“.

3.

Изберете поле „Услуга“ и посочете една
от изброените опции. В случая избираме
„WMS (Web Map Service)“.

4.

В поле „Адрес“ въведете уебадрес на
услугата.

5.

Изберете бутон „Продължи“.
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6.

Отваря се прозорец „Зареждане на
WMS/WFS/WCS”,
който съдържа
слоевете на изображението, което
предстои да заредим.
Имате възможност да избирате кой
слоеве да бъдат визуализирани на
картата.

Поле, което съдържа слоевете на изображението. Имате възможност да
премахвате видимостта на слоевете от изображението.

Бутон за настройка на координатната система на цялото изображение или на
отделни слоеве.
Бутон за продължаване на процеса по зареждане на изображението.
Бутон за прекратяване на процеса по зареждане на изображението.
7.

Изберете бутон „Продължи“.

Резултат:
✓ Изображението се визуализира на картата;
✓ Наименованието на файла се показва на ниво модел в компонент „Легенда“;
✓ Данните, които се съдържат във файла фигурират на ниво слой, в компонент
„Легенда“.
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Забележка:

Вместо
да
зареждате изображения от
интернет имате възможност да
използвате готовите подложки
на приложението, които се
намират отново в меню
„Данни“.
2. ЗАРЕЖДАНЕ НА КАТАЛОГ CSW
Чрез инструмент „Каталог CSW“ се извършва зареждане на адрес за достъп до една от
изброените услуги.
Нека разгледаме следния пример за зареждане на адрес. За целта са необходими
следните действия:

Действие:
1.

Изберете бутон „Каталог CSW“

2.

Извежда се прозорец „CSW“.
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3.

В поле „Адрес на каталога“
въведете уебадрес на каталога и
натиснете „Продължи“.

4.

Отваря се форма за търсене със
следните инструменти:

Отваря екран с информация за услугата.
Поле за въвеждане на ключови думи, по които да се проведе търсенето.
Координати на обхвата на данните.
Показва текущия обхват на данните върху картата.
Показва пълния обхват на данните върху картата.
Стартира търсене.
Прекратява процеса по търсене на данни за каталога.
5.

6.

7.

В зависимост дали искате да
заредите пълния обхват от данни
или текущия, изберете бутони
„Текущ обхват“ или „Пълен
обхват".
В случая избираме „Пълен
обхват“.
Натиснете бутон „Търсене“.

Отваря се прозорец със слоевете
резултати от търсенето в каталога.
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Показва обекта на картата.
Показва информация за обекта.

Резултат:
След избор на „Приближи на картата“, на картата се изобразява посоченият слой.

3. ЗАРЕЖДАНЕ НА CAD V4 И ZEM ФАЙЛ (.CAD И .ZEM)
Действията, необходими за зареждане на файлове от тези формати са аналогични. Нека
да разгледаме пример за зареждане на .CAD файл:

Действие:

Междинен резултат:

1.

Избор на бутон „Зареждане на файл“ от
меню „Данни“.

2.

Отваря се стандартен прозорец за избор на файл.
За настоящия пример избираме примерен .CAD файл.

Поддържаните от приложението файлови формати, може да видите, като изберете
еднократно с ляв бутон на мишката полето „Files of type“ / „Поддържани формати“.

3.

Изберете cad файл и натиснете „Open“/ „Отвори“.
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3.

Извежда
се
информационен
прозорец, показващ процеса на
зареждане.

Резултат: Картата се презарежда и избрания файл се отваря в приложението като:
✓ Наименованието на файла, се показва на ниво модел в компонент „Легенда“;
✓ Данните, които се съдържат във файла фигурират на ниво слой в компонент
„Легенда“;
✓ Пространствените данни от файла се визуализират на картата.

4. ЗАРЕЖДАНЕ НА DWG/DXF ФАЙЛ (.DWG, .DXF),
Действията, необходими за зареждане на DWG и DXF файл са аналогични. Затова ще
разгледаме само случая за зареждане на DWG файл:

Действие:
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1.

Изберете бутон „Зареждане на файл“
от меню „Данни“.

2.

Отваря се стандартен прозорец за избор на файл.

Поддържаните от приложението файлови формати, може да видите, като изберете
еднократно с ляв бутон на мишката полето „Files of type“ / „Поддържани формати“.

3.

Маркирайте файла, който желаете да отворите през приложението и изберете опция
„Отвори“/ „Open“. В случая избираме файл с разширение DWG или DXF.
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3.

Отваря се форма за настройка на
заредения външен файл.

Опция за указване координатна система, в която се намират данните от файла.
По подразбиране е избрана глобалната координатна система на приложението.
Опция за включване на настройка „Референтна точка“, с цел редуциране на
координатите на обектите от заредения файл и позиционирането им на
правилното място спрямо обектите на картата.
Опция за включване на настройка „Транслитерация на надписите”, позволяваща
подмяна на латинските букви от надписите на заредения файл, със
съответстващите им символи на кирилица.
Бутон „Зареди потвърждава зареждането на файла.
Бутон „Отказ“ прекратява зареждането на файла.
4.

Извършете необходимите настройки.
В случая ще оставим настройките по
подразбиране, защото координатната
система на данните във файла са от
глобалната координатна система.
За да продължите със зареждането на
файла, изберете бутон „Зареди”.

Резултат:
Избраният файл се отваря, като:
✓ По време на зареждане на файла се показва съобщение за зареждане.
✓ Наименованието на файла се показва на ниво модел, в компонент „Легенда“;
✓ Данните, които се съдържат във файла, фигурират на ниво слой, в компонент
„Легенда“, като тук слоевете са наименовани така, както са в самия DWG файл с една
добавка в скоби, уточняваща какъв вид са обектите в конкретния файл (точки,
текстови или линии);
✓ Пространствените данни от файла са визуализирани на картата

Ръководство на потребителя

268

ТОБЕЛ–2.3.10

4. ЗАРЕЖДАНЕ НА SHAPE ФАЙЛ (.SHP) И НА РАСТЕРНО ИЗОБРАЖЕНИЕ
Действията, необходими за зареждане на Shape файл и на растерно изображение са
аналогични.
Заредените в приложението растерни изображения могат да бъдат геореферирани, при
което ще бъдат разположени на съответната позиция, от която са взети. Ако избраното
изображение не е геореферирано, то ще бъде заредено на текущата позиция на картата.
Изборът на координатна система при зареждане е необходим, за да се укаже на
приложението в коя координатна система са данните от заредения файл. По този начин
растерното изображение ще бъде поставено на коректната позиция.
Ще разгледаме пример за зареждане на Shape файл::

Действие:

Междинен резултат:

1.

Избор на опция „Зареждане на файл“ от
меню „Данни“.

2.

Отваря се стандартен прозорец за избор на файл. Маркирайте файла, който желаете да
отворите през приложението и изберете бутон „Отвори“/ „Open“. В случая избираме
файл с разширение .shp.
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3.

4.

Отваря се форма за избор на координатната
система, в която са данните от заредения
файл. По подразбиране е избрана текущата
координатна система на приложението.
Изберете съответната координатна система
и натиснете бутон „Зареди”.

Резултат:
Избраният файл се отваря, като:
✓ По време на зареждане на файла, се показва съобщение за зареждане;
✓ Наименованието на файла се показва на ниво модел в компонент „Легенда“;
✓ Данните, които се съдържат във файла фигурират на ниво слой, в компонент
„Легенда“;
✓ Пространствените данни от файла са визуализирани на картата.
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5. ЗАРЕЖДАНЕ НА ДАННИ ОТ ТЕКСТОВ ФАЙЛ (.TXT, .CSV ),
Зареждане на данни от текстов файл е обвързано с извършване на редица настройки,
свързани с коректното разчитане, разпознаване и зареждане на данните от избрания файл.
Действията, свързани със зареждане на данни от текстов файл са аналогични за отделните
формати.

Действие:

Междинен резултат:

1.

От меню „Данни“ се избира опция
„Зареждане на файл”.

2.

Отваря се стандартен прозорец за избор на файл.
Маркирайте файла, който желаете да отворите през приложението и изберете бутон
„Отвори“/ „Open“. В случая избираме файл с разширение .txt.

3.

Отваря се екран за избор на
координатна система и настройка на
файла. Изберете координатната
система, в която са данните и
натсинете „Продължи“.

Резултат: Отваря се форма за настройка на заредения външен файл.
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Поле „Входен файл” – в това поле се попълва информация за пътя на избрания
за зареждане външен файл.
Опции за избор на вида разделител, поради възможността за различен вид
разделител. Чрез тези опции може да се определи точно какъв вид е
разделителя на данните във файла (табулация, интервал и т.н.). В посочения
пример са избрани по подразбиране „Табулация“, „Интервал“, „Точка и
запетая” и е отбелязана опция „Приеми еднакви разделители като един”.
Бутон „Раздели” – при избор на бутона се изпълнява разделяне спрямо
избраните опции за разделител, като данните се разпределят по колони.
Титулен ред на заредените данни – може да бъде променян според вида на
съответната колона. (задължително трябва да има име на колона X и Y)
Визуализация в табличен вид на заредените от файла данни. Първоначално
данните може да не изглеждат коректно, поради неправилно зададена опция за
разделяне.
Бутон „Върни” – при избор на този бутон, конфигурацията на разделител и данни
се връща в първоначално състояние.
Бутон „Зареди”– при избор на бутони се продължава със зареждане на избрания
файл.
Бутон „Отказ” – при избор на този бутон се отказва зареждане на файла.
Следващите действия са обвързани с извършването на конкретни настройки за
коректното разпознаване и зареждане на данните от избрания файл.
5.1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗДЕЛИТЕЛ
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Поради възможността за различен вид разделител между отделните стойности в
текстовите файлове, е необходимо допълнително да се определи вида на разделителя на
конкретно избрания файл.
Както вече споменахме, по подразбиране са избрани разделители, които може да не
съответстват с тези от заредения файл и е необходимо допълнително да се избере или
премахне разделител.

Действие:

Междинен резултат:

1.

Изберете разделител/и. За настоящия пример оставяме настройките по подразбиране.

2.

Ако данните във файла са с разделител, различен от посочения, може да въведете
съответния разделител в поле „Друг”.

3.

След избор на опцията за разделител, натиснете бутон „Раздели”, за да се изпълни
разделяне спрямо избраните опции..

Резултат: Данните вече се разделят коректно на две колони така, както са
представени в самия файл.
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Следваща стъпка е определянето на заглавен (титулен) ред.

5.2. ИЗБОР НА ЗАГЛАВЕН (ТИТУЛЕН) РЕД
За да се допусне избрания файл за зареждане, е необходимо да е наличен заглавен
(титулен) ред, съдържащ наименование на съответните колони, като задължително две от
колоните трябва да са с наименование X и Y, а именно колоните, съдържащи съответните
координати.
За създаване на заглавен ред, са възможни два варианта:

Вариант 1:

Вариант 2:

В заредения външен файл има въведени В заредения външен файл има само колони с
наименование за колона X и Y.
координати без наименования.

В този случай може директно да определим
реда от заредения файл с наименованията,
така че да стане заглавен ред.
1.
Изберете с десен бутон на мишката
реда с X и Y.
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2.

От появилото се контекстно меню Изберете съответно Х или Y за наименование
изберете „Направи титулен ред”.
на избраната колона.

Резултат: И за двата случая резултата е един и същ – заредената таблица има
заглавен ред. Може да се продължи с нейното зареждане.

3.

Изберете бутон „Зареди”.

Ако коректно е избран заглавен ред и
присъстват колони X и Y, се извършва
зареждане на избрания файл.
Ако не е зададен заглавен ред с
колони X и Y, се появява следното
съобщение:

Ръководство на потребителя

275

ТОБЕЛ–2.3.10

Резултат:
Като резултат от зареждането, на картата се изобразяват точкови обекти.
✓ Наименованието на заредения файл се показва на ниво модел, в компонент
„Легенда“;
✓ Данните, които се съдържат във файла фигурират на ниво слой, в компонент
„Легенда“;
Пространствените данни от файла са визуализирани като точки на картата:

В някои случаи е възможно в заредения външен файл да присъстват повече от две
колони, които не са свързани с координатите на съответните точки, но съдържат дадено
описание или номериране на точките. За да се заредят и колони с данни, които са различни от
координатите за X и Y, е необходимо те също да бъдат наименувани.
Ще разгледаме следваща стъпка за наименуване на колони, различни от X и Y.
5.2. ВЪВЕЖДАНЕ НА НАИМЕНОВАНИЕ НА КОЛОНА
Ще разгледаме случай, в който в заредения файл има повече от две колони и е
необходимо да се въведе наименование на допълнителната колона, различна от X и Y. Ще
заредим файл с разширение .TXT

Действие:
1.

Междинен резултат:

Зареждаме по вече познатия начин .txt файл, в който се разкрива следната таблица, за
която задаваме разделители „Табулация”, „Интервал“, „Точка и запетая“ и избираме
опция „Приеми еднакви разделители като един“ Вижда се, че третата колона от
таблицата е описателна към всеки един ред, така че за нея е необходимо да въведем
ръчно наименование на колоната.
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2.

