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Okno dialogowe Utwórz topologię regionów - Wybierz centroidy .  .  .  .  .  .  .  .  . 1705
Okno dialogowe Utwórz topologię regionów - Wybierz łamane .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1707
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Okno dialogowe Konflikt wczytywania topologii .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1719
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Podręcznik użytkownika

Ten rozdział prezentuje możliwości programu AutoCAD Map 3D przedstawiając pojęcia i udostępniając
szczegółowe procedury oraz szybką informację kontekstową.

Informacje dotyczące używania poleceń programu AutoCAD znajdują się w systemie Pomocy programu
AutoCAD.
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Pierwszekroki -podręcznik

W tym rozdziale przedstawiono główne elementy funkcjonalne programu AutoCAD Map 3D; można tu
znaleźć krótki przegląd interfejsu użytkownika oraz opis dostępnej dokumentacji, w której znajduje się
więcej informacji o programie.

Ogólny przegląd pracy z danymi geoprzestrzennymi zamieszczono w sekcji Najlepsze rozwiązaniaw ramach
zarządzania danymi geoprzestrzennymi

Kurs przedstawiający ogólne koncepcje i podstawowe czynności związane z tworzeniem map zamieszczono
w sekcji Wprowadzenie do programu AutoCAD Map 3D 2009.

ProgramAutoCADMap 3D—pierwsze kroki

Omówienie elementów

AutoCAD Map 3D jest wiodącym rozwiązaniem technicznym w dziedzinie tworzenia i
zarządzania danymi przestrzennymi. Wypełniając lukę pomiędzy projektowaniem
wspomaganym komputerowo (CAD) a geograficznymi systemami informacyjnymi (GIS),
AutoCAD Map 3D zapewnia bezpośredni dostęp do wiodących formatów danych używanych
w projektowaniu i GIS. AutoCAD Map 3D pozwala na używanie narzędzi programu
AutoCAD® do obsługi różnorodnych informacji geoprzestrzennych, pozwala też na
integrację funkcji GIS w jednym środowisku dla zwiększenia efektywności pracy w procesach
projektowania. W rezultacie otrzymujemy doskonalsze projekty, wzrost produktywności
oraz lepszą jakość danych.

OpisElement

AutoCAD Map 3D oparty jest na najnowszej wersji oprogramowania
AutoCAD®, został też wzbogacony o pakiet narzędzi

Zbudowany na
platformie programu
AutoCAD® geoprzestrzennych. Zawiera wszystkie elementy oraz

1
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OpisElement

funkcjonalność programu AutoCAD, który jest automatycznie
instalowany wraz z programem AutoCAD Map 3D, użytkownik
może zatem być pewien, że pracuje ze sprawdzonym, godnym za-
ufania, wiodącym na rynku oprogramowaniem.

Możliwa jest praca z ponad 4 000 prawdziwych układów
współrzędnych lub zdefiniowanie własnego układu i używanie

Układy współrzędnych
geograficznych

takich narzędzi jak przekształcanie, elastyczne dopasowywanie
oraz śledzenie współrzędnych dla dokładnego odniesienia
geograficznego danych projektu AutoCAD.

Oprogramowanie AutoCAD Map 3D integruje projektowanie
wspomagane komputerowo (CAD) i dane geograficznych systemów

Bezpośredni dostęp do
danych

informacyjnych (GIS). Możliwy jest bezpośredni dostęp i edycja
danych przestrzennych, które znajdują się w różnorodnych źródłach,
w tym w plikach i bazach danych, takich jak DWG™ i ESRI SHP,

Oracle® i bazami danych zarządzanymi przez ESRI® ArcSDE®, lub

używanie Oracle, Microsoft® SQL Server™ i MySQL do

przechowywania danych przestrzennych bez kosztownego
oprogramowania pośredniczącego. Umożliwia dostęp do
rastrowanej projekcji oraz łączenie z serwisami sieci WWW, takimi
jak sieciowe serwisy map (WFS) i sieciowe serwisy funkcji (WFS),
aby korzystać z publicznie dostępnych źródeł danych. Bezpośredni
dostęp oznacza brak konieczności tłumaczenia danych, co pomaga
w zapewnieniu spójności danych.

AutoCAD Map 3D współdziała ze wszystkimi głównymi
oprogramowaniami projektowymi i GIS, możliwe jest zatem

Wymiana danych

odczytywanie, zapisywanie i przekształcanie danych pomiędzy
standardowymi formatami, w tym DWG™, nakładkami Arc/Info®,

SHP i E00 z ESRI®, MapInfo MIF/MID™, MapInfo TAB,

MicroStation® DGN (V7 i V8), Generalized Markup Language (GML

3.1.1), Ordnance Survey MasterMap (DNF) (GML2, tylko do odczytu),
Vector Product Format (VPF, tylko do odczytu), Autodesk SDF i
Spatial Data Transfer Standard (SDTS, tylko do odczytu). Po zako-
ńczeniu pracy z danymi można przechowywać je w pliku DWG™;

przekształcić w plik zewnętrzny lub przenieść do przestrzennej
bazy danych.

4 | Rozdział 1 Pierwsze kroki - podręcznik



OpisElement

Używając narzędzi czyszczenia rysunku, można zautomatyzować
niejednokrotnie czasochłonną eliminację częstych błędów

Czyszczenie danych

szkicowania i digitalizacji. Usuwanie powielonych obiektów,
eliminacja niedociągnięć i obiektów wiszących oraz inne. Pomoc
ułatwia integrację danych do GIS lub tworzenie map systemu z
czystymi i dokładnymi danymi przestrzennymi.

Przy użyciu funkcjonalności zapytań DWG wielu użytkowników
może uzyskać dostęp i edytować te same zbiory plików DWG lub

Zapytania DWG™

jednocześnie umieszczać mapy. Ten efektywny i godny zaufania
sposób na wspólną pracę z informacjami opartymi na DWG re-
dukuje konieczność kontrolowania wersji i minimalizuje czas
stracony na oczekiwanie na dane.

Narzędzia wprowadzania i zapytania pomagają w tworzeniu i
pomiarze prostych współrzędnych geometrycznych (COGO) dla

Lekkie narzędzia COGO

linii, krzywych, zamkniętych polilinii i wieloboków. Usprawnia to
proces rysowania platform i istniejących warunków, zezwalając na
wprowadzenie geometrii w kategoriach stosunku, kierunku,
odchylenia i azymutu kąta.

Dane, do których dostęp następuje przez FDO, mogą być
edytowane bezpośrednio przy użyciu standardowych poleceń

CAD edycja danych
geoprzestrzennych

AutoCAD, takich jak Edytuj, Przytnij, Złam, Połącz, Wyrównaj,
Rozciągnij, Obróć, Przenieś oraz Wytnij/Kopiuj/Wklej. Nowe funkcje
dzielenia i scalania ułatwiają edycję wieloboków, a nowy Kreator
wyrażenia pozwala na wypełnianie atrybutów obliczeniami danych
i istotnymi właściwościami obiektu.

Umożliwia organizację obiektów w rysunkach zgodną z elementami
rzeczywistymi, które reprezentują (np. drogi, działki, przewody i

Klasyfikacja

wodociągi). Podczas tworzenia obiektu przy użyciu klasyfikacji
obiektu, automatycznie przejmuje on właściwości i wartości ze
swojej klasy obiektu, podtrzymując spójność i ustalając standardy
w rysunkach. Zastosowanie klasyfikacji do istniejącego lub nowego
obiektu sprawia, że możemy być pewni, że spełnia on standardy
danych i wyświetlania. Aby pobrać bezpłatny wyspecjalizowany
pod kątem przemysłu zestaw narzędzi, który pomoże przyspieszyć
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proces klasyfikacji, należy odwiedzićhttp://www.autodesk.com/map-
downloads

Narzędzia kartograficzne pozwalają na tworzenie map, które w
przeszłości musiały być tworzone przy użyciu wyspecjalizowanego

Tworzenie i stylizacja
mapy

oprogramowania GIS. Można z łatwością tworzyć stylizowane mapy
wyróżniające konkretne obiekty lub informacje,takie jak obszary
usługowe, podział na dzielnice, użytkowanie gruntów, daty instalacji
i średnice rur i przewodów oraz wiele innych. Można przywoływać
szczegóły za pomocą etykiet sterowanych atrybutami, które
pozwalają na umieszczanie tekstu wzdłuż krzywych i funkcjonalne
łączenie segmentów. Można łączyć dane za pomocą przezroczysto-
ści, zapisywać i ponownie używać stylów w każdym projekcie, co
gwarantuje oszczędność czasu i usprawnienie produkcji mapy.
Można wyjść poza podstawowe mapy CAD do zaawansowanej
kartografii i prezentacji.

Odpowiedz na pytania dotyczące swoich danych i podejmij decyzję.
Można użytkować informacje w formatach wektorowym i

Analiza GIS

tabelarycznym oraz łączyć dane. Można tworzyć zapytania do
danych, mapy tematyczne, budować topologię, tworzyć raporty,
dokonywać analizy buforowej i śladowej oraz wykonywać wiele
innych czynności. Dzięki zintegrowanym narzędziom GIS AutoCAD
Map 3D zapewnia łatwą wizualizację i ocenę wyglądu i zawartości
zarządzanych projektów.

Możliwa jest wizualizacja i analiza informacji topograficznych w
dużej skali - cyfrowe modele poziomu (DEM) i pliki ESRI GRID - dla

Powierzchnie GRID
(Rastrowe)

poziomu, nachylenia i widoku, tak jak tworzenie zarysów i
wykonywanie studium światła słonecznego z zacienieniem wzgórz.
Funkcjonalności rozpiętości używać można do łączenia danych
topograficznych z fotografiami lotniczymi i danymi wektorowymi,
do wspaniałych i odkrywczych interpretacji 3D, które mogą być
publikowane w plikach DWF w 3D, aby nietechniczni użytkownicy
mogli oglądać je dzięki bezpłatnemu oprogramowaniu Autodesk®

Design Review.

AutoCAD Map 3D zapewnia czynne wsparcie bazy danych oparte
na standardach. Umożliwia łatwe dołączanie obiektów CAD do

Integracja bazy danych
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powszechnie używanych baz danych, takich jak Microsoft® Access,

i łatwe przechowywanie danych CAD i GIS w popularnych
systemach zarządzania relacyjnymi bazami danych (RDBMSs), w
tym bazami danych zarządzanymi przez ESRI® ArcSDE®. Możliwe

jest używanie istniejących modeli danych lub tworzenie własnych
schematów przy użyciu prostych narzędzi i baz danych, takich jak
Oracle®, Microsoft® SQL Server™ lub MySQL®, aby przechowywać

dane przestrzenne bez kosztownego oprogramowania
pośredniczącego.

Umożliwiają proste i efektywne zarządzanie danymi przestrzennymi
w niemal każdym formacie. Przy użyciu domyślnych narzędzi można

Narzędzia zarządzania
danymi

szybko i łatwo utworzyć użytkowników, zdefiniować schematy (baz
danych i plików) lub wczytać modele ze standardowych programów
modelowania przemysłu w standardzie XML Metadata Interchange
(XMI). Przemieszczanie i przekształcanie danych z jednej składnicy
danych do innej (np. SDF/SHP do Oracle) jest łatwe. AutoCAD
Map 3D działa jak centrum zarządzania dużymi ilościami danych
przestrzennych, pozwalając na dotarcie do starszych informacji
przestrzennych i usprawnienie procesu pracy.

Plik danych przestrzennych (SDF) pozwala na organizację i
zarządzanie danymi jak realnymi elementami. Zwiększona

Plik danych
przestrzennych (SDF)

pojemność przechowywania i szybsze działanie w porównaniu z
DWG sprawia, że to łatwe w użyciu, oparte na pliku repozytorium
stanowi dobry wybór, podczas gdy baza danych przedsiębiorstwa
nie ma już sensu. SDF obsługuje bogatą geometrię, wielorakie
tabele i indeksowanie przestrzenne oraz zapewnia gruntowną
podbudowę dla przyszłego łatwego przejścia do RDBMS, jeśli za-
istnieje taka potrzeba.

Możliwe jest przechowywanie inwestycji w danych przestrzennych
przy użyciu narzędzi służących tworzeniu i edycji metadanych (kto,

Metadane

co, kiedy, gdzie, dlaczego i jak) dotyczących informacji
przestrzennych, a także publikowanie ich w standardowych
formatach, w tym Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej
(ISO) (19115 i 19139) oraz Federalnego Komitetu Danych
Geograficznych (FGDC). Przy użyciu automatycznego tworzenia
metadanych łatwo jest dzielić dane i obiekty z innymi osobami w
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organizacji lub zewnętrznymi kontrahentami i organami ustawod-
awczymi.

Aby sprostać potrzebom organizacji, dostępne są różne sposoby
dzielenia danych geoprzestrzennych, map i projektów. Można na

Publikowanie narzędzi

przykład utworzyć i zaprojektować mapy, używając programu
AutoCAD Map 3D, i szybko opublikować je w Internecie, używając
oprogramowania Autodesk MapGuide® Enterprise, lub też

rozprowadzać je jako osobne pliki DWF™ z odniesieniem

geograficznym, wielostronicowe książki map DWF i papierowe
wykresy. Pomaga w zapewnieniu, że klienci i zespoły w organizacji
używają najnowszych informacji.

Z oddziaływaniem technologii dostępu do danych FDO (FDO) na
pulpicie AutoCAD Map 3D ułatwia korzystanie z otwartego

Rozszerzalność drogą
otwartego
oprogramowania oprogramowania poprzez rozszerzenie dostępu do danych o osoby

trzecie i zabezpieczenie otwartego oprogramowania dostawców
FDO dla składnic danych, które aktualnie nie są obsługiwane przez
firmę Autodesk (np. ESRI Personal Geodatabase - osobista baza
danych geograficznychi PostGIS).
Aby ułatwić inwestorom rozszerzenie możliwości FDO, firma
Autodesk udostępniła FDO jako projekt otwartego
oprogramowania·(http://fdo.osgeo.org przy fundacji Open Source
Geospatial Foundation (OSGeo) http://www.osgeo.org. W zamier-
zeniu ma to pozwolić inwestorom na całym świecie na czerpanie
z potężnej technologii dostępu do danych geoprzestrzennych.

AutoCAD Map 3D wychodzi z ofertą silnej aplikacji interfejsu
programowania .NET, która może być używana przez organizacje

Silne API

do tworzenia własnych narzędzi i automatyzacji powszechnych
procedur. Dodatkowo AutoCAD Map 3D i oprogramowanie
Autodesk MapGuide Enterprise współdzielą zunifikowany
geoprzestrzenny interfejs API, tak samo jak zunifikowaną
technologię dostępu do danych FDO, która może być używana w
celu budowania własnych aplikacji współdzielących logikę
biznesową i wspólny kod.
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Omówienie plikówmap i źródeł danych

Czym jest mapa?

Kiedy mówimy o mapie w AutoCAD Map 3D, mamy na myśli plik posiadający odniesienia
do wszystkich danych i obrazów, które użytkownik może chcieć dołączyć do mapy.

Mapa AutoCAD Map 3D może zawierać standardowe obiekty AutoCAD, dane przestrzenne
z bazy danych i dane atrybutów.

Wszystkie te dane koordynować można przy pomocy Menedżera wyświetlania. Każdy
zespół danych reprezentowany jest przez warstwę w Menedżerze wyświetlania.

Wprowadzenie do części okna AutoCAD Map 3D znajduje się w sekcjiOmówienie interfejsu
użytkownika programu AutoCADMap 3D.

Warstwy Menedżera wyświetlania nie są tym samym, co warstwy programu AutoCAD.
Każda warstwa w Menedżerze wyświetlania reprezentuje określony zbiór danych.
Przykładowo warstwa rastrowa może wyświetlać lotniczą fotografię miasta, warstwa
SDF może wyświetlać plik SDF reprezentujący działki w obrębie miasta, a warstwa rysunku
może wyświetlać obiekty z bieżącego rysunku lub z dołączonego pliku reprezentującego
elementy geograficzne, takie jak rzeki.
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Mapa zawiera obraz rastrowy powierzchni, działki przechowywane w pliku SDF oraz dane rzeki
przechowywane w pliku DWG. Każdy zbiór danych pochodzi z innego źródła i pojawia się we
własnej warstwie w Menedżerze wyświetlania

W Menedżerze wyświetlania każdą warstwę można stylizować osobno, a także obejrzeć
i wydrukować wynik. Można określić styl, kolor oraz grubość linii, kolory i style
wypełnienia, etykiety oraz inne.

Do stylizacji warstw zgodnie z wartościami ich atrybutów można użyć tematów, na
przykład, zróżnicować wypełnienie kolorem w zależności od wartości właściwości lub
obszaru działki.
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Co znajduje się w plikumapy?

Każdy plik mapy AutoCAD Map 3D zawiera informacje dotyczące połączenia ze źródłami
danych, rysunków, rastrowanych obrazów oraz danych atrybutu odnoszących się do jego
zawartości. W pliku tym znajdują się też zapytania, informacje o stylach, układy
drukowania i niestandardowe ustawienia.

Za każdym razem przy otwieraniu pliku mapy wszystkie te informacje natychmiast stają
się dostępne.

Przykładowo planista miasta może utworzyć mapę, która łączy się z plikiem SDF
zawierającym dane działki, taksator miasta - bazę danych Oracle, zawierającą informacje
dotyczące własności działki, rastrowany serwer zdjęć lotniczych kraju oraz zapytania
umiejscawiające i wyróżniające wybrane działki. Przy pomocy menedżera obiektów można
utworzyć mapę budynku i dołączyć rysunki z informacją o planie pięter i przewodów
elektrycznych, a także bazę danych zawierającą informacje dotyczące konserwacji.

Czym jest źródło danych?

Źródło danych jest dowolnym źródłem informacji, które mogą zostać wykorzystane na
mapie. Może to być przestrzenna baza danych utworzona przy pomocy Oracle, serwera
SQL lub innego systemu zarządzania relacyjną bazą danych; oparta na pliku składnica
danych przestrzennych, taka jak Autodesk SDF lub ESRI SHP; plik rysunku AutoCAD ;
arkusz kalkulacyjny lub inne źródło ODBC zawierające dane atrybutu; lub rastrowany
obraz, taki jak plik TIFF lub DEM.

W pliku mapy wszystkie obiekty znajdujące się na mapie połączone są ze swoimi
oryginalnymi źródłami. Zmiany informacji w źródłach powodują automatycznie
modyfikację elementów na mapie użytkownika. Modyfikacje elementów powodują
automatycznie uaktualnienie oryginalnych źródeł w celu odzwierciedlenia tych
modyfikacji.

Do czegomożna wykorzystać utworzonąmapę?

Po utworzeniu mapy AutoCAD Map 3D zapewnia wiele sposobów na współdzielenie jej
z innymi. Mapę można współdzielić nawet z osobami, które nie mają dostępu do AutoCAD
Map 3D. Możliwe jest na przykład drukowanie map; zapisanie ich w formacie DWF (który
może być oglądany przy użyciu programu Autodesk Design Review dostępnego na stronie
sieci WWW Autodesk); opublikowanie ich w MapGuide; przekształcenie wszystkich
danych w dane AutoCAD DWG; lub umieszczenie ich w sieci WWW.

Aby współdzielić mapę i wszystkie jej dane z innym użytkownikiem AutoCAD Map 3D,
można spakować wszystkie pliki mapy przy użyciu funkcji eTransmit.

Niektóre z informacji zawartych w plikach AutoCAD Map 3D nie mogą zostać odczytane
przy pomocy programu AutoCAD, są to na przykład połączenia z zewnętrznymi danymi
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przestrzennymi.Aby współdzielić mapę z innym użytkownikiem programu AutoCAD,
należy przekształcić wszystkie dane w niej zawarte, w tym dane ze składnicy danych
przestrzennych, w format DWG. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Eksportowanie
map do formatu DWG (str. 1219).

Łańcuch wartości geoprzestrzennych

Łańcuch wartości geoprzestrzennych Autodesk, udostępniając model o dużej
funkcjonalności, ułatwia zrozumienie sposobu wykorzystywania technologii
geoprzestrzennej w organizacjach i wskazuje odpowiedni kierunek rozwoju i zwiększania
możliwości. Produkty z linii Autodesk Geospatial efektywnie wspierają organizację na
każdym etapie oraz ułatwiają przejście z jednego etapu do drugiego w miarę rozwoju
danych geoprzestrzennych organizacji. W poniższej sekcji przedstawiono poszczególne
etapy łańcucha wartości.

■ Etap 1: na etapie 1 w organizacji odbywa się projektowanie i zarządzanie danymi
infrastruktury za pomocą produktów CAD, jak AutoCAD lub AutoCAD LT®. AutoCAD
jest wiodącym na świecie narzędziem projektowania, za pomocą którego tworzona
jest większość danych projektów infrastruktury na świecie. Jednakże program ten
nie obsługuje geo-odniesień (współrzędnych geograficznych w świecie rzeczywistym),
edycji przez wielu użytkowników ani formatów danych GIS. Jeśli w organizacji wystąpi
potrzeba dodania informacji o położeniu do danych, należy pobrać dane z innych
źródeł lub umożliwić wielu projektantom edycję tych samych danych; powoduje to
uzyskanie gotowości do przejścia z etapu 1 do etapu 2 lub 3.

■ Etap 2: Na etapie 2 jako główne źródło danych w organizacji używane są pliki CAD,
a program AutoCAD Map 3D używany jest w celu współdziałania oraz
współużytkowania informacji o infrastrukturze. Program AutoCAD Map 3D ułatwia
współużytkowanie danych i podział pracy. Wiedza o programie AutoCAD i
umiejętności związane z posługiwaniem się tym programem mogą być wykorzystane
przez zespoły projektowe w celu zwiększenia wydajności pracy z tradycyjnymi
funkcjami i narzędziami GIS. Jeśli w organizacji zaistnieje potrzeba rozszerzenia kręgu
odbiorców informacji CAD i zwiększenia możliwości odwzorowywania (na przykład,
aby określić nieopracowane działki lub liczbę włazów na nowej drodze), zalecane jest
przejście do etapu 3.

■ Etap 3: na etapie 3 wartość danych organizacji zostaje zwiększona w wyniku
zastosowania standardów i organizowania danych za pomocą platformy AutoCAD
Map 3D. Organizując dane i korzystając z technologii dostępu do danych FDO
(platformy dostępu do danych geoprzestrzennych Autodesk), organizacje mogą
zwiększać wydajność wielkich zbiorów danych i podejmować decyzje biznesowe
jednocześnie na podstawie danych CAD i danych geoprzestrzennych. W celu
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udostępnienia danych (na określonych zasadach) większej liczbie użytkowników,
organizacja powinna przejść do etapu 4.