Първо определяме задължителните колони X и Y, съдържащи съответните координати.

3.

За третата колона е необходимо да се
въведе наименование.
Забележка!
Ако
се
пропусне
въвеждането на наименование на
третата колона, данните от нея няма да
се заредят.

4.

Въвеждаме наименование на колоната,
чрез въвеждане на текст от клавиатурата.
Например:
„Обект”.
Въведената
стойност се приема от полето и
таблицата притежава заглавен ред.
Внимание! За наименование на колона
се приема само текст без интервали,
цифри и специални символи (,*,/,- и т.н.)
Избор на бутон „Зареди”.

5.
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Ако за наименование на колона е въведена некоректна стойност, съдържаща специален
символ или цифра, при избор за зареждане ще се появи съобщение, указващо, че
файлът не може да се зареди.
Например: Нека въведем за наименование на колона „Колона 3”. Тогава излиза
следното съобщение:

Резултат: При коректно въведена стойност, както и избор на бутон „Зареди”, в
приложението се зарежда съответния файл, визуализиращ данните като точкови обекти
на посочените координати. В информация за избрана точка от заредения файл ще
присъстват и данните, заредени от третата колона.
5.3. РЕДАКТИРАНЕ НА ТАБЛИЦАТА С ДАННИ
Формата за настройки на заредения текстов файл предоставя възможност и за
редактиране на отделните редове и клетки на таблицата от заредения файл. Редакцията се
изразява в добавяне/изтриване на ред и промяна в съдържанието на избрана клетка.
Ще разгледаме случай, в който е зареден файл с три колони и ще извършим някой от
посочените редакции. Зареден е файл, извеждащ следните данни:

Действие: Изтриване на ред
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1.

Селектирайте реда, който искате да
премахнете. Избраният ред се маркира.

2.

Изберете с десен бутон маркирания
ред. Извежда се контекстно меню с
опции.

3.

Изберете
опция
селектираните редове”.

„Изтрий

Резултат:

Маркираният ред се
изтрива от таблицата. По подобен
начин може да се извърши изтриване
на
множество
редове
чрез
множествена селекция на редовете за
изтриване и избор на опция „Изтрий
селектираните редове”.

Действие: Добавяне на ред
1.

Междинен резултат:

Селектирайте реда, над който искате да
добавите нов ред. Избраният ред се
маркира.
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2.

Изберете с десен бутон маркирания
ред. Появява се контекстно меню с
опции

3.

Изберете опция „Добави ред”.

Резултат: Над маркирания ред се
добавя нов празен ред, в който може да
се въведат стойности.

Действие: Редакция на клетка

Междинен резултат:

1.

Изберете с ляв бутон на мишката
клетката,
която
желаете
да
редактирате. Избраната клетка става
активна за въвеждане.

2.

Чрез клавиатурата въведете стойност в
полето.
Забележка! В клетката може да се
въведе произволна стойност, но имайте
предвид, че ако този ред в последствие
ще става заглавен, той не трябва да
съдържа числови стойности.

3.

Въвеждане на стойности в останалите клетки.
Забележка! В таблицата може да присъства и празна клетка, но в този случай
съответния ред няма да се отчете при зареждане на файла.
Ръководство на потребителя

280

ТОБЕЛ–2.3.10

Резултат: В клетките са въведени
желаните стойности.

5.4. ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ СЪОБЩЕНИЯ ПРИ ЗАРЕЖДАНЕ НА ДАННИ ОТ
ТЕКСТОВ ФАЙЛ.
Поради спецификата на разпознаване на данните, е необходимо да се спазят конкретно
всички условия по въвеждане на данни, избор на титулен ред, избор на разделител,
наименование на колони и т.н., свързани със заредената таблица с данни. При неспазване на
някои от условията, се появяват предупредителни съобщения, информиращи за съответната
нередност.

Съобщение:

Причина за получаване:

Решение:

Не е зададен Заглавен
(титулен)
ред
със
задължителни наименования
на колона X и Y.

Изберете
наименование X и Y
на заглавния ред на
две от колоните.

В заглавния ред присъстват Променете
наименования на колони с повтарящото се име
едно и също име. В случая се на колона.
повтаря колона „X”.

В заглавния ред присъства
наименование на колона,
съдържащо числова стойност
или символ.

Променете
наименованието на
изписаната
в
съобщението
колона на такова.
съдържащо
само
текст.

6. ЗАРЕЖДАНЕ НА ДРУГИ ФАЙЛОВЕ (.KOR, .MIF, .GPX…)
Като други файлове се отнасят файлове, които изискват еднотипни действия по
отношение на зареждането и затова ще бъдат разгледани под общ пример.
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Такива файлови формати са:
✓
Данни от геодезически измервания - .kor, .kpt;
✓
Mapinfo файл - .tab, .mif;
✓
Данни от GPS - .gpstrack;
✓
GPX файлов формат - .gpx;
✓
Mapex файл - .mpx.
Действията, свързани със зареждането на файлове от тези формати са еднотипни.
Единствено крайният резултат на заредения файл за всеки е различно и зависи от самия файл.
При зареждането на този вид файлове не се изисква извършване на допълнителни настройки,
като избор на координатна система, разделители и т.н.

Действие:

Междинен резултат:

1.

От меню „Данни“ се избира опция
„Зареждане на файл”.

2.

Отваря се стандартен прозорец за избор на файл. Маркирайте файла, който желаете
да отворите през приложението и изберете бутон „Отвори”/ „Open“. В случая
избираме файл с разширение .kor., но и за всички останали гореописани файлове
следващите действия са еднотипни.

3.

Отваря се форма за настройка на заредения външен файл, която включва следните
инструменти:
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Опция за указване координатна система, в която се намират данните от файла,
който се зарежда. По подразбиране е избрана глобалната координатна система
на приложението.
Допълнителни настройки, с опция за добавяне на разпознаване на текст, писан
с „ДОС кирилица” кодиране.
Бутон, „Зареди” потвърждава зареждането на файла
Бутон „Отказ“ прекъсва зареждането на файла.
4.

Изберете координатна
натиснете бутон „Зареди“.

система

и

Резултат:
При този вид файлове, директно се зарежда избрания файл, без да се извършват
допълнителни настройки.
✓ Наименованието на файла се показва на ниво модел в компонент „Легенда“;
✓ Данните, които се съдържат във файла, фигурират на ниво слой в компонент
„Легенда“;
✓ Пространствените данни от файла се визуализират на картата.

XIV. ТАБЛИЦА НА ОБЕКТИТЕ
Таблица на обектите е функционалност, която дава възможност за извеждане на
конкретни резултати с обекти в табличен вид, както и извършване на допълнителни действия с
изведения резултат.
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Таблица на обектите може да се генерира като резултат от извършено търсене или като
извличане на данни от избран слой.
Действията за извличане таблица на обектите, е разгледана в съответните точки,
описващи работата с компонент „Легенда“ и „Търсене“.
1. ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА ТАБЛИЦА НА ОБЕКТИТЕ
Независимо от това как е била генерирана таблицата на обектите, тя притежава следните
функционалности:
✓ Сортиране на резултата;
✓ Експорт на резултата в електронна таблица, във формат .xls, .csv; (активна е
само за потребители с определени права);
✓ Фокусиране до избран обект от резултата;
✓ Добавяне към селекция на обект от резултата;
Разпределени са в следната структура:

Наименование на модела и слоя, в който се намират откритите обекти, както и броя на
откритите обекти.
Поле за групиране на обектите по колона.
Лента за филтриране и сортиране на резултата.
Таблица с данни за намерените обекти.
Бутон за изчисляване и извеждане на статистически данни на работно ниво. Тази
функционалност е свързана с данните от всеки един слой от картите, изведени в компонент
„Легенда“.
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Поле, което активира опция за филтриране и подрежда данните в страницата спрямо
посочената стойност в полето. За да активирате опция „Филтриране“ изберете „Всички“ от
посочените възможности в падащото меню.

Бутон за експорт на данните, като електронна таблица в .xls формат или .
Бутон за извеждане само на селектираните на картата обекти от резултата.
Бутон за извеждане на всички обекти от базата данни за конкретния слой.

1.1. ФИЛТРИРАНЕ И СОРТИРАНЕ НА ДАННИ
Извеждане на данните в табличен вид предоставя удобен начин за обработка на
получения резултат. Таблицата притежава възможност за филтриране и сортиране на
резултатите, като това може да се извърши по конкретен критерий – за избрана колона или
комбинация от колони. Възможно е и обединяване (групиране) на резултатите по определен
критерий.
Тези възможности са достъпни през филтърната лента на таблицата с обекти, която
притежава следните елементи:

Поле за групиране

Наименование на колона

Филтър

При „провлачване” на колона в това поле, се
извършва групиране на резултата по избраната
колона.
При избор върху наименованието на колоната, се
извършва сортиране на резултата, подреждайки го
по номера или азбучен ред.
При избор на символа „ ”, се отваря форма за избор
на критерии за филтриране на резултата в избраната
колона.
Поле за избор на стойност, която да остане в
таблицата.

Ръководство на потребителя

285

ТОБЕЛ–2.3.10
Поле за избор на условие:
✓ Е равна на
✓ Е различна от
✓ Започва със
✓ и др.
Поле за въвеждане на критерий за филтриране
Поле за избор на допълнителни условия към
филтъра. Може да се изберат два критерия, по
които да се филтрира резултаът.
Поле за избор на условия към втория критерий.
Поле за въвеждане на втория критерий, по
който да се извърши филтрирането.
Бутон, чрез който се стартира филтриране, по
зададените критерии.
Бутон, чрез който се изчистват полетата във
филтъра.
1.1.1. ФИЛТРИРАНЕ ПО ИЗБРАНА СТОЙНОСТ
Ще разгледаме следния пример:
В резултат от търсене са изведени повече обекти, които трябва да бъдат допълнително
сортирани. Ще извършим търсене по общ критерий в модел „Регулационен план“:

Действие:
1.

Междинен резултат:

Като резултат от търсенето, в табличен вид са изведени всички УПИ-та, намиращи се в
„Регулационен план“.
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2.

Така изведен, резултатът дава възможност за допълнително извеждане на конкретен
обект чрез лентата за филтриране на резултата. Нека да изведем само точно
определени квартали.
Например: Квартал № 1 и 101.

3.

Изеберете символа „
„Квартал”.

4.

Отваря се форма за избор на филтър.

5.

За да извършим филтриране за конкретен
обект, например както в случая - за
определен квартал, е необходимо да
изберем
съответната
стойност
от
изведените номера на квартал – това са 1 и
101.

“ на колона

Резултат: С всеки един избор на стойност, в таблицата се извършва директно
филтриране, като остава само избраната стойност. В текущия пример в таблицата
остават само обектите със стойности за квартали 1 и 101.
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За да се изведат отново всички обекти, е необходимо да се премахнат отметките на
избраните за филтриране обекти.
По аналогичен начин може да се извърши филтриране на обектите по стойностите от
останалите колони (данни) на таблицата с резултатите.

1.1.2. ФИЛТРИРАНЕ ПО ВЪВЕДЕНА СТОЙНОСТ
Когато таблицата на обектите изведе повече резултати, е възможно да се извърши
филтриране и по конкретна стойност на търсения обект, ръчно въведена от потребителя. Ще
разгледаме пример, при който е генерирана таблица на обектите за слой „Улици“, модел
„Адреси“:
Като резултат е изведена следната таблица. Ще изведем само обектите, отговарящи на
определен критерий. Например: Да изведем само обектите от улица „Единство“:
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Действие:
1.

Междинен резултат:

Изберете символ
на колона „Име на
улица”. Извежда се формата за въвеждане
на критерий за филтриране.
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2.

Избираме полето за определяне на
условия при търсене по критерий.
Избираме условие „Съдържа”.

3.

Въвеждаме съответния критерий, по който
ще филтрираме резултата, а именно
„Единство”.

4.

Избираме бутон „Филтрирай“, за да се
приложи зададената филтърна стойност.
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Резултат: След избор на бутон „Филтрирай”, резултатът в таблицата се филтрира и
остават изведени само тези обекти, отговарящи на въведения във филтъра критерий,
а именно всички обекти с адрес, в който присъства името Единство.

За да се изведат отново всички данни, е необходимо да се върнем във филтърната
форма и да я изчистим. По аналогичен начин може да се извърши филтриране и за
останалите текстови полета.

1.2. ГРУПИРАНЕ НА ОБЕКТИТЕ ПО СТОЙНОСТИ
Обектите от таблицата могат да бъдат групирани по стойности. Това може да се извърши
както за една от колоните, така и за комбинация от колони. Ще разгледаме пример с резултат от
общо търсене на обекти тип УПИ, от модел „Регулационен план“. Ще извършим групиране по
номер на квартал.
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Действие:

Междинен резултат:

✓

Натиснете и задръжте ляв бутон на мишката
върху името на колона „Квартал”.

✓

Създава се проекция на името на колоната. Провлачете колоната върху полето за
групиране и пуснете левия бутон на мишката.

Резултат: Извършва се групиране на резултата, като в таблицата се извеждат само
съответните номера на квартали. Така групиран, резултатът може да изведе броя на
обектите тип УПИ в отделните квартали.

Ръководство на потребителя

292

ТОБЕЛ–2.3.10

За да се премахне групирането, е необходимо
да се избере знак „Х” на съответното групиране.

1.3. ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА ОБЕКТИТЕ ОТ ТАБЛИЦАТА
Таблицата на обектите дава възможност за извършване на допълнителни действия със
самите обекти, за да се локализират на картата или да се извлече допълнителна информация за
тях. Тези действия са налични чрез допълнителни функции, достъпни при избор с десен бутон
на мишката върху конкретен обект (ред) от таблицата :
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„Приближи и селектирай“

Приближава картата до селектирания обект.

„Приближи до обект“

Селектира и фокусира на картата избрания обект.

„Добави в селекцията“

Добавя избрания обект към селекцията.

„Замести селекцията“

Замества селектиран обект от картата с избрания.

„Избери прилежащите
линии“
„Избери прилежащите
сгради“
„Избери съседите“

Селектира
обекта.

„Редакция на геометрия“

„Без ограничение в мащаб“

Опция за извършване на геометрична редакция на
избрания обект (активна е само за редактируеми
обекти).
Опция за извършване на геометрична редакция на
избрания обект (активна е само за редактируеми
обекти).
Премахва ограниченията в мащаба.

„Скриване на обект“

Скрива селектираните обекти.

„Редакция с топология“

Ръководство на потребителя
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Селектира сградите намиращи се в съседство с
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„Показване на скритите
обекти“
„Маркиране на обект“
„Възстановяване на
маркираните обекти“
„Стандартни стилове“
„Изтрий“

Извежда обектите, които са скрити чрез опция
„Скриване на обект".
Дава възможност за промяна на зададените към
обекта ефекти и условия.
Възстановява маркираните обекти.
Връща всички настройки на стиловете
първоначално състояние.
Изтрива избрания обект (активна е само за
редактируеми обекти).

в

1.4. ЕКСПОРТ НА РЕЗУЛТАТА ОТ ТАБЛИЦАТА НА ОБЕКТИТЕ
Изведеният резултат в таблицата може да бъде записан като електронна таблица във
външен файл, формат .xls и csv. Действията по експорт на данните са следните:

Действие:

Междинен резултат:

1.

Извършено е търсене с извеждане на резултата в табличен вид. Отново разглеждаме
резултата от предната точка.

2.

За да се запише резултатът във външен
файл, изберете бутон „Експорт”.

3.

Отваря се стандартен прозорец за запис във външен файл.
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4.

От поле „Save as type“ може да
промените файловия формат, в който да
се запише таблицата.

5.

Избираме формат „Excel (.xls)“, въвеждаме име на файла, посочваме място за запис и
избираме опция „Save“/ „Запази“.

Резултат: Извежда се съобщение за
успешно записан файл. Ако желаете да го
заредите със стандартно приложение
инсталирано на Вашия компютър
изберете опция „Отвори“.
Таблицата с резултати ще изглежда по
същия начин, както таблицата на
обектите.

XV. РАБОТА С КООРДИНАТИ
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Намиране на обекти при познати координати се извършва чрез инструмент „Отиди до“.
Инструментът се намира в меню „Навигация“. Той дава възможност за извличане на точни
координати от картата. Това означава, че след избор на бутон „Отиди до“ всеки избор в рамките
на картата попълва координати в съответните полета за избраната точка.
Чрез стартиране на инструмент „Отиди до” се отваря прозорец за работа с координати.
Този прозорец позволява да се изпълнят следните функции:
✓
Вземане на координати от картата;
✓
Преместване до зададени от потребителя координати, без да се променя
мащаба, в който се работи;
✓
Приближаване до зададени от потребителя координати;
✓
Копиране на координати от полетата за координати във външен
документ;
✓
Поставяне на координати от външен документ в полетата за координати;
✓
Трансформация на координати.
С изключение на инструмента за вземане на координати от карта, на всяка от тези
функции отговаря инструмент, представен чрез бутон в прозореца за работа с координати. За да
започнете работа с координати, е необходимо да се изведете прозореца, предназначен за
работа с координати.

Инструмент „Отиди до“
Нека първо отворим прозорец „Отиди до“.

Действие:

Междинно действие:

Изберете инструмент „Отиди до“.

Резултат:
Отваря се прозорец „Отиди до“.
Курсорът на мишката се променя.

1. ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОЗОРЕЦ „ОТИДИ ДО”
Ръководство на потребителя
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Прозорецът се състои от следните елементи:

Наименование:
„Премести“

Функционалност:

„Приближи“

Приближава до избрани координати в мащаб 1:1000.

Премества до избрани координати, без да се променя
мащаба.

„Копирай избраните
Копира координати.
координати“
„Постави
Поставя копирани координати.
координати“
„Координатна
Избира се координатната система, в която са данните.
система“
„Х“

Изписва се стойността на координатата Х.

„Y“

Изписва се стойността на координатата Y.

„Размяна“

Бутон, който обръща стойностите на координатите от X на Y и
обратно.

2. ИЗВЛИЧАНЕ НА КООРДИНАТИ
Извеждане на координати за конкретна позиция или точка от картата се осъществява
чрез инструмент „Отиди до”. Нека разгледаме пример за избор на позиция от картата, за която
да разберем на кои координати се намира:

Действие:
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1.

Изберете инструмент „Отиди до”.

2.

На екрана се отваря прозорец „Отиди
до“.

3.

Изберете точка от картата, чиито
координати желаете да изведете.

Резултат:
Координатите на избраната точка от картата се попълват в полетата за X и Y.
Върху картата се отбелязва точното място на взетите координати със символ:
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Така взети, координатите могат да бъдат копирани от полетата и да бъдат поставени в
друг външен текстов файл.
Също така полетата може да бъдат попълнени чрез въвеждане или чрез директно
поставяне на координати, взети от външен текстов файл.
3. ЗАПИС НА КООРДИНАТИ ВЪВ ВЪНШЕН ДОКУМЕНТ

Инструмент „Копирай избраните координати“

За да се запишат координати от картата във външен документ е необходима употребата
на инструмент „Копирай избраните координати”, който се намира в прозорец „Отиди до”. Чрез
него се копират извлечените координати едновременно и от двете полета (X и Y).
Ще разгледаме пример, в който вече сме извлекли координати от картата и те са попълнени в
съответните полета в прозорец „Отиди до”.

Действие:

Ръководство на потребителя
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1.

2.

Изберете инструмент „Копирай избраните
координати”. Координатите, попълнени в
полетата X и Y се копират.
Отворете текстов документ, в който да
бъдат записани и изберете опция
„Постави“/ „Paste”.

Резултат: Координатите са прехвърлени от приложението във външен текстов
документ. Обърнете внимание на формата, в който се появяват координатите в
документа. Координатата по X е на първо място и е разделена от координатата по Y с
празно място (интервал).

По аналогичен начин може да извършите последователно избор на позиция от картата,
копиране на извлечените координати и поставяне в текстов файл. Така може да си създадете
списък от координати за определени точки от картата.
4. ПОСТАВЯНЕ НА ИЗБРАНИ КООРДИНАТИ
По аналогичен начин на процеса по копиране на координати във външен файл може да
се извърши и въвеждане на координати в „Тобел“ от външен файл. Осъществява се чрез
инструмент „Постави координати”.

Инструмент
координати”

„Постави

Ще разгледаме пример, в който ще копираме координати от текстов документ и ще ги
поставим в поле „Отиди до”. По този начин картата ще се фокусира върху точно определено
място.
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Действие:

Междинен резултат:

1.

Селектираме и копираме координатите от примерния външен документ, чрез опция
„Копирай“/ „Copy” за съответния документ.

2.

Изберете инструмент „Отиди до”, за да
се изведете прозорецът за работа с
координати.
Първоначално полетата са попълнени с
последно избраните координати.

3.

Изберете бутон „Постави координати”.
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Резултат: Копираните от външния
текстов файл координати се попълват
автоматично и в двете полета X и Y, като
се разпределят, в зависимост от това как
са били изписани в текстовия документ.
Първата стойност е за координата по X, а
втората стойност е за координата по Y.
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XVI. РАБОТА СЪС СКИЦИ
Приложението предлага инструменти за изготвяне на скици по готови шаблони, както и възможност за изготвяне на нови шаблони за
изработка на документи и скици по изискване на потребителя.
За извършване на операции, свързани със скици и готови шаблони на скици, е необходимо да изберете меню „Документи“.

Самата работа със скици или шаблони се извършва в отделен прозорец - „Редактор на скици”, в който са налични инструменти,
предназначени изцяло за форматиране, редакция и разпечатка на изготвените скици.
Генериране на който и да е вид скица е свързано с посочване на позиция и обект от картата. Процесът по създаване на нов шаблон или
редактиране на съществуващ е свързан с употреба на наличните инструменти за създаване и редакция в режим „Редактиране на скица”.
В следващите точки ще разгледаме принципа на изготвяне на скици по готови шаблони и начина на създаване на нов шаблон за скица
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1. СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ШАБЛОН ЗА СКИЦА
Приложението предоставя инструменти за създаване на собствени шаблони или
редактиране на вече съществуващи шаблони от потребителите. Инструментите за извършване
на тези действия се намират в меню „Документи”.
Новосъздаденият шаблон се записва в базата данни и може да бъде използван от всеки
един потребител, използващ приложението. По същия начин, при извършване на промяна на
даден шаблон и запис, тази промяна ще се отрази и при използване на шаблона от други
потребители. В следващите точки ще разгледаме процеса на създаване и редакция на шаблони
за скици.

Внимание: Създадените през меню „Документи” шаблони са потребителски шаблони
и са напълно различни от вече съществуващите шаблони, намиращи се в меню
„Справки”. Целта на предоставените инструменти от меню „Документи” е всеки един
потребител да създаде собствен шаблон, съобразен със съответните изисквания в
процеса на работа.
Шаблонът за скица представлява стандартен документ с графична и текстова част, в която
може да се добавят т.нар. „атрибутни връзки”, които при генериране на скицата да бъдат
заместени със съответната стойност за избрания обект. Създаване на шаблон се извършва чрез
бутон „Нов шаблон”, намиращ се в меню „Документи”.
Процесът на създаване на шаблон за скици е свързан с някои предварителни настройки,
които зависят от това, за какъв вид скица ще бъдат използвани създадените шаблони.
Действията за създаване на нов шаблон са следните:

Действие:

Междинен резултат:

1.

Изберете меню „Документи”, бутон „Нов
шаблон”.

2.

Отваря се прозорец за избор на обекти за скицата.
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От тук се избират и добавят обектът/обектите, които ще участват в генерираната скица.
При създаването на шаблона могат да се посочат тези атрибутни връзки в текста, които
да се попълват автоматично със стойността на избрания обект.
В една скица може да бъде изведена информация както за един обект, така и списък с
няколко обекта от един и същ тип. Например може да бъде изведен както един обект
тип УПИ, така и списък с обекти УПИ, придружени от атрибутните им данни, които са
изведени в шаблона.
Изборът на обект зависи от вида на скицата, която предстои да се създаде. Например:
За скица по регулация е необходимо да се добави обект УПИ от модел „Регулационен
план“, който съдържа всички атрибутни данни за обектите от слой „УПИ“ (УПИ номер,
квартал, отреждане и т.н.). Ако е необходимо наличието и на кадастрален план, трябва
да се добави и обект от модел „Кадастрален план“.
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3.

За настоящия пример ще добавим обект
„УПИ” от модел „Регулационен план”.
Добавянето се осъществява като се избере
съответния слой „УПИ” от модел
„Регулационен план“ и се избере бутон
„Добави обект”.

4.

След избор на бутон „Добави обект”, избраният слой се появява във втората колона
като избран обект.
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5.

Ако е необходимо да се добави друг обект,
трябва по аналогичен начин да се посочи
обект от лявата колона и да се избере
бутон „Добави обект ”.

Имайте предвид, че обектите, които бъдат добавени от тук, ще бъдат изисквани в
последствие при генерирането на скицата.
5.

За да се премахне добавен обект, е необходимо да се избере опция „

Ръководство на потребителя
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6.

За да се продължи процеса по създаване
на шаблона изберете бутон „Продължи”.

Резултат: След избор на бутон „Продължи”, се преминава към прозореца за
създаване и редактиране на шаблони. В него е представено примерно подреждане на
текст, заглавие и обект, в който се зарежда виртуалната карта на скицата.