■ Etap 4: organizacje przechodzą z etapu 3 do etapu 4 w celu lepszego wykorzystania
informacji. W tym celu przechodzą ze środowiska opartego na plikach DWG, SHP
lub SDF do środowiska przestrzennej bazy danych, w którym za pomocą wszystkich
funkcji systemu zarządzania bazą danych (RDBMS) można umożliwić setkom
użytkowników tworzenie, edycję i zarządzanie tymi samymi danymi. O ile informacje
na etapie 3 i na etapie 4 mogą być takie same, o tyle na etapie 4 organizacje mogą
uzyskać dodatkowe korzyści ze stosowania RDBMS w celu kształtowania dostępności
do informacji geoprzestrzennych i zarządzania nimi.

■ Etap 5:po przejściu z etapu 4 do etapu 5 dane przestrzenne stają się głównym
elementem systemu IT organizacji i można je współużytkować z innymi działami i
aplikacjami. W organizacji dane geoprzestrzenne oraz funkcje GIS zintegrowane są
z innymi systemami przedsiębiorstwa, jak bazy danych miejskiego urzędnika, systemy
wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zagospodarowania i systemy
zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP). Firma Autodesk, partnerzy i sprzedawcy
Autodesk oraz integratorzy systemów tworzą potężne rozwiązania spełniające
specyficzne potrzeby firm i zgodne z procesami wykonywanymi w firmach.

Aby uzyskać więcej informacji na temat łańcucha wartości danych geoprzestrzennych
Autodesk, należy odwiedzić stronę http://www.autodesk.com/geospatial.

Tworzenie, edytowanie i współużytkowanie map

Platforma AutoCAD Map 3D umożliwia przeglądanie i edycję danych pochodzących z
wielu źródeł. Użytkownik może stylizować, tematyzować i edytować dane oraz publikować
pojedyncze mapy lub skoroszyty map. Aby dodać lub zmienić obiekty mapy, należy użyć
pełnego zestawu narzędzi edycji AutoCAD, bez względu na źródło obiektu i bez
przekształcania danych. Program łączy prostotę wyświetlania i stylizowania GIS z
zaawansowanym edytowaniem CAD.

Tworzenie, edytowanie i współużytkowanie map | 13
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W programie Menedżer wyświetlania (str. 1775) warstwy reprezentują źródła danych, z
którymi połączona jest mapa. Ich dane natychmiast pojawią się na mapie, ale mogą być one
stylizowane dla zmiany wyglądu. Tabela danych (str. 1783) Pozwala edytować informacje
dotyczące pojedynczych elementów w warstwie.
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Tworzenie map

Utwórz mapę, łącząc się z danymi, które mają być na niej zawarte.

Można użyć danych w wielu formatach, takich
jak bazy danych elementów (Oracle i ArcSDE),
źródła elementów oparte o pliki (SDF i SHP),
serwery WWW (WMS i WFS), pliki rysunkowe
CAD, obrazy rastrowe (w tym powierzchnie
pięter) oraz w innych formatach (DGN lub
SDTS).

Z danymi można się połączyć z panelu zadań.

Okno dialogowe Połączenie danych pozwala na
wybór źródła danych oraz klas obiektów, które
mają zostać dodane do mapy. Każda z dodanych
klas obiektu staje się warstwą w Menadżerze
wyświetlania.

Przypisywanie stylów obiektom

Aby zmienić wygląd obiektów i elementów znajdujących się na mapie, należy użyć
stylizowania. Przykładowo można zmienić typy linii oraz kolory dróg i użyć symboli szkół
i bibliotek. Za pomocą tematów kolorów można przedstawić wysokość terenu lub gęstość
zaludnienia.
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Za pomocą kolorów oglądający mogą na przykład z łatwością określić rozkład zaludnienia
w Polsce.

Style i tematy są zapisywane na mapie użytkownika. Style można wyeksportować w celu
współużytkowania ich z innymi użytkownikami.

Edytowanie danych

Po połączeniu ze źródłami danych mapa staje się oknem, w którym są one wyświetlone.
Dane pozostają w położeniu źródłowym —; wszystkie modyfikacje danych są
odzwierciedlane w źródle, a wszystkie zmiany w źródle są natychmiast odzwierciedlane
na mapie.

Do edycji elementu należy użyć efektywnych,
niezwykle precyzyjnych narzędzi AutoCAD, a
następnie zapisać zmiany z powrotem w źródle
danych.

Podczas wypisywania elementu do edycji AutoCAD Map 3D blokuje element, aby nikt
inny nie mógł go edytować (do obszaru obsługiwanego przez źródło danych). Po
zakończeniu edycji elementu należy go wpisać w celu uaktualnienia jego źródła. Można
też pracować offline, a w celu uaktualnienia źródła ponownie się połączyć.

Dane można również importować, a nie łączyć się z nimi. Importowanie powoduje
przerwanie połączenia ze źródłem i dodanie “obrazu” danych do mapy.
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Współużytkowanie danych

AutoCAD Map 3D znacznie ułatwia współużytkowanie danych wewnątrz i na zewnątrz
organizacji.

Jeśli użytkownik edytuje dane w oryginalnym
źródle, zmiany są natychmiast widoczne dla
innych osób w firmie.

Aby współdzielić ukończone mapy, można wydrukować jedno- lub wielostronicowe mapy
na papierze lub w pliku, opublikować w DWF, wyeksportować do innego formatu, jak na
przykład DGN czy SHP, opublikować je na stronie sieci WWW lub wyeksportować
wszystkie dane mapy w formacie, który będzie mógł zostać użyty przez MapGuide.

Więcej informacji

Zobacz...Aby uzyskać informacje na temat...

Wprowadzanie elementów GIS (str. 265)Dodawanie danych elementów do map

Wprowadzanie danych rysunku z plików DWG
(str. 297)

Dodawanie obiektów rysunkowych do map

Ogólne informacje dotyczące konwertowania
danych geoprzestrzennych do obiektów
rysunkowych (str. 317)

Importowanie danych z innych formatów

Praca z elementami (str. 581)Edytowania elementów

Praca z obiektami rysunkowymi (str. 610)Edytowania obiektów rysunkowych

Przypisywanie stylu do elementów (str. 545)Przypisywanie stylu do elementów
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Zobacz...Aby uzyskać informacje na temat...

Przypisywanie stylu do warstw rysunku (str.
554)

Przypisywanie stylów do obiektów
rysunkowym

Tworzenie tematów (str. 966)Tworzenia tematów

Publikowanie skoroszytów mapy (str. 1158)Tworzenie map wielostronicowych

Publikowanie do pliku DWF (str. 1143)Publikowania do pliku DWF

Konwersja i eksport (str. 1180)Eksportowania do innych formatów

Integrowanie danych GIS i CAD zwielu źródeł

Można użyć danych z wielu źródeł i dokonać ich edycji w oryginalnym źródle — bez
konieczności przenoszenia danych ręcznie pomiędzy aplikacjami.

Dane przestrzenne

Program umożliwia łączenie danych elementów z przestrzennej bazy danych z obiektami
z rysunków CAD, z surową geometrią z arkusza kalkulacyjnego i z obrazami rastrowymi.
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Połącz dane z wielu źródeł.

Elementy i obiekty są automatycznie przekształcane, tak aby zachować zgodność z
układem współrzędnych użytym na mapie.

Dane atrybutów

Użyj Tabeli danych, aby zobaczyć i edytować dane atrybutu. Tabela danych wyświetla
dane atrybutu dla tabeli przestrzennych (które posiadają geometrię) i tabeli
nieprzestrzennych (zawierających tylko atrybuty).

Na mapie można wyróżnić dane specyficznych elementów i obiektów. Program AutoCAD
Map 3D zapamiętuje połączenie między danymi przestrzennymi i danymi atrybutów; po
zaktualizowaniu danych atrybutów bieżące dane znajdą dynamiczne odzwierciedlenie
na rysunku.
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Dane wybranej działki pojawiają się w Tabeli danych.

Obrazy rastrowe

Obrazy rastrowe służą do dodawania treści do mapy. Użytkownik może dodawać
fotografie podglądowe, mapy warstwic, powierzchnie DEM i wiele innych formatów
rastrowych.

Po dodaniu rastra lub powierzchni do mapy
program AutoCAD Map 3D wczyta dane
umieszenia z pliku rastrowego.

■ Obrazy georeferencyjne wyświetlane są
w poprawnym miejscu.

■ Rastry powierzchni rozpięte są na
poziomach użytkownika.
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Więcej informacji

Zobacz...Aby uzyskać informacje na temat...

Wprowadzanie elementów GIS (str. 265)Uzyskiwania dostępu do danych elementów

Wprowadzanie danych rysunku z plików DWG
(str. 297)

Uzyskiwania dostępu do obiektów
rysunkowych

Ogólne informacje dotyczące konwertowania
danych geoprzestrzennych do obiektów
rysunkowych (str. 317)

Importowania z innych formatów

Dołączanie danych do elementów GIS (str.
442)

Dołączanie danych atrybutu do danych
przestrzennych

Dodawanie atrybutów do obiektów
rysunkowych (str. 453)

Łączenia danych atrybutów z obiektami
rysunkowymi

Dodawanie rastrów i powierzchni (str. 372)Korzystanie z obrazów rastrowych

Pracazelementamigeoprzestrzennymiiobiektamirysunkowymi

Za pomocą programu AutoCAD Map 3D możliwa jest praca zarówno z obiektami CAD,
jak też z elementami geoprzestrzennymi. Komponenty te można łączyć ze sobą na mapie,
edytować obiekty obu rodzajów, a nawet przenosić obiekty z jednego formatu do drugiego.

Elementy

Element jest przestrzennym opisem przedmiotu rzeczywistego, takiego jak droga lub
słup instalacyjny. Elementy są zapisywane w przestrzennej bazie danych lub pliku w
formacie Oracle, ArcSDE, SDF lub SHP. Przestrzenna baza danych lub plik zwany jest
źródłem elementu.

Za pomocą technologii dostępu do danych Open Source w programie AutoCAD Map 3D
uzyskiwany jest bezpośredni dostęp do danych przestrzennych, co - upraszczając procesy
robocze - ułatwia zarządzanie wielkimi zbiorami danych geoprzestrzennych. Aby pracować
z elementami, połącz się z bazą danych lub plikiem, a następnie wybierz zestawy
elementów (klasy elementów), które mają być zawarte na mapie.
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Obiekty rysunkowe

Obiekt rysunkowy jest dowolnym obiektem w pliku DWG, na przykład linią, okręgiem
lub zamkniętą polilinią.

Można utworzyć i zapisać obiekty rysunkowe na bieżącej mapie lub dołączyć plik DWG
do bieżącej mapy, a następnie wykonywać zapytania w obiektach z tego pliku. Program
AutoCAD Map 3D zapamiętuje oryginalne położenie obiektów i ponownie zapisuje
obiekty po edycji w oryginalnym pliku.

Praca z elementami w porównaniu do pracy z obiektami

Z elementami i obiektami na mapie można pracować w różny sposób. W poniższej tabeli
przedstawiono różnice.

Obiekty rysunkoweElementy przestrzenneDziałanie

Dołącz rysunki do bieżącej
mapy, a następnie wykonaj

Użyj narzędzia Data Connect,
aby nawiązać połączenie z

Dodaj obiekty do mapy

zapytanie w celu pobrania ob-danymi i wybrać odpowiednie
iektów wybranych z tychklasy elementów. Wszystkie
rysunków do mapyelementy z klasy elementów
użytkownika. Więcejpojawiają się natychmiast na
informacji znajduje się wmapie. Więcej informacji
rozdziale Wprowadzanieznajduje się w rozdziale
danych rysunku z plików DWG
(str. 297).

Wprowadzanie elementów
GIS (str. 265).

Użyj polecenia Dołącz źródło
danych, aby połączyć dane

Dane atrybutów w źródle
danych widoczne są w Tabeli

Korzystanie z danych
atrybutów

atrybutów z mapą. Utwórzdanych. Do elementu można
szablon połączenia dla tabelidołączyć dane z zewnętrznego
danych atrybutów. Więcejźródła, a następnie użyć
informacji na ten temat mo-połączonego zestawu danych
żna uzyskać w rozdziałachw celu utworzenia tematu lub
Konfigurowanie źródeł danychprzypisania stylów. Więcej
dla rysunków (str. 185) iinformacji znajduje się w
Wyświetlanie właściwości irozdziale Wyświetlanie
atrybutów obiektów
rysunkowych (str. 950).
Połącz rekordy w tabeli
danych obiektu z obiektami

danych dla wybranej warstwy,
połączenia, nieodfiltrowanej
klasy elementów lub tabeli
danych nieprzestrzennych
(str. 941). rysunku. Więcej informacji
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Obiekty rysunkoweElementy przestrzenneDziałanie

znajduje się w rozdziale Dod-
awanie atrybutów do ob-
iektów rysunkowych (str. 453).
Danych obiektów można
również używać do
zapisywania danych
atrybutów w samej mapie.
Więcej informacji znajduje się
w rozdziale Zapisywanie
danych atrybutów na rysunku
(dane obiektu) (str. 454).

Wybierz obiekt. Zmodyfikuj
obiekt za pomocą poleceń

Wybierz odpowiedni element
i wypisz go. Dokonaj edycji

Edytuj obiekty

programu AutoCAD. Więcejelementu przy użyciu poleceń
informacji znajduje się wprogramu AutoCAD oraz
rozdziale Praca z obiektami
rysunkowymi (str. 610).
Jeśli obiekt pochodzi z
dołączonego rysunku, zapisz

specjalnych poleceń
edytowania elementów.
Wpisz element w celu jego
zaktualizowania i

go w celu dokonania aktu-odblokowania w źródle
alizacji, a następnie odblokujelementu. Więcej informacji
obiekt w dołączonym rysunku.znajduje się w rozdziale Praca

z elementami (str. 581). Więcej informacji znajduje się

PORADA Niektóre polecenia
programu AutoCAD nie dzia-
łają w odniesieniu do
elementów. W celu użycia
tych poleceń należy
wyodrębnić geometrię
elementu, zmodyfikować
geometrię za pomocą poleceń
programu AutoCAD, a
następnie zaktualizować
element nową geometrią.
Więcej informacji znajduje się
w rozdziale Używanie poleceń
programu AutoCAD do
elementów (str. 603).

w rozdziale Edytowanie i
zapisywanie obiektów w
dołączonych rysunkach (str.
618).
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Obiekty rysunkoweElementy przestrzenneDziałanie

Użyj palety Właściwości.
Więcej informacji znajduje się

Użyj edytora stylów. Więcej
informacji znajduje się w

Przypisz style do obiektów

w rozdziale Przypisywanierozdziale Przypisywanie stylu
do elementów (str. 545). stylu do warstw rysunku (str.

554).

Dodaj styl tematu. Więcej
informacji znajduje się w

Użyj opcji Temat w edytorze
stylów. Więcej informacji

Obiekty tematu

rozdziale Tematyzowanie
danych rysunku (str. 978).

znajduje się w rozdziale
Tematyzowanie elementów
(str. 968).

Zastosuj klasyfikację obiektu.
Więcej informacji znajduje się

Wszystkie elementy są objęte
klasyfikacją.

Klasyfikowanie elementów i
obiektów

w rozdziale Używanie
klasyfikacji obiektów (str. 845).

W menedżerze wyświetlania
wykonaj zapytania w ob-

Zmodyfikuj zapytanie dla
warstwy. Więcej informacji

Utwórz filtr warstwy w celu
wyświetlenia jedynie ob-

iektach z bieżącego rysunkuznajduje się w rozdzialeiektów spełniających okre-
ślone kryteria w celu utworzenia warstwyFiltrowanie warstwy elementu

(str. 1016). opartej na rysunku, która
zawiera tylko te obiekty (str.
314). Inne obiekty będą częścią
warstwy Bazy mapy.

Użyj polecenia Nowy element
z geometrii. Więcej informacji

Użyj polecenia Wyodrębnij
geometrię z elementu. Więcej

Przekształć obiekty między
formatem danych

znajduje się w rozdzialeinformacji znajduje się wprzestrzennych i danych
rysunku. Tworzenie nowego elementurozdziale Wyodrębnianie

geometrii elementu (str. 604).
Zostanie przekształcona tylko
geometria. Właściwości i dane

z obiektu rysunkowego (str.
587).
Zostanie przekształcona tylko
geometria. Właściwości i daneatrybutów nie zostaną

przekształcone. atrybutów nie zostaną
przekształcone.Można także wyeksportować

całą mapę do pliku DWG, Można również
wyeksportować obiektyprzekształcając jej elementy
rysunku do formatu Oracle,na obiekty DWG w powstałym
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Obiekty rysunkoweElementy przestrzenneDziałanie

pliku. Zobacz Eksportowanie
map do formatu DWG (str.
1219)

SDF lub SHP. Więcej
informacji znajduje się w
rozdziale Przenoszenie danych

Dane atrybutów nie są
przekształcane.

DWG do składnicy danych
przestrzennych i z powrotem
(str. 1224).

Zarządzanie danymi

Klasy i właściwości elementów FDO są definiowane za pomocą schematów. Możliwa jest
edycja schematu (dla formatów przestrzennych danych, w których możliwa jest edycja)
lub utworzenie nowej składnicy danych i dodanie do niej schematu.

Możliwe jest przeniesienie danych DWG do formatu Oracle, ESRI ArcSDE (str. 1220) lub
Autodesk SDF (str. 26) bądź skopiowanie danych z jednego formatu danych do innego
przy użyciu funkcji Kopia całkowita.

Więcej informacji

Zobacz...Aby uzyskać informacje na temat...

Praca ze schematami (str. 511)Tworzenie i dodawanie schematów

Eksportowanie danych DWG do składnicy
danych FDO (str. 1220)

Eksportowanie obiektów DWG do Oracle lub
ESRI ArcSDE

Przegląd konwersji i eksportu (str. 1181) i
Importowanie plików Autodesk SDF (Spatial
Data Files) (str. 325)

Eksportowanie obiektów DWG do formatu
SDF

Migracja danych (str. 526)Kopiowanie danych między formatami
geoprzestrzennymi.

Zarządzanie danymi | 25



Autodesk Spatial Data File (SDF)

Autodesk SDF umożliwia przechowywanie informacji o geometrii i atrybutach w formacie
geoprzestrzennym opartym na plikach. Format ten zapewnia ogromną elastyczność
przenoszenia danych z jednego formatu do drugiego, w tym z i do formatu DWG.

■ W celu połączenia bezpośrednio z plikiem SDF, należy użyć opcji Połączenie danych.
Ponieważ jest to połączenie bezpośrednie, wszystkie wykonywane edycje zapisywane
są w pliku SDF.

■ Można importować dane z pliku SDF. Zaimportowane dane stają się obiektami
rysunkowymi na mapie, a aktywne połączenie z plikiem SDF zostaje przerwane. Jest
to jeden ze sposobów przekształcania danych z formatu SDF do DWG.

■ Za pomocą kopii całkowitej dane można skopiować do formatu SDF z innych formatów
geoprzestrzennych, a także z SDF do tych formatów. Przykładowo element SDF
można skopiować do formatu SHP i na odwrót.

Więcej informacji

Zobacz...Aby uzyskać informacje na temat...

Wprowadzanie elementów z plików SDF (str.
287)

Łączenie z plikami SDF

Ogólne informacje dotyczące konwertowania
danych geoprzestrzennych do obiektów
rysunkowych (str. 317)

Importowanie danych SDF jako obiektów
DWG

Importowanie plików Autodesk SDF (Spatial
Data Files) (str. 325)

Przegląd konwersji i eksportu (str. 1181) i
Importowanie plików Autodesk SDF (Spatial
Data Files) (str. 325)

Eksportowanie obiektów DWG do formatu
SDF

Migracja danych (str. 526)Kopiowanie danych z innych formatów do
formatu SDF, a także z formatu SDF do innych
formatów
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Dane atrybutów

Dane atrybutu to dodatkowe, niegeometryczne dane dotyczące obiektu rysunkowego
lub elementu. W przypadku na przykład rysunku działek użytkownik może dysponować
danymi atrybutów z działu asesora, które zawierają właściciela i ulepszenia każdej działki.

W Tabeli danych można wyświetlić dane przestrzenne i dane atrybutów źródła elementów.

W Tabeli danych wyświetlana jest geometria i dane atrybutów elementu. Użytkownik może
wyszukiwać i tematyzować elementy na podstawie wszystkich danych zawartych w źródle
elementu.

Aby połączyć dane atrybutu z obiektami rysunkowymi, należy dołączyć bazę danych do
bieżącej mapy, a następnie użyć szablonu połączenia, aby dołączyć dane do obiektów.

Dane atrybutów | 27



Połącz dane obiektów z obiektami rysunkowymi, następnie
wyróżnij obiekty na mapie, w tabeli wybierając dane
połączone.

Więcej informacji

Zobacz...Aby uzyskać informacje na temat...

Wyświetlanie danych dla wybranej warstwy,
połączenia, nieodfiltrowanej klasy elementów
lub tabeli danych nieprzestrzennych (str. 941)

Wyświetlania danych atrybutów dla
elementów

Konfigurowanie źródeł danych dla rysunków
(str. 185)
Dodawanie atrybutów do obiektów
rysunkowych (str. 453)

Łączenia danych atrybutów z obiektami
rysunkowymi

Edytowanie danych w źródle

Po nawiązaniu połączenia ze źródłem elementu mapa jest oknem, w którym wyświetlane
są dane. Modyfikacje dokonywane są bezpośrednio w źródle.

Podczas modyfikowania obiektów z dołączonych rysunków program AutoCAD Map 3D
śledzi oryginalne położenie każdego obiektu i zapisuje te dane w oryginalnym źródle.
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Za pomocą zapytań można odnaleźć określony element lub obiekt na podstawie jego
położenia, właściwości lub danych atrybutów połączonych z nim z innego źródła.

Po znalezieniu odpowiedniego elementu lub obiektu można go zmodyfikować za pomocą
zaawansowanych poleceń edycji CAD. AutoCAD Map 3D zawiera wszystkie narzędzia
edycji AutoCAD, jak również narzędzia zaprojektowane specjalnie do tworzenia map, jak
na przykład używanie geometrii współrzędnej do określenia punktu.

Podczas edycji program AutoCAD Map 3D blokuje oryginalne obiekty, aby inni
użytkownicy nie mogli ich modyfikować, ale w takim stopniu, na jaki pozwala obsługa
blokowania w źródle elementów.

Możliwość blokowaniaRodzaj danych przestrzennych

Poszczególne elementy są blokowane po ich
wypisaniu.

Oracle i ArcSDE

Poszczególne elementy są blokowane po ich
przywołaniu do mapy.

Dołączone rysunki (DWG)
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Więcej informacji

Zobacz...Aby uzyskać więcej informacji na...

Praca z elementami (str. 581)Edytowania danych elementu

Praca z obiektami rysunkowymi (str. 610)Edytowania obiektów rysunkowych

Tematyzowanie i analizowanie danych

Tworzenie stylizowanych i tematyzowanych map oraz analizowanie danych za pomocą
buforów.