Главно меню,съдържащо инструменти, свързани със създаването на шаблони. Менюта
„Вмъкване”,„Редактиране“ и „Оформление на страницата“ съдържат инструменти
аналогични на програмите за текстообработка, затова няма да им отдевляме специално
внимание. Едни от основните инструменти, необходими за създаване на шаблони се
намират в меню „Начало“:

Инструменти за управление на шрифта на
документа. Те са аналогични на инструментите
в програмите за текстообработка, затова няма
да им отделяме специално внимание.
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Инструменти за оформление на текста в
отделни параграфи. Те са аналогични на
инструментите
в
програмите
за
текстообработка, затова няма да им отделяме
специално внимание.
Отваря екран за настройка на обектите включени в скицата.
Инструмент за поставяне на място за графичната част на карта.

Добавя легенда към скицата.

Добавя позиция на координатите към скицата.
Добавя координатна система към скицата.
Поставя връзка с текущия мащаб на картата.

Отваря екран за поставяне на връзка към атрибутна стойност за обект.

Добавя име на потребител към скицата.
Добавя входящ и изходящ номер към скицата.

Отварят екран за добавяне на SQL таблица и текст.
Запазва скицата на Вашия компютър.

Затваря прозорец „Нов шаблон“.

Страницата на шаблона

Текст
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Място за карта

Атрибутна връзка
{...........}

Обект, който при генериране на скицата ще
бъде заменен с графично представяне на
избрания изглед от картата.
Обозначение с този вид скоби текст,
представлява обект добавен като атрибутна
връзка и след генериране на скицата, той ще
бъде заменен с определена стойност.
Например:
{мащаб} - връзка с мащаба на картата, т.е.
след генериране на скицата, този текст
автоматично ще се замени с текущия мащаб
на картата.

В така представения примерен шаблон може да се добави текст, таблица, връзки към
атрибути или други обекти свързани с предназначението на шаблона.
Освен от бутон „Добави обект“, обектите в шаблона могат да се задават и с бутон
„Добави списък“. Разликата е в това, че чрез „Добави списък“ в шаблона ще се генерират
няколко на брой посочени обекта с атрибутни връзки, докато при „Добави обект“ се
генерира само един обект с атрибутна връзка.

1.1.

ВМЪКВАНЕ НА АТРИБУТНИ ДАННИ
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Вмъкването на атрибутни данни в шаблон за скица бива два вида:
✓
Вмъкване на атрибути за един обект в шаблон на скица;
✓
Вмъкване на атрибути за списък с обекти в шаблон на скица.

1.1.1. ВМЪКВАНЕ НА АТРИБУТИ ЗА ЕДИН ОБЕКТ В ШАБЛОН НА СКИЦА
Бутон „Добави обект“, който се посочва при създаване на шаблон на скица, се отнася за
извеждане на един обект и данните към него в скицата.
В скицата могат да бъдат добавени атрибутните данни, характерни за избрания обект. За
целта, в шаблона се посочват атрибутите, чиито данни да бъдат изведени. Тези атрибути
автоматично ще бъдат заместени със стойности, отнасящи се за обекта, който бъде избран в
процеса на създаване на съответната скица.
Вмъкнатите атрибути се обозначени със знак { }.
Например, вмъкнат атрибут {УПИ} ще изведе в скицата номера на избраното УПИ, т.е.
текста {УПИ} от шаблона ще бъде заместен със съответната стойност, например „XIII”.
Ще разгледаме пример за добавяне на атрибут в шаблон, който се отнася за обект УПИ
от „Регулационен план“.

Действие:
1.

Междинен резултат:

След избор на инструмент „Нов
шаблон“ е посочен обект, който да
бъде изведен в шаблона чрез избор на
бутон „Добави обект“.
За настоящия пример посочваме обект
от УПИ – „Регулация” и избираме
бутон „Добави обект“
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2.

Обектът се попълва в полето от дясно.
Изберете бутон „Продължи“.

3.

Първоначално, шаблонът на скицата изглежда по следния начин:

4.

Изисква се да бъде добавен номер на обект УПИ, който е избран за генериране на
скица. На избрано от нас място въвеждаме примерен текст „За урегулиран поземлен
имот №“. Ще поставим атрибут, който ще извежда номер на посочен обект УПИ.
Необходимо е курсора да е поставен там, където предстои да бъде вмъкнат атрибута.

5.

В меню „Начало“ се разкриват всички инструменти, предназначени за вмъкване на
обекти и данни в текста на скицата. За настощия пример ще използваме инструмент
„Атрибут”.
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6.

Изберете
бутон
„Атрибут”,
намиращ се в група „Контейнери“.

7.

Отваря се прозорец за избор на
атрибути, които могат да бъдат
вмъкнати в шаблона на скицата. За
настоящия пример са изведени
атрибути за обект УПИ от модел
„Регулация“, тъй като това е
посоченият обект при създаването
на шаблона.

8.

Избираме съответния атрибут. За
настоящия
пример
добавяме
атрибут „УПИ” и натискаме бутон
„Продължи“.

9.

Избраният атрибут се поставя там,
където е бил последно курсорът на
мишката, като се добавя текст {УПИ}.

10.

По аналогичен начин могат да бъдат
добавени
други
необходими
атрибути. След генериране на
скицата, на мястото на добавените в
шаблона атрибути ще се попълнят
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11.

11.

автоматично съответните стойности
от избрания обект.
Следваща стъпка е запазване на шаблона в системата. От меню „Начало“ изберете
инструмент „Запази като“.

Отваря се прозорец, в който се
въвежда име на създадения шаблон.
Въвеждаме примерно заглавие.

Резултат: Шаблонът е създаден и е
готов за използване. Може да
създадете скица по него, като го
изберете от лентата с инструменти,
намираща се в меню „Документи“.

1.1.2. ВМЪКВАНЕ НА АТРИБУТИ ЗА СПИСЪК С ОБЕКТИ В ШАБЛОН НА СКИЦА
Бутон „Добави списък“, който се посочва при създаване на шаблон на скица, се отнася за
извеждане на списък с няколко обекта от един тип и техните атрибутни данни в скицата.
Ще разгледаме втори пример за добавяне на атрибути, но те ще са свързани с избор на
бутон „Добави списък“ с обекти в създаден шаблон. Поставянето на атрибут в текста на шаблона
се извършва по следния начин:

Действие:
1.

Междинен резултат:

След избор на инструмент „Нов шаблон“, е посочен списък или списъци с обекти, които
да бъдат изведени в шаблона, чрез избор на бутон „Добави списък“. За настоящия
пример посочваме списък обекти от „УПИ – Регулация“, „Имоти – Кадастрална карта“
и „Сгради – Кадастрален план“.
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2.

Избираме бутон „Добави списък“ и
обектите се добават в полето от дясно.

3.

Изберете бутон „Продължи“.
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4.

Първоначално шаблонът на скицата
изглежда по следния начин:

5.

Избираме да въведем следните
примерни атрибути към обектите,
които да бъдат изписани в скицата:
• УПИ №;
• Номер на имот;
• Адрес на сграда.
На избрано от нас място въвеждаме
примерен текст „УПИ“, „Номер на
имот“ и „Адрес на сграда“. Първият
атрибут, който ще поставим извежда
номерата
на
посочените
УПИ.
Необходимо е курсорът да е поставен
там, където предстои да бъде вмъкнат
атрибутът.
В меню „Начало“ се разкриват всички инструменти, предназначени за вмъкване на
обекти и данни в текста на скицата. За настощия пример изберете бутон „Атрибут”,
намиращ се в група „Контейнери“.

6.
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7.

Отваря се диалогов прозорец, от който
се
избират
атрибутите
към
предварително избраните обекти.
Изберете атрибут „УПИ“ от „Регулация“
и натиснете бутон „Продължи“.

8.

Избраният атрибут се поставя там,
където е бил последно курсорът на
мишката, като се добавя текст {УПИ}.

9.

По аналогичен начин добавяме останалите необходими атрибути. След генериране на
скицата, на мястото на добавените в шаблона атрибути ще се попълнят автоматично
съответните стойности от избрания обект.

9.

Следващата стъпка е запазване на шаблона в системата. От меню „Начало“ изберете
инструмент „Запази като“.

10.

Отваря се прозорец, в който се въвежда
име на създадения шаблон. Въвеждаме
примерно заглавие.
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Резултат: Шаблонът е създаден и е
готов за използване. Може да
създадете скица по него, като го
изберете от лентата с инструменти,
намираща се в меню „Документи“.

1.2.

ДОБАВЯНЕ НА КАРТА

При създаване на нов шаблон по подразбиране има поставен обект „Място за карта”.
При генериране на скица на това място се поставя графичната част на избраната позиция. Обекта
от това място може да бъде преместван, преоразмеряван, изтриван, поставян в таблица и т.н.
1.2.1. ПРОМЯНА НА РАЗМЕР И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТАТА В СТРАНИЦАТА
В зависимост от размера на поле „Място за карта”, се определя каква графична част от
избраната позиция ще бъде визуализирана в генерираната скица. Размерът на полето може да
бъде коригиран. Ще разгледаме пример за корекция размера на полето, в което се изобразява
картата с посочения обект, като го намалим и поставим встрани, с цел освобождаване на поголямо място за текст. За да се постигне този резултат, е необходимо да се извършат следните
действия:

Действие:
1.

Междинен резултат:

Изберете инструмент „Нов шаблон“.
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2.

Посочете обект, който да бъде изведен в
шаблона, чрез избор на бутон „Добави
обект“. За настоящия пример посочваме
обект от „УПИ – Регулация“ и натискаме
„Добави обект“.

3.

Обектът се добавя в полето в дясно.
Изберете бутон „Продължи“.

4.

Първоначално шаблона на
изглежда по следния начин:
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5.

6.

Посочете поле „Място за карта”. Полето се маркира и към него се появяват контроли
за редактиране, както и контролни точки по върховете на полето, от които може да се
промени неговия размер.

„Мащабиране“

Променя размера на картата.

„Ротация“

Завърта картата на 90 о .

„Изрязване“

Изрязва картата.

„Замъгляване“

Замъглява образа на картата.

„Завъртане
хоризонтално“
„Завъртане
вертикално“

Завърта картата и надписите хоризонтално.
Завърта картата.

За промяна размера на картата изберете един от ъглите на полето, задръжте ляв бутон
на мишката. Чрез провлачване преместете до получаване на желания размер.
В конкретния случай намаляваме размера на полето за карта, с цел освобождаване на
място за въвеждане на текст в скицата.
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7.

Позициониране на полето в страницата се осъществява чрез инструменти, намиращи
се в меню „Начало“.

Резултат: По този начин може да се оформи шаблон на скица, с необходимите
размери на картата, както и да се въведе текст и атрибутни връзки, за да се получи
краен вариант на шаблон за създаване на скица.
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1.2.2. ДОБАВЯНЕ НА КАРТА
В случай че желаете да добавите нова карта, е необходимо да изберете бутон „Карта”
от меню „Начало”.

Действие:

Междинен резултат:

1.

Посочете позиция на страницата на
шаблона, където да бъде поставена
картата.

2.

Изберете бутон „Карта” от меню „Начало“.
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Резултат: На посочената позиция в шаблона се поставя поле „Място за карта” в
стандартен размер, който в последствие може да се променя.

1.3. ЗАПИС НА ШАБЛОН НА СКИЦА
След като бъде създаден даден шаблон, за да бъде достъпен за последващо използване,
е необходимо да бъде записан в базата данни. Записа се извършва чрез бутон „Запази като” от
меню „Начало”.
Записаният шаблон се съхранява в базата данни и е достъпен от всички потребители,
използващи приложението със същата база данни. Действията по запис на шаблон са следните:

Действие:
1.

Междинен резултат:

За
да
запишете
новосъздаден шаблон
изберете опция „Запази
като”
от
меню
„Начало”.
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2.

Извежда се поле за
въвеждане името на
създадения шаблон.

3.

Въведете име по ваш
избор и изберете бутон
„Продължи”, за да се
потвърди записа. За
настоящия
пример
въвеждаме име „Скица
УПИ, имот, сграда”.

Резултат: След запис,
прозореца за създаване
на шаблон се затваря,
като в меню „Скици” на
главния прозорец на
приложението
се
появява
бутона
на
новосъздадения
шаблон „Скици за ПИ”.
2. ИЗГОТВЯНЕ НА СКИЦА ПО ГОТОВ ШАБЛОН
За да бъде генерирана скица по готов шаблон, е необходимо да се извършат следните
действия:

Действие:
1.
2.

3.

Междинен резултат:

Избираме
меню
„Документи“.
Избираме
шаблон
за
генериране на скица. За
настоящия
пример
избираме „Скица на УПИ,
имот, сграда”.
Избираме точка от картата.
При позициониране курсора
на мишката върху картата,
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курсорът се променя и до
него се изписва тип обект,
който е небходимо да се
избере.
При преминаване над обект,
който ще участва в скицата,
обекта се маркира в
червено.

4.

5.

Избираме обект от картата, за който да се издаде скица.
В случай че шаблонът на скицата е създаден чрез бутон „Списък обекти“ (за добавяне на
няколко обекта), тогава ще е необходимо да се изберат няколко обекта, които да бъдат
включени в скицата. След като бъдат посочени обектите от картата, е необходимо да се
натисне клавиш „Enter” от клавиатурата, за да се продължи към генериране на скицата.
В конкретния пример избираме няколко обекта и натискаме „Enter”.