Za pomocą opcji Temat dostępnej w Edytorze stylów
można tworzyć progi stylu określające kolor elementów
w zależności od wartości danego atrybutu.
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W tym przykładzie działki, w zależności od wartości terenu, cechują różne odcienie
zieleni.

Tematyzowanie i analizowanie danych | 31



Użytkownik może tworzyć złożone style, takie jak drogi z grubą czarną linią i podwójnym
niebieskim paskiem po środku, lub używać określonych kolorów oraz rodzajów linii dla
różnych elementów.

Utwórz tematy, zmieniając styl na podstawie
danego atrybutu elementu; zmień na przykład
kolor działek na podstawie ich wielkości.

Analizuj dane geoprzestrzenne,
przeskalowując poziomy lub wyświetlając
mapy w różnych warunkach świetlnych.

Bufory umożliwiają analizę elementów z uwzględnieniem podobieństwa.
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Mapa posiada bufor definiujący obszar w odległości 1000 stóp od rzeki. Za
pomocą buforu można określić, które działki leżą w obszarze zagrożenia
powodzią.

Więcej informacji

Zobacz...Aby uzyskać informacje na temat...

Przypisywanie stylu do elementów (str. 545) i
Przypisywanie stylu do warstw rysunku (str.
554)

Tworzenia stylów
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Zobacz...Aby uzyskać informacje na temat...

Tworzenie tematów (str. 966)Tworzenia tematów

Analizowanie powierzchni rastrowych (str. 988)Analizowania powierzchni

Buforowanie elementów mapy (str. 1017)Używania buforów

Wysyłanie mapw teren

Mapy można drukować, publikować do formatu DWF lub PDF albo tworzyć
wielostronicowe skoroszyty mapy.

Podczas publikowania map elektronicznie można dołączyć dane atrybutów.

Więcej informacji

Zobacz...Aby uzyskać informacje na temat...

Publikowanie mapy do plotera (str. 1142)Drukowania

Publikowanie do pliku DWF (str. 1143)Publikowania do pliku DWF

Publikowanie skoroszytów mapy (str. 1158)Tworzenia wielostronicowych skoroszytów
mapy

Publikowanie map na stronieWWW

Mapę można opublikować w postaci pojedynczej strony HTML lub w formacie
przeznaczonym dla programu MapGuide.

Mapa zapisana w formacie HTML stanowi “obraz” mapy, który można przeglądać w
dowolnej przeglądarce WWW.

W przypadku publikowania do programu MapGuide wszystkie warstwy, definicje warstw,
etykiety dynamiczne, zapytania, filtry i style (w tym style punktów, linii, rastrów i inne)
na mapie zostaną opublikowane w formacie wymaganym przez program MapGuide. W
przypadku ustawienia różnych stylów dla różnych poziomów powiększenia, wraz ze

34 | Rozdział 1   Pierwsze kroki - podręcznik



zmianą przez użytkownika końcowego poziomu powiększania w przeglądarce WWW,
wygląd mapy zmienia się z uwzględnieniem reguł stylizacji określonych w programie
AutoCAD Map 3D.

Więcej informacji

Zobacz...Aby uzyskać informacje na temat...

Publikowania na stronie WWW (str. 1151)Publikowania w postaci strony WWW

Publikowania w formacie przeznaczonym dla
programu MapGuide (str. 1154)

Publikowania w formacie przeznaczonym dla
programu MapGuide

Eksportowanie danych DWG do formatu SDF2
(str. 1191)

Eksportowania do formatu programu
MapGuide w wersji 6.5 i wcześniejszych

Przegląd tworzenia mapy

W poniższej tabeli przedstawiono proces roboczy, który należy rozpocząć w celu
utworzenia mapy. Więcej informacji na temat tego procesu roboczego znajduje się w
podręczniku Tworzenie mapy.

ProceduraZadanie

Kliknij menu Ustawienia  ➤ Przypisz globalny
układ współrzędnych.

Przypisanie układu współrzędnych do mapy

Połącz się ze źródłem elementu i wyświetl
elementy na mapie

1 W Menedżerze wyświetlania kliknij
menu Dane  ➤ Połącz z danymi.

2 Wybierz odpowiednie źródło
elementu. Kliknij polecenie Połącz.

3 Wybierz klasy elementów. Kliknij
polecenie Dodaj do mapy.

Połączenie z rysunkiem i wyświetlenie ob-
iektów rysunkowych na mapie

1 Kliknij kolejno polecenia Dane  ➤ 

Dodaj dane rysunkowe  ➤ Dołącz
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ProceduraZadanie

rysunki źródłowe w Menedżerze
wyświetlania.

2 W Menedżerze wyświetlania kliknij
menu Dane ➤ Dodaj dane
rysunkowe ➤ Wyślij zapytanie do
rysunku źródłowego.

3 Zdefiniuj zapytanie wybierające
odpowiednie obiekty.

4 Kliknij OK.

Utwórz filtr wyświetlania obiektów
rysunkowych na mapie.

1 W Menedżerze wyświetlania kliknij
menu Dane ➤ Dodaj dane
rysunkowe  ➤ Wyślij zapytanie do
bieżącego rysunku.

2 Zdefiniuj zapytanie wybierające
odpowiednie obiekty.

3 Kliknij OK.

W Menedżerze wyświetlania prawym
przyciskiem myszy kliknij warstwę

 ➤ Zapytanie do odfiltrowania danych.

Filtrowanie warstwy źródła elementu

Dołączanie danych atrybutu do obiektu
rysunkowego

1 Kliknij prawym przyciskiem myszy
polecenie Źródła danych w
Eksploratorze mapy, a następnie
kliknij polecenie Dołącz.

2 Kliknij dwukrotnie tabelę, aby
otworzyć Widok danych.

3 Utwórz szablon połączenia i połącz
rekordy w tabeli z obiektami na
rysunku.
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ProceduraZadanie

Kliknij menu Ustawienia  ➤ Definiuj dane
obiektu.
Jeżeli tabele są już zdefiniowane, możesz
dołączyć dane do obiektów.

Tworzenie tabel danych opisowych

Kliknij menu Utwórz  ➤ Dołącz/Odłącz dane
obiektu.

W Menedżerze wyświetlania kliknij prawym

przyciskiem myszy odpowiednią warstwę ➤ 

Edytuj styl.
Określ odpowiedni styl w Edytorze stylów.

Stylizowanie elementów na mapie w celu
wyświetlenia tematów lub wyróżnienia okre-
ślonych elementów.

W Menedżerze wyświetlania kliknij prawym

przyciskiem myszy odpowiednią warstwę ➤ 

Dodaj styl ➤ wybierz rodzaj stylu.
Na karcie Wyświetl na palecie Właściwości
określ ustawienia stylu.

Stylizowanie obiektów rysunkowych na mapie
w celu wyświetlenia tematów lub wyróżnienia
określonych obiektów.

Aby pracować z tematami, w Menedżerze

wyświetlania kliknij warstwę ➤ Dodaj styl ➤ 

Temat. Określ temat w oknie dialogowym
Mapy tematyczne.

Modyfikowanie elementu ze źródła elementu 1 Wybierz element na mapie.

2 Prawym przyciskiem myszy kliknij
element  ➤ Wypisz element.

3 Dokonaj odpowiednich modyfikacji.

4 Prawym przyciskiem myszy kliknij
element  ➤ Wpisz element.

Patrz także:

■ Dołączanie rysunków (str. 144)

■ Modyfikowanie ustawień dołączonych rysunków (str. 152)

■ Konfigurowanie opcji (str. 197)
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■ Praca z Menedżerem wyświetlania (str. ?)

■ Praca z elementami (str. ?)

■ Praca ze skoroszytami map (str. ?)

Interfejs użytkownika

Wprowadzenie do interfejsu użytkownika

Menu, paski narzędzi i Okno zadań (str. 1777) zapewniają szybki dostęp do najczęściej
używanych narzędzi. Tabela danych (str. 1783) pozwala przeglądać dane atrybutu dla
elementów (Widok danych pokazuje dane atrybutu dla obiektów rysunkowych.
Doświadczeni użytkownicy programu AutoCAD mogą zwiększyć wydajność,
przeprowadzając edycję za pomocą wiersza polecenia. PodręcznikKrótki przegląd programu
AutoCAD Map 3D stanowi interaktywny przegląd interfejsu użytkownika.

Menu i paski narzędzi (str. 40). Menu i paski narzędzi udostępniają polecenia
potrzebne użytkownikowi do wykonywania zadań związanych z tworzeniem map.

Tabela danych i Widok danych (str. 41). Umożliwiają wyświetlanie danych
przestrzennych i danych atrybutów w formacie tabelarycznym. Tabela danych służy do
wyświetlania danych przestrzennych i danych atrybutów elementów geoprzestrzennych;
Widok danych umożliwia wyświetlanie danych atrybutów połączonych z obiektami
rysunkowymi.
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Okno zadań (str. 41) Na Panelu zadań znajdują się trzy karty, za pomocą których
można zarządzać mapami oraz je wyświetlać, a także publikować wielostronicowe
skoroszyty map.

Pasek stanu. Na pasku stanu można sprawdzić bieżącą pozycję kursora, zmienić
przeskalowanie oraz skalę, przełączać pomiędzy 2D i 3D oraz uruchamiać standardowe
narzędzia.

Interfejs poleceń przy kursorze (str. 45). Wprowadzanie dynamiczne umożliwia
uruchamianie poleceń i reagowanie na monity bezpośrednio przy kursorze.

Patrz także:

■ Adaptacja środowiska pracy (str. 76)

■ Przełączanie między obszarami roboczymi. (str. 39)

■ Konfigurowanie opcji (str. 197)

Przełączanie między obszarami roboczymi.

Użytkownik może w szerokim zakresie dostosować środowisko pracy AutoCAD Map 3D
do własnych potrzeb i wymagań w zakresie wyglądu i funkcjonalności. Przykładowo
można dodawać opcje do menu i pasków narzędzi.

Program AutoCAD Map 3D dostarczany jest ze standardowymi obszarami roboczymi. W
każdym obszarze roboczym wyświetlany jest inny zestaw poleceń i pasków narzędzi.
Można przełączać między następującymi obszarami roboczymi.

■ Map 3D dla danych geoprzestrzennych — jest domyślnym obszarem roboczym
dostosowanym do pracy ze źródłami elementów

■ Map 3D dla rysunków — dostosowana do pracy z obiektami rysunkowymi

■ Map Classic — ustawia parametry menu (w tym też menu AutoCAD) w sposób, w
jaki ułożone były we wcześniejszych wersjach produktu

Wszystkie polecenia programów AutoCAD i AutoCAD Map 3D są dostępne niezależnie
od używanego obszaru roboczego. Wiele z tych poleceń jest dostępnych za pomocą menu
podręcznych uruchamianych prawym przyciskiem myszy.

Przełączanie między obszarami roboczymi. | 39



Aby zmienić obszar roboczy

1 Kliknij menu Widok  ➤ Układ menu/pasków narzędzi.

2 Wybierz obszar roboczy.

Patrz także:

■ Menu i paski narzędzi (str. 40)

■ Adaptacja środowiska pracy (str. 76)

Menu i paski narzędzi

Menu i paski narzędzi są zorganizowane w programie AutoCAD Map 3D w taki sposób,
aby polecenia potrzebne do wykonania określonego zadania znajdowały się razem.
Przykładowo, polecenia potrzebne do analizy danych mapy znajdują się w menu Analiza.

W menu Analiza znajdują się polecenia analizy.

Domyślnie prezentowane są tylko najczęściej używane opcje.

Użytkownik może dostosować menu i paski narzędzi w taki sposób, aby zawierały
odpowiednie polecenia. Dostosowane ustawienia zapisywane są jako "obszar roboczy".

Informacje na temat wstępnie zdefiniowanych obszarów roboczych AutoCAD Map 3D
znajdują się w sekcji Przełączanie między obszarami roboczymi. (str. 39).

Patrz także:

■ Adaptacja środowiska pracy (str. 76)
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Wyświetlanie danych atrybutów

Program AutoCAD Map 3D udostępnia okno, w którym wyświetlane są dane atrybutów.
Użytkownik może wyświetlać i edytować dane, łączyć dane z obiektami na mapie oraz
znajdować elementy i obiekty na podstawie danych atrybutów.

■ Dane atrybutów elementów można wyświetlić w Tabeli danych.

■ Aby wyświetlić dane atrybutów połączone z obiektami rysunkowymi, należy użyć
Widoku danych.

Użyj Tabeli danych oraz Widoku danych do odnalezienia elementów i obiektów na mapie, w
tabeli wybierając dane łączone lub znajdując dane w tabeli, przez wybór elementów i obiektów
na mapie.

Okno zadań

Okno zadań umożliwia centralny dostęp do zadań i narzędzi potrzebnych do tworzenia,
wyświetlania i publikowania map oraz zarządzania nimi.
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W Oknie zadań można przełączać między
Menedżerem wyświetlania, Eksploratorem
mapy i Skoroszytami mapy.

Poszczególne widoki Okna zadań posiadają własny obszar menu. Można kliknąć prawym
przyciskiem dowolny element w Panelu zadań w celu wyświetlenia menu dostosowanego
do tego elementu.

Patrz także:

■ Ustawianie opcji Okna zadań (str. 200)

Eksplorator mapy

Użyj Eksploratora mapy, aby zarządzać źródłami danych zawartych w bieżącej mapie.
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Eksplorator mapy umożliwia zarządzanie:

■ źródłami danych (str. 266) (na przykład Oracle, ArcSDE, SHP i SDF)

■ dołączonymi rysunkami źródłowymi (str. 298)

■ zapytaniami rysunku (str. 1037)

■ klasami obiektów (str. 109)

■ zewnętrznymi źródłami danych dla obiektów rysunkowych (str. 185)

■ topologiami (str. 697)

■ szablonami połączeń (str. 455)

Menedżer wyświetlania

W Menedżerze wyświetlania można tworzyć ekrany mapy. Poszczególne ekrany mapy
zawierają zestaw warstw z przypisanymi stylami. W pliku mapy wyświetlona może zostać
więcej niż jedna mapa, przy czym te same dane mogą być za każdym razem inaczej
stylizowane.

Użyj Przyłącz dane (str. 1780) aby dodać elementy do mapy, lub przeciągnij źródła danych
do Menedżera wyświetlania, aby dodać je jako warstwy. Aby na przykład dodać plik SDF,
przeciągnij go z Eksploratora Windows® do warstwy terenu.
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Wybierz warstwę i kliknij , aby zmienić jego wygląd, lub kliknij , aby
wyświetlić i zmienić jego atrybuty.

Warstwy można rozmieścić w grupach tworzonych przez użytkownika lub w porządku
rysowania (porządku osi Z), w którym mają być wyświetlane na mapie, tak jak zostało to
określone przez użytkownika.

Można również prawym przyciskiem myszy kliknąć warstwę, aby wyświetlić opcje
specyficzne dla tej warstwy.

Patrz także:

■ Menedżer wyświetlania - przegląd (str. 540)

■ Wprowadzanie danych rysunku z plików DWG (str. 297)

■ Wprowadzanie elementów GIS (str. 265)

■ Dodawanie rastrów i powierzchni (str. 372)

■ Dostęp do danych ze źródeł ODBC (str. 290)

■ Przypisywanie stylu do elementów (str. 545)

■ Przegląd Tabeli danych (str. 934)

■ Wyświetlanie właściwości i atrybutów obiektów rysunkowych (str. 950)

■ Organizowanie warstw na mapie (str. 262)

■ Kontrolowanie porządku wyświetlania (str. 542)

Skoroszyt mapy

Skoroszyt mapy umożliwia tworzenie drukowanych map, skoroszytów map i
wielostronicowych plików DWF ze stylizowanych map. Skoroszyt mapy korzysta z funkcji
Menedżera zestawów arkuszy programu AutoCAD i udostępnia widok drzewa sekcji
skoroszytu mapy, podobnie jak w przypadku stron w atlasie. Aby poruszać się między
sekcjami na mapie, należy użyć strzałek nawigacyjnych.
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Patrz także:

■ Publikowanie skoroszytów mapy (str. 1159)

Wiersz polecenia

Program AutoCAD Map 3D oferuje interfejs poleceń przy kursorze. Ten interfejs jest
nazywany Wprowadzaniem dynamicznym. Stare okno wiersza polecenia jest domyślnie
ukryte, jednakże można je wyświetlić w dowolnym momencie.

Używając Wprowadzania dynamicznego można:

■ Uruchamiać polecenia wpisując je bezpośrednio w obszarze rysunku.

■ Zareaguj na wiersze·polecenia w etykiecie narzędzi lub menu etykiety narzędzi w
pobliżu kursora, zamiast wierszu polecenia.

■ Wyświetlać w etykiecie narzędzi położenie krzyża nitkowego jako wartości
współrzędnych.

■ W etykiecie narzędzi, zamiast w wierszu polecenia, wprowadź wartości współrzędnych,
kiedy polecenie pyta o punkt
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■ Wyświetlać wartość długości i kąta, gdy polecenie prosi o drugi punkt.

Więcej informacji znajduje się w sekcji Wprowadzanie dynamiczne w systemie pomocy
programu AutoCAD.

UWAGA Przy ukrytym wierszu polecenia niektóre szczegółowe informacje dla
określonych poleceń nie są widoczne. Aby wyświetlić ten rodzaj informacji, należy
wyświetlić wiersz polecenia, naciskając jednocześnie klawisze CTRL+9.

Aby ukryć lub pokazać wiersz polecenia

■ Naciśnij CTRL+9 na klawiaturze.
Aby w oknie tekstowym AutoCAD wyświetlić historię wszystkich wprowadzonych
poleceń, naciśnij klawisz F2. Aby ukryć te informacje, ponownie naciśnij klawisz F2.

Aby włączyć lub wyłączyć wprowadzanie dynamiczne

■ Na pasku statusu kliknij , lub naciśnij F12.
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Aby kontrolować ustawienia wprowadzania dynamicznego

■ Kliknij prawym przyciskiem i kliknij Ustawienia.

UWAGA Domyślnie dla wprowadzania dynamicznego jest ustawione użycie
współrzędnych względnych (innych niż bezwzględne). Przykładowo po wprowadzeniu
10,10, a następnie 20,20 zostanie narysowana linia od punktu 10,10 do 30,30. Jeśli
użytkownik najczęściej wprowadza współrzędne bezwzględne, zalecana jest zmiana
tego ustawienia.

Aby wyłączyć tymczasowo wprowadzanie dynamiczne

■ Podczas pracy przytrzymaj naciśnięty klawisz F12.

Wyszukiwanie informacji

Używanie InfoCenter

InfoCenter jest dostępne na pasku menu w programie AutoCAD Map 3D.

Wpisz pytanie i kliknij przycisk Wyszukaj (szkło powiększające), aby wyszukać źródła
wielokrotne (na przykład Pomoc, Warsztat nowych możliwości oraz określone pliki) w
jednym czasie lub wybierz wyszukiwanie pojedynczego pliku lub położenia. Aby dodać
położenie (pliku lub dokumentu) do wyszukiwania, kliknij strzałkę obok przycisku Wyszukaj
i wybierz opcję Dodaj lokalizację wyszukiwania.

Wyniki zostaną wyświetlone w postaci łączy w panelu Wyniki wyszukiwania w panelu
InfoCenter. Po kliknięciu dowolnego z tych łączy zostanie wyświetlony temat, artykuł
lub dokument.

Niektóre ustawienia InfoCenter można zmienić Więcej informacji znajduje się w sekcji
Określanie ustawień InfoCenter w systemie pomocy.
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Korzystanie z pomocy

Pomoc programu AutoCAD Map 3D obejmuje system pomocy AutoCAD, elektroniczny
Podręcznik użytkownika programu AutoCAD Map 3D, Opis poleceń, podręcznik Pierwsze
kroki oraz informacje dodatkowe.

Elektroniczny Podręcznik użytkownika wyświetla związane ze sobą informacje na trzech
kartach:

■ Koncepcja — informacje koncepcyjne dotyczące wykonywania zadań oraz wskazówki
ułatwiające korzystanie z danej funkcji.

■ Procedura — szczegółowe instrukcje dotyczące wykonywania danego zadania.

■ Szybki start — polecenia wymagane w celu wykonania danego zdania, wraz z
informacjami, w jakich menu i na jakich paskach narzędzi można je znaleźć.

Klikając karty w lewym panelu, można uzyskać następujące informacje:

Tematy są wyświetlane na liście wg zagadnień. Aby przeglądać, wybierz
i rozwiń temat. W przypadku wyszukiwania tematu za pomocą karty In-

Spis treści

deks lub Szukaj karta Zawartość jest uaktualniana w celu wyświetlenia,
gdzie znajduje się temat.
Na karcie Zawartość wyświetlane są zarówno tematy systemu pomocy
AutoCAD Map 3D jak i AutoCAD.

W alfabetycznej liście słów kluczowych znajdź nazwę obiektu, polecenia
lub operacji, lub jakiejkolwiek akcji, którą ma wykonać program.

Indeks

Można wyszukiwać tematy zarówno dla produktu AutoCAD Map 3D, jak
i AutoCAD.

Umożliwia utworzenie własnej listy ulubionych tematów. Aby dodać
temat do listy, należy otworzyć kartę Ulubione i kliknąć przycisk Dodaj.

Ulubione

Umożliwia wyszukiwanie informacji na podstawie zapytania w języku
potocznym. Odnalezione tematy są oznaczane wg zgodności.

Wyszukaj

UWAGA Zależnie od wersji językowej produktu karta Wyszukiwanie
zapewni tradycyjną metodę wyszukiwania Microsoft®, opartą na

przypisywaniu klawiszy do określonych fraz, lub też wyszukiwanie oparte
na naturalnym języku, które analizuje frazy i zapytania.
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Ćwiczenia

Ćwiczenia pomagają w zapoznaniu się z zaawansowanymi możliwościami AutoCAD Map
3D.

Aby uruchomić ćwiczenia, kliknij menu Pomoc  ➤ Ćwiczenia.

Uzyskiwanie pomocy w programie AutoCAD

Program AutoCAD Map 3D zawiera wszystkie funkcje programu AutoCAD, w tym
wszystkie polecenia i zmienne systemowe programu AutoCAD. W pojedynczym pliku
pomocy zintegrowana jest pomoc dla dwóch programów. Aby uzyskać pomoc dla poleceń
AutoCAD, wyszukaj nazwę polecenia w pliku pomocy.

Przegląd pliku Readme

Plik Readme zawiera informacje dotyczące tej wersji programu AutoCAD Map 3D, włącznie
z informacją o najnowszych produktach i znanych problemach oprogramowania.

Przeglądanie pliku Readme

Pozostałe źródła informacji

Dodatkowa dokumentacja

■ Najlepsze rozwiązania w ramach zarządzania danymi geoprzestrzennymi— informacje
o kluczowych koncepcjach pracowania z danymi geoprzestrzennymi i najlepszych
sposobach korzystania z programu AutoCAD Map 3D w celu osiągnięcia wyznaczonych
celów.