Сгради
Натиснете „Enter“.

УПИ

Имоти

Резултат: Отваря се прозорец „Скица“, съдържащ графична част на избраната позиция
от картата и текстова част, с данни за обекта.
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В генерирания документ са възможни следните допълнителни редакции:
✓ Редакция на съществуващ текст или попълване на нов;
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✓ Разпечатване на документа;
✓ Уточнение детайли по графична част на скицата.

2.1. ПОПЪЛВАНЕ НА ТЕ КСТ В СКИЦАТА
След изготвяне на скицата, тя може да бъде редактирана и да бъдат добавени
допълнителни данни. Организацията и функционалността на инструментите в прозорец „Скица“
са базирани на стандартните текстови редактори, като MS Word, Open Office и т.н.
Използваните шаблони имат попълнена основна информация за избрания обект.

Информация относно собственици на имота, заповед за одобрение, от кого е съставена
скицата, заповед за одобрение на улична и дворищна регулация се попълва ръчно.
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Чрез познатите от стандартните текстови редактори инструменти за форматиране на
текст, може допълнително да се променя позицията, шрифта и големината на текста в
документа.

По специфични са инструментите от менюта „Работа с картата“ и „Чертане“:
✓ Меню „Работа с картата“:

• Група инструменти „Навигация”
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Наименование:

Функционалност:

„Преместване“

Извършва преместване по картата.

„Селекция“

Селектира обекти от картата.

„Приближи регион“ Преминава към по-едър мащаб чрез избор на конкретен
регион от картата

„Отдалечи регион“ Преминава към по-дребен мащаб, чрез избор на конкретен
регион от картата

„Приближи“

Еднократно приближава към по-едър мащаб по център

„Отдалечи“

Еднократно приближава към по-дребен мащаб по център

„Предишна
позиция“

Пренася към предишен изглед на картата с една позиция
назад. По подразбиране се поддържат 20 позиции назад

„Следваща
позиция“
„Общ изглед“

Пренася към следващ изглед на картата с една позиция
напред

„Обнови карта“

Позволява зареждане на редактирани данни по картата

Фокусира картата в изглед, който обхваща всички модели, към
които има данни

Поле за управление на мащаба на картата.

• Група „Измерване”

Наименование:

Функционалност:

„Ъгли“

Служи за измерване на ъгли.

„Разстояние“

Служи за измерване на разстояние.

„Площ“

Служи за измерване на площ.
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• Група „Етикети”

Наименование:
„Местене
етикети“
„Ротация“

Функционалност:
на Дава възможност за преместване местоположението на

„Възстановяване
на етикети“

етикет на обект.
Дава възможност за ротация на етикет. Важи за някои етикети
от модел „Кадастрален план“.

Връща етикетите на първоначалните им места.

• Група „Стил”

Наименование:

Функционалност:

„Вкл./изкл.
на Включва и изключва водещите обекти от картата.
водещите обекти“
„Скриване на обект“ Скрива посочените обекти от картата
„Маркиране
обект“

на Маркира обектите с цел смяна на стила им.

• Група „Карта”

Наименование:
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„Координатни
кръстове“
Поле „Ширина“

Включва и изключва опцията за координатни
кръстове върху скицата.

Поле „Височина“

Променя височината на картата.

Наименование:

Функционалност:

Променя ширината на картата.

• Група „Импорт“

„Зареждане
на Отваря избран файл от Вашия компютър.
файл“
„Добавяне
от Използва се когато трябва да се добавят
основната карта“ допълнителни данни към скицата от външен файл.
Външният файл зареден в приложението,
представлява основната карта, от която ще бъдат
добавени данни към скицата.

✓ Меню „Чертане“:

• Група „Слой”

Наименование:

Функционалност:

„Нов слой за чертане“ Стартира се функция за отваряне на нов слой (модел), върху
който ще бъдат създадени нови обекти (точка, линия,
полигон, надпис)

• Група „Чертане”
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Наименование:

Функционалност:

„Изрежи“

Изрязва посочената част от документа.

„Копирай“

Копира обекти от документа.

„Постави“

Поставя копираните обекти от документа, на
посоченото място.

„Изтриване“

Изтрива посочените обекти от документа.

„Цвят на линията“ Дава възможност за определяне цвета на

„Цвят
запълването“
„Дебелина
линията“

„Щриховка“

„Шрифт“
„Размер
шрифта“
„Нова точка“
„Нов надпис“
„Нова линия“
„Нов полигон“
„Редактиране“
„Оразмеряване“
„Прихващане“

линиите на начертаните обекти (точка, линия,
полигон).
на Дава възможност за определяне цвета на
запълване на начертания полигон.

на Чрез въвеждане на стойност в полето на
инструмента, може да се зададе стойност на
дебелина на линиите на обектите, които ще
бъдат изчертани.
От посочените възможности в падащото
меню, изберете вид щриховка на полигона,
който предстои да бъде начертан.
Дава възможност да се избере стил на текста.

на Дава възможност да се избере размер на
шрифта.
Включва опция за създаване на нова точка в
слоя.
Включва опция за изписване на нов надпис в
слоя.
Включва опция за чертаене на нова линия в
слоя.
Включва опция за изчертаване на нов полигон
в слоя.
Включва опция за редактиране на създадени
обекти (точка, линия, полигон).
Оразмерява разстояние между две точки.
Включва и изключва функцията за прихващане
към обект.

Инструментите са активни единствено при предварително зададен
нов слой, върху който да бъдат начертани необходимите обекти.
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2.2. УТОЧНЕНИЕ ДЕТАЙЛИ ПО ГРАФИЧНА ЧАСТ НА СКИЦАТА
След изготвяне на скицата може да се извърши редакция в графичната част на скицата, с цел попълване или премахване на допълнителна
информация. Това се осъществява чрез опциите на компонент „Легенда“, които са пренесени в прозореца на изведената скица.
Чрез включване или изключване видимостта на конкретен слой или модел, можете да регулирате визуализацията на графиката на скицата.
Опериране с компонент „Легенда“ в прозорец „Скица“ е аналогично на работа с картата на приложението. Повече информация ще намерите в
точка Конфигуриране на компонент „Легенда“
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Имайте предвид, че при използване на готови шаблони, направената редакция и
въведения в тях текст се отразява само за текущо създадения документ, а не за самия
шаблон. Ако искате да направите редакция в текста на самия шаблон и тя да бъде
отразена и при следващо генериране на скицата, е необходимо да извършите редакция
на шаблона – виж т.5. Редакция на шаблон на скица
3. РАЗПЕЧАТВАНЕ НА СКИЦА
Всяка една новосъздадена скица може да бъде разпечатана. Разпечатване се извършва
чрез инструмент „Печат”, намиращ се в меню „Начало” на прозореца за създаване на скици.

Внимание! За да разпечатате генерирана скица от приложението директно през вашия
компютър, е необходимо да имате инсталиран локален или мрежов принтер, който да
извърши разпечатването.
Действията за извършване на печат на документа са следните:

Действие:

Междинен резултат:

1.

За да разпечатате създадения документ, е необходимo да изберете бутон „Печат” от
меню „Начало“.

2.

Отваря се стандартен прозорец
за избор на принтер, който да
разпечата
създадения
документ. Изберете принтер и
изберете бутон „Print”.

Резултат: Извършва се разпечатване на създадения документ в съответния формат.
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Предоставените в приложението шаблони са за скици във формат А4. Промяната на този
формат ще промени само големината на листа, а текстът и големината на картата ще
остане в същия размер. За да направите скица във формат различен от А4, е необходимо
да имате шаблон за скица в съответния формат.
4. ЗАПИС НА СКИЦА ВЪВ ФОРМАТ PDF
Всяка една новосъздадена скица може да бъде записана на компютъра във файлов
формат PDF.
Действията за запис на документа са следните:

Действие:

Междинен резултат:

1.

За да запишете създадения
документ, е необходимo да
изберете бутон „Запази като” от
меню „Начало“.

2.

Системата генерира съобщение, в
което изисква потвърждение дали
искате да запишете скицата с друг
входящ номер.
Изберете „Да“.

3.

Въведете входящ номер и дата и
изберете „ОК“.

4.

Генерира се съобщение за успешен
запис.

5.

След като сте записали документа,
преминете
към
инструмент
„Издадени документи“ от меню
„Документи“.
Отваря се списък със издадените документи.
Намерете документът, който желаете да запаметите в PDF формат, маркирайте го и
натиснете „Запази“.

6.
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7.

Отваря се стандартен прозорец за избор на място в компютъра, където да бъде записан
създадения документ.
Посочете избрано място,въведете име на файла на скицата и изберете бутон „Save”/
„Запази“.

Резултат: Извършва се запис на създадения документ във формат PDF.

5. РЕДАКЦИЯ НА ШАБЛОН НА СКИЦА
Всеки един създаден шаблон в последствие може да бъде редактиран и презаписан със
същото или ново име. Редакцията на шаблон се извършва чрез инструмент „Редакция на
съществуващ”, който се намира в меню „Документи“.
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Действията по редакция на шаблон за скица са следните:

Действие:
1.

За редакция на шаблон
изберете
бутон
„Редакция
на
съществуващ”.

2.

Отваря се прозорец за
избор на шаблон, който
да бъде редактиран.
Изберете шаблона, който
ще
редактирате
и
натиснете
бутон
„Продължи”.

Междинен резултат:

Резултат: Отваря се стандартния прозорец за работа по шаблона. При извършване
на редакция на шаблон, отново може да се добавят атрибутни връзки: текст, място за
карта, таблици и др.
✓ Въведените корекции могат да бъдат записани в самия шаблон. Това се
осъществява чрез избор на бутон „Запази“, намиращ се в меню „Начало“.

✓ След въвеждане на корекциите, шаблона може да бъде записан като нов
шаблон, с ново име. Това се извършва чрез бутон „Запази като“, намиращ се
в меню „Начало“.
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XVII. РАБОТА СЪС САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ НА СОБСТВЕНОСТ (СОС)
Самостоятелни обекти на собственост (СОС) в приложение „Тобел“ са обекти от сградите, за които има записани един или повече
самостоятелни обекти на собственика. С други думи казано това са апартаменти, офиси, ателиета и т.н., в съответните сгради от „Кадастралната
карта“.
В зависимост от подадената информация за някои сгради може да липсва информация за такива самостоятелни обекти.
Самостоятелните обекти на собственост се намират в слой „СОС“ от модел „Кадастрална карта“ и могат да бъдат пускани или спирани
за видимост и селектиране през компонент „Легенда“.
Наличието на самостоятелни обекти на собственост зависи от заредените данни в приложението и връзката с базата данни.
Поради това, че самостоятелните обекти на собственост са разпределени по отделните етажи на сградите и е трудно да бъдат
визуализирани едновременно, са създадени допълнителни инструменти за работа с този вид обекти, намиращи се в група „Инструменти за СОС“
и група „Редакция в КК“ меню „Кадастър“.
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С помощта на отделните инструменти от тази лента се дава възможност за избор на сграда или
имот за преглеждане на съответните схеми със СОС.
Контролите дават възможност както за директен избор на обект, така и за откриване на
обект по кадастрален идентификатор.
За по-лесно визуално разпознаване на сградите с налична информация за самостоятелни
обекти на собственост, е направена цветова схема, при която сгради с информация за СОС са
оцветени със светло жълт цвят, а сгради без информация за СОС са с светло кафяв цвят.

Сграда със СОС

Сграда без СОС

Имайте предвид, че по подразбиране слой СОС от модел „Кадастрална карта“ е
включен за видимост и на картата се изобразяват абсолютно всички самостоятелни
обекти на собственост за всички сгради и всички етажи.
Контрола СОС дава възможност както за директен избор на обект от сградата, така и за
въвеждане на кадастрален идентификатор на обекта и последващото му откриване и извеждане
схемата на самостоятелните обекти на собственост.
1. ИЗВЕЖДАНЕ НА ЕТАЖНА СХЕМА НА СОС ЧРЕЗ ДОПЪЛНИТЕЛНО МЕНЮ
Извеждане на схемите за самостоятелни обекти на собственост за сграда или имот, които
са видими на картата и знаем тяхната позиция, се извършва чрез селектиране на съответната
сграда или имот и избор на инструментите от допълнителното меню, което се появява.
Ще разгледаме пример за извеждане на схемите на самостоятелните обекти на
собственост за избрана сграда от картата, като за повече прегледност ще изключим видимостта
на всички модели от компонент „Легенда“, освен на „Кадастрална карта“

Действие:
1.

Междинен резултат:

Първоначално, при включен слой „СОС“ на картата, се визуализират абсолютно
всички етажни схеми на всички етажи за всички сгради, които притежават такива.
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2.

Селектирайте цяла сграда (включително
частите без СОС).

3.

Отваря се допълнително меню за работа със СОС. То се намира долу по средата на
екрана.
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…

…

Приближава фокуса до сградата.
Показва всички етажи в сградата.
Показва схема на един етаж по-нагоре спрямо текущия.
Показва схема на един етаж по-надолу спрямо текущия.
Извежда схема за конкретно посочен етаж.