■ GIS dla inżynierów— Zobacz ponad 800 animacji, które pomogą podnieść kwalifikacje.

■ Dokumentacja programisty (str. 1765) — informacje o używaniu interfejsów
programowania aplikacji (API) programu AutoCAD Map 3D, w tym ObjectARX, Object
ARX Managed Wrappers, ActiveX i AutoLISP. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij
menu Pomoc  ➤ Dodatkowe zasoby  ➤ System pomocy Autodesk Map 3D
Developer.

■ FDODeveloper Help — skorzystaj z dokumentu FDO Developer Help, aby rozszerzyć
możliwości dostawców źródeł elementów. Odpowiednie informacje zamieszczono
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w dokumentach FDODeveloper's Guide, The Essential FDO oraz skorowidzach API dla
każdego dostawcy:

■ FDO Provider for Oracle API Reference

■ FDO Provider for ArcSDE API Reference

■ FDO Provider for SQL Server API Reference

■ FDO Provider for MYSQL API Reference

■ FDO Provider for SHP API Reference

■ FDO Provider for SDF API Reference

■ FDO Provider for ODBC API Reference

■ FDO Provider for Raster API Reference

■ FDO Provider for WMS API Reference

■ Specjalistyczne podręczniki programuAutoCAD— inne podręczniki programu AutoCAD,
na przykład Zbuduj własny świat oraz Pierwsze kroki, dostępne są na dysku CD z
produktem. Informacje dotyczące drukowania tych podręczników zamieszczono w
sekcji Drukowanie niniejszej dokumentacji (str. 52).

■ Warsztat nowych możliwości — przejrzyj szereg animowanych prezentacji, ćwiczeń i
przeglądów nowych funkcji, ułatwiających poznanie nowych możliwości programów
AutoCAD Map 3D i AutoCAD. Kliknij menu Pomoc  ➤ Warsztat nowych możliwości.

Inne zasoby online

■ Zasoby pomocy technicznej produktu— pozwala szybko i efektywnie uzyskać odpowiedzi
za pomocą poczty elektronicznej oraz numery telefoniczne Pomocy technicznej.

■ Grupy dyskusyjne AutoCAD Map 3D — umożliwia wymianę informacji, pomysłów i
rozwiązań z innymi użytkownikami programu AutoCAD Map 3D i innych produktów
firmy Autodesk.

■ Zasoby szkoleniowe — informacje o zasobach szkoleniowych dostępnych dla programu
AutoCAD Map 3D i innych produktów firmy Autodesk.

■ Centrumprogramisty— informacje o programowaniu i narzędziach programistycznych
pomocnych w dostosowywaniu programu AutoCAD Map 3D i tworzeniu własnych
aplikacji.
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■ Centrum subskrypcji — Dostęp do usług subskrypcji, obejmujących wsparcie i trening
przez Centrum komunikacji infoCenter. Więcej informacji znajduje się w sekcjiPrzegląd
Centrum komunikacyjnego w systemie pomocy programu AutoCAD.

■ Centrum komunikacyjne — umożliwia otrzymywanie od firmy Autodesk informacji o
nowościach i zapowiedziach produktów, najnowszych informacji Pomocy technicznej
firmy Autodesk, powiadomień o nowych artykułach, porad itp. Więcej informacji
znajduje się w sekcjiPrzeglądCentrumkomunikacyjnegow systemie pomocy programu
AutoCAD.

■ Centrum zasobów geoprzestrzennych — Pozwala na dostęp do map i innych zawartości
(takich jak bloki, biblioteki symboli, zawartość ręczna i katalogi online), aby pomóc
w tworzeniu map i rysunków. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynęCentrum
zasobów geoprzestrzennych.

Aby uzyskać szczegółowe omówienie typów informacji dostępnych w celu pomocy w
nauce i obsłudze AutoCAD Map 3D, zapoznaj się z sekcją Zasoby szkoleniowe

Programy i produkty szkoleniowe Autodesk

Produkty i programy szkoleniowe firmy Autodesk ułatwiają zapoznanie się z
najważniejszymi funkcjami oprogramowania Autodesk i uzyskanie większej wydajności
pracy. Najnowsze informacje o szkoleniach firmy Autodesk można znaleźć na stronie
http://www.autodesk.com/training-plk lub uzyskać w lokalnych biurach firmy Autodesk.

Autoryzowane Centra szkoleniowe Autodesk

Pracuj wydajniej z oprogramowaniem Autodesk. Zapisz się na szkolenie w Autoryzowanym
ośrodku szkoleniowym firmy Autodesk. Na zajęciach praktycznych prowadzonych przez
instruktora dowiesz się, jak najefektywniej korzystać z produktów firmy Autodesk.
Renomowane szkolenia prowadzone w ponad 1400 Autoryzowanych ośrodkach
szkoleniowych firmy Autodesk w przeszło 75 krajach świata to najlepszy sposób, aby
zwiększyć wydajność swojej pracy. Więcej informacji o Autoryzowanych ośrodkach
szkoleniowych firmy Autodesk można uzyskać, pisząc e-mail na adres
atc.program@autodesk.com lub odwiedzając stronę http://www.autodesk.com/atc.

Oprogramowanie szkoleniowe Autodesk

Firma Autodesk wydaje co roku wiele materiałów szkoleniowych przeznaczonych dla
użytkowników o różnym stopniu zaawansowania, które uczą, jak pracować wydajniej z
oprogramowaniem firmy Autodesk. Książki te są preferowanym materiałem szkoleniowym
partnerów firmy Autodesk, ale nadają się również do samodzielnej nauki. We wszystkich
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materiałach szkoleniowych realistyczne projekty są symulowane przez praktyczne
ćwiczenia związane z konkretnymi zadaniami. Oficjalne materiały szkoleniowe firmy
Autodesk (AOTC) są opracowywane przez firmę Autodesk. Autoryzowane materiały
szkoleniowe firmy Autodesk (AATC) są opracowywane przez partnerów firmy Autodesk
i są wśród nich tytuły w różnych nowych językach. Oficjalne materiały szkoleniowe
przygotowujące do egzaminów firmy Autodesk (AOCC) pozwalają nauczyć się tego, co
jest wymagane do uzyskania certyfikatów. Katalog materiałów szkoleniowych firmy
Autodesk można przejrzeć na stronie http://www.autodesk.com/aotc.

Certyfikacja Autodesk

Posiadanie certyfikatu firmy Autodesk potwierdzającego znajomość i umiejętność
posługiwania się produktami firmy Autodesk to duży atut na rynku pracy. Firma Autodesk
oferuje kompleksowe programy oceny gotowości do egzaminu, przygotowania do niego
oraz uzyskania certyfikatu. Więcej informacji o certyfikatach firmy Autodesk na stronach
http://www.autodesk.com/certification.

Szkolenia online

Autodesk e-Learning dla klientów Autodesk Subscription zawiera interaktywne lekcje
zorganizowane w katalogi według produktów. Każda lekcja trwa 20–40 minut i zawiera
praktyczne ćwiczenia z możliwością przeprowadzenia symulacji lub użycia
oprogramowania. Można również skorzystać z narzędzia oceny online, które na bieżąco
wyszukuje braki w umiejętnościach, określa, jakie lekcje będą najbardziej pomocne i
mierzy postępy w nauce.

Użytkownik posiadający subskrypcję Autodesk może uzyskać dostęp do usługi e-Learning
i innych usług z poziomu produktu Autodesk. Dalsze informacje na temat subskrypcji
firmy Autodesk znajdują się na stronie http://www.autodesk.com/subscription.

Drukowanie niniejszej dokumentacji

Pliki systemu pomocy oraz inne podręczniki można drukować.

Drukowanie wersji PDF Pomocy

Większość pomocy podręcznej, w tym Podręcznik użytkownika programu AutoCAD Map
3D (system pomocy), Podręcznik użytkownika programu AutoCAD oraz Opis poleceń
programu AutoCAD, jest dostępna w formacie PDF.

Niektóre podręczniki AutoCAD, w tym Zbuduj własny świat i Pierwsze kroki, dostępne
są w formacie PDF.
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UWAGA Aby przeglądać i drukować dokumenty PDF, należy zainstalować program
Adobe® Acrobat Reader™.

Drukowanie Podręcznika użytkownika programu AutoCAD Map 3D

1 Otwórz Podręcznik użytkownika programu AutoCAD Map 3D.

2 Kliknij ikonę Drukuj.

OSTRZEŻENIE Podręcznik użytkownika obejmuje ponad 1000 stron! Zamiast
drukowania całego podręcznika, lepszy rozwiązaniem może być drukowanie
odpowiednich rozdziałów.

Aby wydrukować inne instrukcje

1 Umieść płytę CD lub DVD z AutoCAD Map 3D w napędzie.

2 Po otwarciu przeglądarki CD kliknij kartę Dokumentacja. Jeżeli przeglądarka nie
uruchomi się automatycznie, dwukrotnie kliknij plik Setup.exe.

3 Na karcie Dokumentacja wybierz książkę do wydruku.

4 Kliknij ikonę Drukuj.

Próbki danych i szablony AutoCADMap 3D

AutoCAD Map 3D wychodzi z obszernym zestawem próbek danych. Użyj tych danych
do eksperymentowania z technikami mapowania, przed instalacją własnych danych.

Do programu AutoCAD Map 3D dołączane są również próbki zestawów symboli, szablony
i elementy mapy, takie jak strzałki północne, paski skali i legendy, których można używać
do szybszego i prostszego tworzenia map, wzbogacania nowych i istniejących map oraz
promowania standardów i poprawiania spójności. Mogą też służyć jako podstawa do
wytworzenia własnych danych.
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AutoCAD Map 3D zawiera z próbki danych, symboli oraz szablonów

Próbkidanych-Zestawydanychrzeczywistychidanedostawców
danych

Większość dróbek danych AutoCAD Map 3D przechowywana jest w folderze o nazwie
"AutoCAD Map 3D 2009 - próbki danych". Zależnie od posiadanej wersji produktu, folder
ten umieszczany jest na płycie DVD z produktem, na osobnej płycie CD lub pobierany
osobno.

Ze względu na dołączone duże pliki (obrazy lotnicze, DEMs i tak dalej), folder danych
próbki nie jest instalowany domyślnie. Aby go eksplorować, należy skopiować folder
danych do katalogu głównego na dysku C:.

Aby wszystkie połączenia danych były poprawne i łączone automatycznie, ostatecznym
położeniem danych próbki powinno być - C:\AutoCAD Map 3D 2009 Dane próbek. Jeśli
umieścisz ją w innej położeniu, konieczne będzie ustawienie połączeń danych.
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Folder próbki danych zawiera następujące:

■ Miasto Redding, Kalifornia
Zestaw rzeczywistych danych z Miasta Redding, Kalifornia, w Stanach Zjednoczonych.
Dane zawierają dane działek, rysunki gleb, dane wodne, metadane i inne.

■ Institut Geographique National, Francja
Obszerny zestaw próbki danych z instytutu Institut Geographique National (IGN),
narodowej agencji kartograficznej we Francji. Dane opisują "departament 92" we
Francji. Departamenty są jednostkami administracyjnymi we Francji, mniej więcej
analogicznie do krajów angielskich. Departament 92 zawiera kilka miast na obrzeżach
Paryża. Obszar ten nazywany jest często Haute-de-Seine.
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■ Dane NAVTEQ
Zestaw danych dla obszarów o wymiarach 3 km x 3 km z siedmiu przykładowych
miast na świecie. Dane NAVTEQ używane są w wielu aplikacjach opartych na
położeniu, produktach nawigacyjnych i stronach kartograficznych. Zapewniają dane
wektorowe, mapę danych linii centralnych ulic i wiele innych. Można użyć próbki
danych, aby uświadomić sobie, co NAVTEQ może zapewnić i jak można tego użyć,
aby wzbogacić mapy w AutoCAD Map 3D.