2. ИЗВЕЖДАНЕ ЕТАЖНАТА СХЕМА НА СОС ЧРЕЗ ГРУПА „ИНСТРУМЕНТИ ЗА СОС“

Действие:
1.

Междинен резултат:

Изберете обект от картата, който
съдържа СОС. В случая това е обект с
изведена схема само за етаж 1.
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2.

Изберете бутон „Покажи всички“.

3.

На картата се изобразява схема на
всички границите на отделните
самостоятелни обекти.

4.

Ако искате да изведете схема за
конкретен етаж, въведете номер на
етаж в поле „Етаж“ и натиснете
„Приложи“.
Например ще въведем етаж 3.

Резултат: Извежда се етажна схема
със СОС за посочения етаж.

За да се изведе отново схема за
всичките етажи, изберете „Покажи
всички“.

3. КОНСТРУИРАНЕ НА ИМОТ, СГРАДА И СОС
Процесите на конструиране на имот, сграда и СОС имат аналогични действия, затова ще
ги разгледаме заедно. Те се осъществяват чрез инструментите на меню „Кадастър“, като
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предварително трябва да сте избрали съответния слой от модел „Кадастрална карта“. Нека да
дадем пример за конструиране на имот:

Действие:
1.

Изберете слой „Граници“ от
модел „Кадастрална карта“ за
редакция. Това става през меню
„Редакция“.

2.

Преминете
към
меню
„Кадастър“
и
изберете
инструмент „Конструиране на
имот“.
За конструирането на имот е
необходимо да изберете обект
обграден от граници с основен
приоритет.
Посочете обект на картата.

3.

4.

Междинен резултат:

Обектът се селектира автоматично и се попълва служебен идентификатор в
компонент „Свойства“, който след запис на данните ще се смени.
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5.

Попълнете атрибутните данни на
новосъздадения обект, като изберете
някоя от посочените възможности от
падащите списъци.

За да разберете кой е последният номер
на имот, селектирайте някой от
съществуващите имоти и натиснете бутон
„Последен“, който се намира в таб
„Атрибути“ срещу поле „Номер на
имот“.
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Изберете бутон „Последен“.

Показва се последният свободен номер
на имот.

6.

Въведете адрес чрез бутона за редакция
.

7.

Отваря се прозорец „Редакция на адрес“,
въведете данните за адрес. При
въвеждане на улица, изберете от вече
съществуващите чрез бутон „Списък с
улици“ или използвайте бутон „Добави
нова улица“, за добавяне на нова.

8.

В случая ще изберем улица от списъка,
въведете цялото име или част от името в
полето за търсене, за да филтрирате
улиците. Изберете ул. 228.
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9.

Изберете бутон „Продължи“.

10

Въведете останалите данни и натиснете
„Запис“.

11.

Изберете състояние на имота, в
зависимост от това дали имотът е
актуален, проектен или исторически.

12.

Изберете „Запис
промени“.

на

направените

Резултат:
✓ На картата се изобразява новоконструираният имот;
✓ Обектът се селектира автоматично и данните му се попълват в компонент
„Свойства“;
✓ Служебният идентификатор автоматично е сменен.
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XIX. ГЕОАНАЛИЗИ
„Тобел“ поддържа инструменти за извършване на геоанализи и селекция по различни критерии.
Инструментите за извършване на геоанализи и селекция са разположени в групите: „Геоинструменти“, „Топологични проверки“,
„Височини – Google Elevation API“ и „Селекция“, които се намират в меню „Геоанализи“:

Характерен резултат за операциите „Буфер“, „Групиране“, „Пресичане“, „Геометрични операции“ и др. е създаването на нов слой.
Пространствените резултати могат да бъдат записани и експортирани чрез запис във външен файл, поддържан от приложението. При изход от
приложението този слой изчезва.
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1. РАБОТА С ИНСТРУМЕНТ „БУФЕР“
Чрез инструмент „Буфер“ се осъществява генериране на буферна зона около
предварително избран/и обект/и от конкретни слоеве, с цел извличане на информация.
Диалогов прозорец позволява управлението на параметрите на буфера.

Инструмент „Буфер“

1.1.

ИЗБОР НА ОБЕКТ

Работата с инструмент „Буфер“ започва с избиране на конкретен обект, около който да
бъде генериран буферът. Нека обектът да бъде имот от модел „Кадастрален план“.

Действие:
1.

Междинен резултат:

Нека да направим слой „Имоти“ от
модел
„Кадастрален
план“
единствен за селекция По този
начин сте сигурни, че ще работите с
един единствен слой.
Изберете
слой
„Имоти“
от
„Кадастрален план“ с десен бутон
на мишката.
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2.

От отворилото се меню изберете
опция „Селекция“.

3.

Изберете „Единствен за селекция“

4.

Селектирайте
имот
„Кадастрален план“.

от

модел

Резултат:
Селектиран е обект, около който ще бъде създаден буфер.
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1.2.

ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОЗОРЕЦ „БУФЕР“

Действие:
1.

Изберете инструмент „Буфер“.

2.

Отваря се прозорец „Буфер“.

Междинен резултат:

Поле, в което се въвежда на какво разстояние ще бъдат границите на буфера, спрямо
избрания обект. Има възможност за избор на мерна единица, я която да се измерва
разстоянието.
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Поле с падащ списък, което дава възможност за автоматично попълване на стойността от
конкретен атрибут, принадлежащ на обекта.

Бутон за създаване на буфер.
Бутон за отказ.

1.3.

СЪЗДАВАНЕ НА БУФЕР ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА СТОЙНОСТ

Действие:
1.

Междинно действие:

Изберете обект от картата.
В случая избирамне обект от слой
„Имоти“ модел „Кадастрален план“.
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2.

Изберете инструмент „Буфер“.

3.

Въведете стойност в поле „Стойност“.
Например, нека буферът да е на
разстояние 10 метра от границите на
селектирания обект.

4.

Изберете бутон „Създай“.

Резултат:
Създава се полигонов слой, който визуализира създадения буфер. В компонент „Легенда“
се създава модел „Буфер“.
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Току-що създадохте буфер чрез въвеждане на разстояние. По аналогичен начин се извършва и използване на атрибут на обекта за
определяне на разстояние.
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1.4.

СЪЗДАВАНЕ НА БУФЕР ЧРЕЗ ИЗБОР НА АТРИБУТ

Селектирайте обект от картата, като можете отново да използвате описания пример.
Активирайте инструмент „Буфер“. Отваря се прозорец „Буфер“.
Продължете със следните действия:

Действие:
1.

Изберете обект от картата.
В случая избирамне обект от слой
„Имоти“ модел „Кадастрален план“.

2.

Изберете инструмент „Буфер“.

3.

Изберете маркера за включване на опция
„Атрибут“.
Обърнете внимание! При активиране
опция „Атрибут“ става активна, а опция
„Стойност“ преминава в неактивно
състояние.
Разгърнете падащия списък. Разкриват се
атрибутите на селектирания обект.
Изберете „primKey (Идентификатор)”.

4.

5.

Междинен резултат:

Изберете атрибут, след което изберете бутон „Създай“.
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Резултат:
Създава се буфер, по аналог на т. 1.3.. Създаване на буфер чрез въвеждане на стойност.
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2. РАБОТА С ИНСТРУМЕНТ „ГРУПИРАНЕ“
Чрез инструмент „Групиране“ се извършва обединяване на обекти, въз основа на общ
признак. Работата с тези инструменти започва със селекцията на обект от картата.

Инструмент „Групиране“
2.1.
ИЗБОР НА ОБЕКТИ
Нека да направим слой „УПИ“ от модел „Регулационен план“ единствен за селекция.

Действие:
1.

Изберете с десен бутон на
мишкатаслой „УПИ“, модел
„Регулация“. По този начин сте
сигурни, че ще работите с един
единствен слой.

2.

От
отворилия
се списък
изберете опция „Селекция“,
след това „Единствен за
селекция“.
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3.

Селектирайте няколко обекта
„УПИ“
от
картата,
като
задържите клавиш „Ctrl” при
извършването на селекцията.

Резултат:
Селектирани са едновременно няколко обекта от тип „УПИ“.

2.2.

ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОЗОРЕЦ „ГРУПИРАНЕ“

Действие:
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1.

Селектирайте обект/и от картата.
В случая това са обекти от слой
„УПИ“, модел „Регулационен план“.

2.

Изберете инструмент „Групиране“.

3.

Отваря се прозорец „Групиране“.

Падащ списък с възможни входни данни.
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Възможност за извършване на групиране само в рамките на селектираните обекти.
Възможните признаци, по които може да се извърши групирането.
Бутон „Създай“ - извършва групирането по избрания признак.
Бутон „Отказ“ - прекратявагрупирането.

2.3.

ИЗВЪРШВАНЕ НА ГРУПИРАНЕ

Действие:
1.

Междинен резултат:

Селектирайте обекти от картата.
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2.

Изберете инструмент „Групиране“.

3.

Отваря
се
прозорец
„Групиране“.
Изберете наименованието на признака,
по който желаете да групирате
селектираните обекти.
Например, изберете „Квартал“.

4.

Изберете бутон „Създай“.

Резултат:
Селектираните обекти, притежаващи избрания признак се групират чрез създаване на
нов полигонов слой, както е показано на изображението.

3. РАБОТА С ИНСТРУМЕНТ „ПРЕСИЧАНЕ“
Чрез инструмент „Пресичане“ се извършва създаване на нови обекти, от вече
съществуващи такива, като резултатите от извършената операция са следните:
✓ Визуализация на общите (припокриващи се) части на обекти от два слоя;
✓ Визуализация на различните части на обекти от два слоя.
Диалогов прозорец позволява управлението на параметрите за пресичане.
Първият етап се състои в селекция на обект от картата.
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Инструмент „Пресичане“

3.1.

ИЗБОР НА ОБЕКТ

Действие:

Междинен резултат:

1.

От компонент „Легенда“ оставете видим и с
възможност
за
селекция
модел
„Кадастрална карта“. По този начин сте
сигурни, че ще работите с един единствен
модел.

2.

Селектирайте
карта“.

имот

от

„Кадастрална
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3.

Задръжте клавиш „Ctrl” и селектирайте
някоя от сградите, които се намират в имота
или обект от друг модел на компонент
„Легенда“.
В случая избираме сграда от имота.

Резултат:
Селектирани са обекти от „Кадастрална карта“, които се пресичат помежду си.

3.2.

ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОЗОРЕЦ „ПРЕСИЧАНЕ“

Действие:
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1.

Селектирайте обект от картата. В
случая избираме имот от модел
„Кадастрална карта“.

2.

Изберете инструмент „Пресичане“.

3.

Отваря се прозорец „Пресичане“.

Падащ списък с възможност за избор на слой, който да бъде пресечен.
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Падащ списък с възможност за избор на слой, който да пресича. Списъкът става активен
едва след избор на слой, който да бъде пресечен.

Възможност за извършване на пресичане само в рамките на селектираните обекти.
Възможности за избор на генериран резултат. Възможни са 2 опции:
✓ „Показване на общи (припокриващи се) части на обектите от два слоя“;
✓ „Различните части на обектите“.
Списъкът става активен едва след избор на слой, който да пресича избрания слой.
Бутон „Създай“дава възможност за генериране на резултат.
Бутон „Отказ“, дава възможност за отказ на процеса.

3.3.

ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕСИЧАНЕ

Ще разгледаме и двата варианта на възможните резултати:
✓
Показване на общи (припокриващи се) части на обектите от два слоя;
✓
Различните части на обектите.
Вариант 1: Генериране на резултат „визуализиране на общите (припокриващи се)
части на обектите от два слоя“.

Действие:
1.

Междинен резултат:

Селектирайте обекти от картата. В случая избираме имот от модел „Кадастрална
карта“ и УПИ от модел „Регулационен план“.
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2.

Изберете
„Пресичане“.

инструмент

3.

Отваря се прозорец „Пресичане“. От
падащо меню „Пресечи слой“,
изберете слоя, който ще бъде
пресечен. За настоящия пример
избираме слой „Имоти“ от модел
„Кадастрална карта“.
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4.

От падащо меню „със слой“,
изберете слоя, който ще пресича
посочения по-горе слой.
В случая избираме слой „УПИ“от
модел „Регулационен план“.

5.

От
падащо
меню
„като
резултатът е“ изберете желания
резултат, който да бъде генериран.
За настоящия пример избираме
резултат „общи (припокриващи) се
части на обектите от двата
слоя“.
Изберете бутон „Създай“.

4.

Резултат:
✓ Чрез оцветяване се визуализира тази част от пресичането, която се явява обща
част на обектите от двата слоя.
✓ В компонент „Свойства“ се попълват данни за пресичането.
✓ В компонент „Легенда“ на ниво модел се създава нов слой.
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Нека разгледаме и обратния пример.
Вариант 2: Генериране на резултат „визуализиране на различните части на обектите от
два слоя“.

Действие:
1.

От падащо меню „Пресечи слой“,
изберете слоя, който ще бъде
пресечен. Например слой „Имоти“
от модел „Кадастрална карта“.

2.

От падащо меню „със слой“,
изберете слоя, който ще пресича
посочения по-горе слой. Например
слой „УПИ“ от модел „Регулационен
план“.
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3.

4.

От падащо меню „като резултатът е:“
изберете желания резултат, който да
бъде генериран. За настоящия
пример
избираме
резултат
„различнитечасти на обектите
от двата слоя“.
Изберете бутон „Създай“.

Резултат:
✓ Чрез оцветяване се визуализира тази част от пресичането, която се явява
различна част на обектите от двата слоя. В конкретния пример, това е част от
обектът тип „УПИ“.
✓ В компонент „Свойства“ се попълват данните са пресичането.
✓ В компонент „Легенда“ на ниво модел се създава нов слой.
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За да видите крайния резултат,
изключете видимостта на модели
„Кадастрална
карта“
и
„Регулационен план“. На работния
екрана остава визуализация на
новия обект, създаден от вече
съществуващи обекти, изобразяващ
различните части на обектите от
двата слоя.

В зависимост от това дали сте избрали слой „УПИ“ да се пресече със слой „Имоти“ или
слой „Имоти“ със слой „УПИ“, различните части при пресичане ще имат различен вид.
4. РАБОТА С ИНСТРУМЕНТ „ТЪРСЕНЕ ПО АТРИБУТИ“

Действие:

Междинен резултат:

1.

Изберете инструмент
атрибути“.

„Търсене

2.

Отваря се прозорец „Търсене по атрибут“:
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Падащ списък със слоеве. Слоевете
съответстват на тези, които фигурират
в компонент „Легенда“.

Списък с атрибути, характерни за избрания слой.
Бутон, който генерира списък с всички стойности, които са налични за избрания
атрибут към слоя.
Поле, в което се попълват наличните стойности към избрания атрибут.
Бутон, чрез който се извършва проверка за коректността на създадената заявка.
Бутон, чрез който се изтриват въведените стойности.
Бутон, чрез който се конструира заявка, така че да останат видими единствено данните
от текущата позиция на картата.
Бутони, чрез които се извършват различни операции към отделните заявки. Ще ги
разгледаме подробно в точка Оператори при търсене по атрибут.
Поле, в което се въвежда заявката.
Бутон за стартиране на търсенето.
Бутон за отказ от извършване на селекция по атрибут.

4.1.

ОПЕРАТОРИ ПРИ ТЪРСЕНЕ ПО АТРИБУТ

Операторите и начините за задаване са същите, както при дефиниращата заявка. За
задаване на оператори са предоставени два начина:
• Чрез въвеждане през клавиатурата;
• Чрез избор на бутони, изобразяващи операторите.
При изписване на стойностите е необходимо да бъдат въвеждани с единични кавички.
Това е демонстрирано в конкретните примери:
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Оператор:

Пример:

Връща всички резултати, при които
зададения атрибут е равен на
зададената стойност.
При избор на този оператор символът
се изписва по следния начин: ‚=‘
Връща всички резултати, които НЕ
съдържат зададената стойност към
атрибута.
При избор на този оператор символът
се изписва по следния начин ‚<>‘
Връща всички резултати, които са помалки от зададената стойност за
атрибута.
При избор на този оператор символът
се изписва по следния начин ‚<‘
Връща всички резултати, които са поголеми от зададената стойност за
атрибута.
При избор на този оператор символът
се изписва по следния начин ‚>‘
Връща всички резултати, които са помалки или равни на зададената
стойност за атрибута.
При избор на този оператор символът
се изписва по следния начин ‚<= ‘
Връща всички резултати, които са поголеми или равни на зададената
стойност за атрибута.
При избор на този оператор символът
се изписва по следния начин ‚>= ‘
Използва се за разпознаване на null
стойности. „Null” стойностите са
представени в интерфейса като
стойност
„Няма
стойност“
в
таблицата
за
свойства
срещу
наименованието
на
конкретен
атрибут.

„Намери ми всички обекти УПИ, намиращи се
в квартал 10“:
{quarter (Квартал)} = '10'
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„Намери ми всички обекти УПИ без тези,
намиращи се в квартал 10“:
{quarter (Квартал)} <> '10'

„Намери ми всички имоти с номер по-малък
от 7, без имотите с номер 7“:
{cadImmovable (Номер на имот)} < '7'

„Намери ми всички имоти с номер по-голям
от 7, без имотите с номер 7“:
{cadImmovable (Номер на имот)} > '7'

„Намери ми всички имоти с номер по-малък
от 7, включително имоти с номер 7“:
{cadImmovable (Номер на имот)} <= '7'

„Намери ми всички имоти с номер по-голям
от 7, включително имоти с номер 7“:
{cadImmovable (Номер на имот)} >= '7'

„Намери ми всички имоти, които имат
зададена стойност ‚Няма стойност‘ “
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{primKey (Идентификатор)} IS null

Използва се за намиране на данни, „Намери ми всички заповеди от 2005 година
състоящи се от дълги стойности, “
например текстови.
{valDesc (Последна заповед за изменение)}
LIKE '%2005%'
Използва се за намиране на данни, „Намери ми всички обекти УПИ, намиращи
влизащи в състава на няколко се в квартали 3, 5 или 7“.
зададени стойности.
Ако има стойности само за обекти УПИ в
квартали 5 и 7, ще се покажат резултати само
за тях.
{quarter (Квартал)} IN ('3', '5', '7')
Оператор, който търси записи, които „Намери ми всички обекти УПИ с номер “VI”,
отговарят едновременно на всички които имат последна заповед за изменение
зададени условия. Прави се сечение. от 2005 година“.
Ако има обект УПИ с номер “X” и последна
заповед за изменение от 2005 година, този
обект няма да бъде включен в резултатите.
{label (УПИ)} LIKE 'VI' AND {valDesc (Последна
заповед за изменение)} LIKE (%'2005'%)
Оператор, който търси записи, „Намери ми всички обекти УПИ с номер “VI”
отговарящи поне на едно от или обекти УПИ, които имат последна
зададените условия.
заповед за изменение от 2005 година“.
Ще бъдат намерени всички обекти УПИ с
номер “VI” независимо от датата на заповедта
и всички обекти УПИ с дата на заповед от 2005
година, независимо от номера на обекта УПИ.
{label (УПИ)} LIKE 'VI' OR {valDesc (Последна
заповед за изменение)} LIKE (%'2005'%)
Оператор, който извлича записи, „Намери ми всички имоти, които не се
които не отговарят на зададените намират в квартали 1, 2, 3“.
стойности.
Ще бъдат намерени имотите от всички
Операторът се използва в комбинация останали квартали.
с:
{regQuarter (Квартал)} NOT IN ('1', '2', '3')
• Оператор „IN“:
„Намери ми всички имоти, които нямат
• Оператор „IS“:
зададена стойност ‚Няма стойност‘ “
{primKey (Идентификатор)} IS NOT null

4.2.

ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРСЕНЕ
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Нека извършим търсене на всички имоти от модел „Кадастрална карта“, които имат
начин на трайно ползване от тип „Ниско застрояване (до 10 m)”.

Действие:

Междинен резултат:

1.

Разтворете списъка със слоеве и
изберете слой „Имоти“ от модел
„Кадастрален план“.

2.

След избор на конкретен слой, в
поле „Атрибути“ се попълват
атрибутите, които са характерни за
избрания слой.

3.

Маркирайте атрибут,
„useType(НТП)“.

например
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4.

Изберете
стойности“.

5.

В поле „Уникални стойности“ се
попълват стойностите, характерни за
избрания атрибут.

6.

Изберете с двоен клик на ляв бутон
на мишката атрибут „useType (НТП)“.

7.

Атрибутът се попълва в полето за изписване на заявката за търсене.

8.

Изберете оператор/условие и след това
стойност. Ако желаете да намерите
всички имоти, за които фигурира
стойност на НТП „Ниско застрояване (до
10 m)”, е необходимо да използвате
условие „ ‘Ниско застрояване (до 10 m)’“.
Изберете стойност „Ниско застрояване
(до 10 m)” с двоен клик на мишката.

9.

бутон

„Всички
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10.

Данните се попълват в полето за заявки.

11.

Изберете бутон „Търси“.

Резултат:
Резултатите от търсенето се генерират в табличен вид.

5. РАБОТА С ИНСТРУМЕНТ „ПРОСТРАНСТВЕНО ТЪРСЕНЕ“
Чрез инструмент „Пространствено търсене“ се извършва търсене чрез посочване
конкретен обект на картата в „Тобел“. Възможностите, които този инструмент дава са следните:
✓ Извеждане на конкретни обекти, които се съдържат, пресичат или допират
посочен на картата обект;
✓ Извеждане на конкретни обекти, които не се съдържат, не пресичат или не
допират посочен на картата обект;
✓ Извеждане на конкретни обекти, които са обхванати от посочен на картата обект;
✓ Извеждане на конкретни обекти, които се пресичат с посочен на картата обект;
✓ Извеждане на конкретни обекти, които се допират с посочен на картата обект;
✓ Извеждане на конкретни обекти, които напълно се припокриват с посочен на
картата обект.
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5.1.

ИЗБОР НА ОБЕКТ И ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОЗОРЕЦ
„ПРОСТРАНСТВЕНО ТЪРСЕНЕ“

Действие:

Междинен резултат:

1.

Селектирайте обект от картата.

2.

Изберете инструмент „Пространствено
търсене“.

3.

Отваря се прозорец „Пространствено търсене“, който има следните елементи:

Поле за избор на обекти от слоевете.
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Списък с възможните условия за
извършване на пространствена
операция.

Списък с наличните обекти на
избрания слой.

Инструмент за определяне дали селекцията да бъде извършена само за селектирания
слой, или за всички слоеве.
Възможност за допълнително създаване на буфер.
Бутон за стартиране на търсенето,
предлага меню с три допълнителни опции
за извеждане на резултата:
✓ „Постави в таблица“ – генерира
резултат в табличен вид;
✓ „Постави
в
Свойства“
–
генерираният
резултат
се
селектира на картата и данните му
се
попълват
в
компонент
„Свойства“;
✓ „Други операции“ – предлага
операции,
чрез
които
генерираният резултат може да се
замества, премахва, добавя и да се
търси в селекцията.
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Бутон за отказ от извършване на пространствено търсене..

5.2.

ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВЕНА СЕЛЕКЦИЯ/ТЪРСЕНЕ

Ще представим работата с инструмента за пространствено търсене чрез конкретен
пример. Нека намерим всички сгради от модел „Кадастрална карта“, които се съдържат,
пресичат или допират с обект тип УПИ от „Регулационен план“, които се намират в рамките на
предварително извършената селекция. За целта първо трябва да извършим селекция, която ще
ограничи резултатите.

Действие:

Междинен резултат:

1.

Направете слой „УПИ“ от модел „Регулационен план“ единствен за селекция, като го
изберете с десен бутон на мишката. Така ще сте сигурни, че ще работите с един
единствен слой.

2.

Селектирайте обект от картата.

3.

След като е селектиран съответният
обект оттип „УПИ“ изберете
инструмент
„Пространствено
търсене“.
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4.

Изберете необходимия слой от
съответния модел.
За конкретния пример избираме
слой
„Сгради“
от
модел
„Кадастрална карта“.

5.

Изберете
условие
за
пространствената операция. За
конкретния пример условието е „се
съдържат, пресичат или допират
с”.
Изберете слоя, чиито обекти
желаете да включите в операцията.
В случая избираме слой „УПИ“, от
„Регулационен план“.

6.

7.

Уточнете, че желаете да извършите
операцията само в рамките на
предварително
направената
селекция, като изберете опцията
„само селекцията”.

8.

Можете да създадете буфер (по
желание). Направете отметка и
въведете стойност за разстоянието
на буфера.
За конкретния пример няма да
създаваме буфер.
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9.

Изберете бутон „Търси“.
Аналогично на компонент „Търсене“
генерирания резултат може да бъде
изведен в таблица или директно в
компонент „Свойства“.
Резултат:
Намерените резултати отговарят на следното условие: „Да се изведат всички сгради от
„Кадастрална карта“, които се съдържат, пресичат или допират с предварително
селектиран обект УПИ от модел „Регулационен план“.

XX. ГЕОРЕФЕРИРАНЕ
Георефериране е операция, даваща възможност за работа с растерни изображения. Това
са изображения във формат PNG, JPG, TIFF, най-често снимка или сканиран документ, в случая
носещ информация за определен обект или район от картата. Приложението дава възможност
за работа с този вид документи, с цел извършване на справка или извеждане на информация.
Пример за това може да бъде растерно изображение, скица на район, направена през 1969г.
Отваряйки кадастрална карта, актуална към днешна дата, приложението дава възможност да се
изведе информация, относно промените в този район, разпознавайки района и наслагвайки
обектите от слоевете, с цел сравнение и извършване на необходимата справка.
Геореферирането се извършва от меню, с групи инструменти за георефериране:
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1. ЗАРЕЖДАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗА ГЕОРЕФЕРИРАНЕ
За да започнете работа по георефериране, е необходимо да импортирате /отворите/
изображението, което желаете да геореферирате.
Следвайте стъпките:

Действие:

Междинен резултат:

1.

Изберете меню „Данни“.

2.

Изберете
бутон
„Зареждане на файл“.

3.

Отваря се стандартен прозорец за избор на файл. Изберете изображението, което
желаете да геореферирате и натиснете „Open“/ „Отвори“

4.

Отваря се прозорец, даващ
възможност за посочване
координатна система, в
която да бъде отворен
растера.
Посочете
координатна
система
и
натиснете
„Зареди“.
Изображението се позиционира на картата, aимето на файла зарежда на ниво модел в
компонент „Легенда“. За да видите само растерното изображение, изключете опциите
за визуализация на останалите модели.

5.
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6.

Съответно оставете включена визуализацията на този модел, с който предстои да
работите. За настоящия пример, включваме модел „Кадастрална карта“.

7.

От меню „Георефериране“
отворете меню „Избор на
изображение”. Отваря се
името на изображението,
което е заредено.
Изберете
името
на
изображението.
Активират се инструментите за работа с растерно изображение.

8.
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2. РАБОТА С ИНСТРУМЕНТ „ОТМЕСТИ“

Действие:

Междинен резултат:

1.

Изберете бутон „Отмести“.

2.

Изберете изображението и започнете да местите, задържайки бутона на мишката.

3.

Когато достигнете до позицията, която желаете, пуснете бутона на мишката.
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3. РАБОТА С ИНСТРУМЕНТ „ЗАВЪРТИ“.
Нека коригираме ротацията.

Действие:

Междинен резултат:

1.

Изберете бутон „Завърти“.

2.

Изберете с курсора на мишката позиция от изображението.
В случая избираме центъра (котвата) на изображението, обозначена със знак „х“. При
задържан ляв бутон на мишката, центъра (котвата) на изображението се маркира в
червено.
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3.

Имате възможност да местите точката на въртене на различни позиции по
изображението, като задържите ляв бутон на мишката и провлачите до дадена позиция.
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4.

Когато с натискане и задържане на ляв бутон на мишката обхождате около центъра на
изображението, то се завърта в зададената от вас посока. Нека го завъртим, така че да
съвпадне приблизително с позицията на картния лист.

4. РАБОТА С ИНСТРУМЕНТ „МАЩАБИРАЙ“
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Следва да мащабираме изображението, така че да е еднакво по размери с картния лист:

Действие:

Междинен резултат:

1.

Активирайте инструмент
„Мащабирай“.

2.

В средата на изображението се появява центъра (котвата) на изображението обозначен
със знак „х“.

4.

Изберете центъра на изображението, задръжте ляв бутон на мишката и местете курсора
в посока към центъра, за да намалите мащаба или в обратна посока, за да го увеличите.
В случая имаме отдалечаване на курсора към центъра, т.е. увеличаване на мащаба.
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5.

Появява се функцията, която
показва
размера
на
мащабирането. При число
по-малко от „1“, размерът
ще се намали. При число поголямо от „1“, размерът ще
се увеличи.

6.

Пуснете бутона на мишката и изберете точка от картата. Мащабът на изображението е
коригиран, така че да съвпада с картния лист.
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5. РАБОТА С ИНСТРУМЕНТ „ПОСОЧИ ВРЪЗКА“
След като сте позиционирали приблизително изображението, може да се започне работа
по създаване на връзки.

Действие:
1.

Активирайте
„Посочи връзка”.

Междинен резултат:
инструмент

Ръководство на потребителя

393

ТОБЕЛ–2.3.10
2.

Изберете
точка
от
изображението, която желаете
да отговаря на точката, избрана
от картата.

3.

Изберете точката от картата,
която трябва да съвпадне с
избраната вече точка от
изображението.

4.

Изображението се отмества,
като двете избрани точки се
напасват.
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5.

Повторете тези стъпки с останалите точки, които желаете да напаснете. Ето как изглежда
геореферираното растерно изображение. В посочения пример имаме две връзки.

Можете да видите информация за създадените връзки, като изберете бутон „Таблица на
връзките”.
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Записите в таблицата показват информация за създадените връзки, като се дава
възможност да се въведат нови връзки или да се премахнат вече създадени връзки. За да
завършите геореферирането, е необходимо да изберете бутон „Запиши”.

XXI. РАБОТА С ТЕМАТИЧНИ КАРТИ
„Тематични карти“ е функционалност на „Тобел“, която дава възможност чрез цветово
разграничение да бъдат отличени различни по вид данни от моделите. В меню „Тематични
карти“ са налични следните карти:

Тематичните карти извършват тематично оцветяване на следните видове данни в
приложението:
✓ „Вид територия“ – извършва се тематично оцветяване на данните от модел „Карта на
възстановената собственост (КВС)“;
✓ „Вид територия (стар)“
✓ „Вид собственост“ – извършва се оцветяване на данните за вид собственост в моделите
„Карта на възстановената собственост (КВС)“, „Кадастрален план“ и „Кадастрална
карта“;
✓ „Лесоустройство“ – вид на горите, вид подотдел;
✓ „Общ устройствен план“;
✓ „Кадастрален план“ – сгради по законност;
✓ „Земеделски земи“ – категория на земята, поливност;
✓ „Вид собственост II“ – извършва се оцветяване на данните за вид собственост в
моделите „Карта на възстановената собственост (КВС)“, „Кадастрален план“ и
„Кадастрална карта“. Разликата с предходната тематична карта е цветовата схема.
✓ „НТП“ - извършва се оцветяване на данните за начин на трайно ползване в модели
„Кадастрален план“ и „Кадастрална карта“.
✓ „НТП (стар)“ - извършва се оцветяване на данните за стар начин на трайно ползване в
модели „Кадастрален план“ и „Кадастрална карта“.
Ще разгледаме пример за употреба на тематична карта. За текущия пример ще включим
видимостта на модели „Кадастрална карта“, „Кадастрален план“ и „Карта на
възстановената собственост (КВС)“ и ще приложим тематична карта „Вид собственост“. За
повече прегледност може да изключите и видимостта на слой „Сгради“ от „Кадастрална
карта“. Опериране с останалите карти се осъществява по аналогичен начин.
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Действие:

Междинен резултат:

1.

Картата се намира в първоначалното си състояние, без приложена цветова схема.

2.

Изберете тематична карта от меню
„Тематични карти“.

3.

Извежда се прозорец, в който се
съдържат моделите, чиито данни
предстои да бъдат цветово
разпределени. Може да изберете
някои от моделите или да оставите
всички маркирани. Избор на модел
се осъществява чрез отметка в
полето на съответния модел.
За конкретния пример избираме
„Карта
на
възстановената
собственост
(КВС)“,
„Кадастрален
план“,
„Кадастрална карта“.
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4.

Следва
избор
„Продължи“.

на

бутон

Резултат: На картата се визуализира цветово разпределение на данните от
различните модели.

За да върнете картата към
стандартната
визуализация
използвайте
инструмент
„Стандартни стилове“ от меню
„Тематични карти“.

XXII. РАБОТА С WORKSPACE
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За улеснение на потребителя, приложението използва т.нар. „работно пространство”
(workspace) за запомняне на основния изглед на системата и настройките на отделните
компоненти, с възможност за по-късно използване.
Нещата, които се помнят в „workspace“ са:
✓ Настройки на компонент „Легенда“ – помни се всяко едно положение на
моделите и слоевете в компонент „Легенда“, включена/изключена, видимост,
селекция и т.н.;
✓ Заредени модели и файлове – помни се всеки един зареден допълнителен
модел или външен файл;
✓ Положение на картата – помни се текущият мащаб и позиция на картата.
Приложението предоставя възможност както за инцидентно връщане към предишен
workspace при вход, така и за запис на определена конфигурация на приложението, като отделен
workspace файл и зареждането му в определен момент. След всеки изход от приложението,
автоматично се запомня „workspace”, който да бъде зареден при следващ вход в приложението.
1. ЗАРЕЖДАНЕ НА WORKSPACE ПРИ ВХОД
Зареждане на „workspace” с настройките от последната работа, се извършва с избор на
опция „Зареди с последния workspace”, която се избира при вход в приложението. Веднъж
избрана, тази опция се запомня. При следващ вход в приложението, автоматично ще се зареди
последният „workspace”.
Действията за избор на опция „Зареди с последния workspace” са следните:

Действие:

Междинен резултат:

1.

Стартирайте приложението по познатия
вече начин чрез избор на иконата.

2.

Отваря се форма за въвеждане
потребителско име и парола.
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3.

За да заредите предишен проект на
приложението, е необходимо да изберете
опция „Зареди с последния workspace”.

4.

След това изберете бутон „Вход”.

Резултат: Приложението се зарежда с последния „workspace“. Картата е
позиционирана точно там, където е била в момента на последното затваряне на
приложението. Видимостта на слоеве и модели е така, както е била при последното
използване на приложението.

Внимание!: При инцидентно изключване на приложението (спиране на тока, системна
грешка и т.н.), след вход с предишен проект е възможно да не се върне приложението
в момента на изключване, а по-рано, поради това, че приложението извършва
автоматичен запис на интервал от 20 мин. Пълен запис на конфигурацията в
приложението се извършва при коректно изключване на приложението.
2. ЗАПИС И ЗАРЕЖДАНЕ НА WORKSPACE
Ако често използвате различни конфигурации на приложението, свързани със заредени
външни файлове и е необходимо да ги зареждате отделно, за удобство може да се възползвате
от възможността за запис на работното пространство, като външен „workspace“ файл. Това дава
възможност в определен момент да заредите файл, който автоматично да конфигурира
компонентите в приложението по вече избран от вас начин.
Ще разгледаме пример по конфигуриране на работното пространство, запис в
„workspace“ и последващо зареждане по време на работа:
Ръководство на потребителя

400

ТОБЕЛ–2.3.10
Успешно сме заредили приложението и сме извършили някои действия по зареждане на
външен файл и промяна във визуализацията на модели и слоеве от компонент „Легенда“:
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Действие:

Междинен резултат:

1.

Изберете функционален бутон „Тобел“.

2.

Извежда се списък с опции.
Изберете опция „Запиши workspace”.

3.

Извежда се стандартен прозорец за запис на файл на компютъра. По подразбиране е
избрано име на файла с текущата дата. Изберете място за запис файла, променете
името му ако желаете и натиснете бутон „Save”/ „Запази“. Файлът се записва на
посоченото място и може да бъде зареден по всяко едно време.

4.

Ще симулираме извършване на работа, свързана с промяна на конфигурацията по
работното пространство, като например: промяна във видимостта на слоеве и т.н.
Приемаме, че сме достигнали следното текущо работно пространство:
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5.

6.

7.

Ще заредим записания „workspace“, за да
възстановим първоначалното работно
пространство или това, което сме записали
за точно определена ситуация. За целта
изберете отново функционален бутон
„Тобел“.
Извежда се познатият списък с опции.
Изберете опция „Зареди workspace”.

Отваря се стандартен прозорец за зареждане на външен файл. Изберете съответния
workspace файл, който преди малко записахме или друг, който желаете да заредите и
натиснете бутон „Open”/ „Отвори“.
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Резултат: Приложението се презарежда и се конфигурира по начина, записан в
избрания workspace. Единственото, което не се помни са селектираните обекти. В
настоящия пример това е следния изглед:
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3. СТАНДАРТЕН WORKSPACE
Приложението дава възможност за зареждане на стандартен „workspace“, който съдържа първоначални конфигурации на приложението.
При зареждане на стандартен „workspace“, приложението се връща в първоначално състояние на компонентите и картата така, както е
било при първо зареждане, а именно: общ изглед на картата, налични и пуснати за видимост най-често използваните модели и слоеве. Ще
разгледаме пример за зареждане на стандартен проект след като е била извършена някаква дейност.
Успешно сме заредили приложението и сме извършили някои действия, свързани с промяна във визуализацията на модели и слоеве от
легендата и др.
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Нека да заредим стандартен workspace от това състояние:

Действие:

Междинен резултат:

1.

Изберете
„Тобел“.

функционален

бутон

2.

Извежда се списък с опции.
Изберете
опция
„Стандартен
workspace”.

3.

Извежда се съобщение, в което
трябва да потвърдите, че желаете да
заредите стандартен workspace.
Изберете „Да“.

Резултат: Приложението се презарежда и се стартира така, както е конфигурирано
по подразбиране при първоначално зареждане на приложението.

Ръководство на потребителя

409

Ръководство на потребителя

410

Екипът на МАПЕКС АД Ви пожелава успешна работа!

МАПЕКС АД
Гр. София 1784,
Бул. „Андрей Ляпчев“ 51,
Бизнес център: ЕВРОМАРКЕТ, етаж 2
www.tobel.bg
tobel@tobel.bg
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