■ Projekcje DigitalGlobe
Projekcje siedmiu przykładowych miast świata. DigitalGlobe jest dostawcą wysokiej
jakości lotniczych i satelitarnych projekcji.

■ Dane poziomu Intermap 3D
Cyfrowe modele poziomu (DEM) dla siedmiu przykładowych miast świata. Intermap
Technologies zapewnia 3D cyfrowe dane i obrazy poziomów o wysokiej jakości i
dokładności.
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■ DigitalGlobe ImageConnect
"Wtyczkę" można zainstalować na górze okna programu AutoCAD Map 3D, co pozwoli
na pobieranie, powiązanych z ziemią satelitarnych oraz lotniczych, zdjęć z
DigitalGlobe's serwera obrazów online. ImageConnect to szybki, oszczędny i wysoko
wydajny sposób dodawania projekcji do map.

■ Szablony map książkowych
Kopia szablonów map książkowych, zainstalowanych z programu AutoCAD Map 3D.
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■ Więcej danych poziomu 3D
Dodatkowe DEMs, na których można eksperymentować.

■ Przykładowe mapy
Mapy te używają próbek danych z NAVTEQ, Intermap Technologies oraz DigitalGlobe
i innych rzeczywistych map Redding, Grand Forks, Jeziora Kraterowego itd.
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■ Symbole
Kopia zbiorów symboli, północnych strzałek i podziałek skali, które są zainstalowane
z AutoCAD Map 3D.

Aby uzyskać więcej informacji na temat danych, w dokumentacji zobacz folder AutoCAD
Map 3D 2009 Dane próbek.

Dodatkowo mniejsze zbiory próbek danych zainstalowane są z programu AutoCAD Map
3D:

■ Dodatkowe próbki danych i map, w tym Jezioro Kraterowe, geologia USA i Grand
Forks, Północna Dakota, zainstalowane są tutaj:
. Program Files\AutoCAD Map 3D 2009\Próbki\Mapy

■ Podręcznikowe pliki próbek
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Szablony dla map i map książkowych

Szablony pozwalają na ponowne użycie lub standaryzowanie ustawień mapy, układu,
definicji i ustawień warstw, definicji bloków, połączeń danych, informacji o układzie
współrzędnych i innych.

Zamiast ręcznie przepisywać ustawienia i wspólne części map, można zapisać je w plikach
szablonów (.dwt), a następnie użyć szablonów w czasie tworzenia nowych plików.

To przyspiesza pracę i poprawia spójność podczas tworzenia serii map.

AutoCAD Map 3D posiada dwa typy szablonów:

■ Szablony do tworzenia nowych map
Można dokonać wyboru spośród czterech szablonów - mad2d.dwt, map2diso.dwt,
map3d.dwt, map3diso.dwt - z ustawieniami odnoszącymi się do optymalizacji
odpowiednio wyświetlania 2D, wyświetlania 3D oraz ustawień ISO i ANSI. Aby
utworzyć nową mapę przy użyciu jednego z tych szablonów, kliknij menu Plik > Nowy,
następnie wybierz szablon z listy.

Przykładowe szablony map - map2d.dwt i map3d.dwt

■ Szablony służące do tworzenia blokowych map książkowych i DWF
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Pozwalają na szybkie utworzenie drukowanego skoroszytu mapy lub sąsiadujących
DWF, przy minimalnym nakładzie pracy nad układem. Te trzy różne projekty są
dostępne, każdy z różnymi wymiarami papieru, oba metryczne (ISO) i imperialne
(ANSI). Szablonów skoroszytów map używa się w odniesieniu do elementów
skoroszytów map. Każdy projekt jest unikatowy, z własnymi strzałkami nawigacji,
ustawieniami układu, blokami tytułów i innymi.

Przykładowe szablony map książkowych: elegancki, klasyczny i oryginalny

Możliwe jest używanie szablonów takimi, jakie są, a także dostosowanie ich do osobistych
potrzeb.

Szablony dostępne są w następującym położeniu: \Documents and Settings\<nazwa
użytkownika>\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Autodesk\ AutoCAD Map 3D
2009\R17.2\plk\Templates

Dodatkowo szablony wyspecjalizowane przemysłowo dostępne są w Przemysłowych
zestawach narzędzi, które można bezpłatnie pobrać na stronie WWW firmy Autodesk.
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Symbole wody, gazu, elektryczności i awaryjne

AutoCAD Map 3D posiada wiele przykładowych zestawów symboli, pomocnych w
tworzeniu map sieci wodnych, użyteczności gazowych, użyteczności elektrycznych
(Ameryka Północna) i planowania awaryjnego. Możliwe jest użycie przykładowych symboli
takimi, jakie są, a także utworzenie własnych symboli.

Używanie symboli może okazać się pomocne w promowaniu standaryzacji i spójności w
organizacji, może też usprawnić komunikację dzięki używaniu znajomej symboliki.

Każdy zestaw symboli znajduje się w osobnym pliku DWG. Przykładowo istnieje Map -
Woda.dwg, Map - Elektryczność.dwg, i tak dalej. Jest wiele różnych plików odnoszących
się do symboli awaryjnych.

Przykład symboli elektrycznych z "Map - Elektryczność.dwg"

Przykład symboli gazowych z "Map - Gaz.dwg"

Przykład symboli wodnych z "Map - Woda.dwg"

Przykład symboli awaryjnych z "Map - Centrum wypadków.dwg"

Symbole te dostępne są w \Program Files\AutoCAD Map 3D 2009\Sample\Symbols.

Symbole mają format dynamicznych bloków, co sprawia, że łatwo je obracać, zmieniać
ich rozmiar i kolor. Są barwione blokami, co optymalizuje je do użytku z DWGs, ale można
tez używać ich w Edytorze stylu Menedżera wyświetlania podczas stylizacji punktów.

Aby ułatwić przenoszenie i umieszczanie symboli w mapach DWG, można dodać je do
Palety narzędzi.
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Symbole do użytku ogólnego

Dodatkowo do symboli użyteczności, jak woda i gaz, AutoCAD Map 3D posiada
przykładowe symbole dla ogólnych celów, takich jak punkty zainteresowania, transportu
i lokalne władze.

Jak symbole przemysłowe, mogą one być używane bez zmiany ich formy lub jako podstawa
do utworzenia własnych symboli.

Używanie symboli może okazać się pomocne w promowaniu standaryzacji i spójności w
organizacji, może też usprawnić komunikację dzięki używaniu znajomej symboliki.

Symbole występują w dwóch formatach:

■ Blok dynamiczny (Map - Punkty zainteresowania.DWG) - te symbole są w formacie
bloku dynamicznego, można zatem bez trudu je skalować i obracać. Linie zewnętrzne
i kolory wypełnienia zostały zoptymalizowane do użytku w Edytorze stylu Menedżera
wyświetlania, można więc bez trudu kontrolować osobno obrys i wypełnienie.
Postępowanie w ten sposób oznacza, że znów stają się domyślnie czarne podczas
przeglądania w formacie DWG.

Przykładowe symbole użytku ogólnego z "Map - Punkty
zainteresowania.dwg", jako widziane podczas stylizacji punktów w
czasie używania Edytora stylu

■ Wersje bitmapy w formacie .png dla graficznej reprezentacji punktów
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Przykładowe symbole bitmapy

Symbole użytku ogólnego znajdują się w \Program Files\AutoCAD Map 3D
2009\Sample\Symbols.

Strzałki północne, paski skali i inne elementymapy

Przykładowe strzałki północne i paski skali (zarówno metryczne, jak i imperialne), dostępne
są jako dynamiczne bloki do umieszczania na mapach.

Przykładowe strzałki północne
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Przykładowe paski skali

Ze względu na to, że są w formacie dynamicznych bloków, można je z łatwością skalować,
obracać i barwić. Dodatkowo paski skali posiadają atrybuty pozwalające na ustawienie
poprawnej skali.

Próbki dostępne są w \Program Files\AutoCAD Map 3D 2009\Sample\Symbols.

W programie AutoCAD Map 3D 2009 oferowany jest też nowy styl legendy, który staje
się dostępny automatycznie po dodaniu do mapy legendy. Posiada ulepszony, nowoczesny
wygląd i jest łatwiejszy do odczytania.
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Nowy styl legendy - jak wygląda w rysunku mapy i kiedy jest publikowany

Pobieranie dodatkowych danych geoprzestrzennych dla
wzbogacenia mapy

Tworząc mapy, można dodawać do nich dane, aby je wzbogacić. Można na przykład chcieć
dodać 3D rastrowane dane poziomu, które pomogą w tworzeniu map 3D, dodać dane
wektorowe, jak parcele lądowe czy punkty zainteresowania, lub dodać satelitarną projekcję
terenu.

Aby można było otrzymać potrzebne precyzyjne dane o wysokiej rozdzielczości szybko,
łatwo i mniejszym kosztem, firma Autodesk współpracuje z głównymi dostawcami danych
geoprzestrzennych, aby zapewnić portal danych geograficznych, który pozwoli na dostęp
do wszystkich potrzebnych danych geograficznych.

Odwiedź portal danych geograficznych: http://www.autodesk.com/geodata.

Przykłady danych dostępnych w portalu:

■ Powietrzne i satelitarne projekcje z DigitalGlobe
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■ 3D rastrowane dane poziomów z Intermap Technologies

■ Dane wektorowe, takie jak drogi i działki lądowe z NAVTEQ

■ Dane pogodowe z WeatherBug

Dane z: Intermap Technologies, NAVTEQ i DigitalGlobe

Przykładowe pliki ćwiczeń

Ćwiczenia są dostępne z menu Pomoc.

Po zakończeniu instalacji przykładowe pliki ćwiczeń znajdują się w folderze Program
Files\AutoCAD Map 3D 2009\Help\Map 3D Tutorials. W ćwiczeniach zalecane jest
skopiowanie plików przykładowych do folderu Moje dokumenty, aby uniknąć
zmodyfikowania oryginalnych plików.

Przykładowe pliki ćwiczeń | 67



Dodatkowe przykłady AutoCAD

AutoCAD udostępnia dodatkowe przykładowe rysunki, zestawy arkuszy, bloki, przykłady
VBA i wiele więcej.

Po zakończeniu instalowania pliki te znajdują się w folderze C:\Program Files\AutoCAD
Map 3D 2009\Sample.
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Ustawienia

Przegląd ustawień

Aby pracować łatwiej i bardziej efektywnie, można dostosować AutoCAD Map 3D oraz
ustawić każdy plik mapy.

Poniższe tabele podsumowują opcje ustawień w zakresie produktu oraz mapy.

Aby uzyskać...Użyj tej metody...Na poziomie produktu...

Administrator systemu przypisuje
nazwy użytkowników i hasła oraz

Kliknij menu Ustawienia  ➤ Zarządzanie
użytkownikami.

Ustaw dostęp użytkownika

określa, co każdy z użytkowników
może zrobić w ramach produktu.
Więcej informacji znajduje się w
rozdziale Konfigurowanie
użytkowników i przypisywanie
uprawnień (str. 75).

Dostosuj menu, paski narzędzi oraz
okna mocowane.
Więcej informacji znajduje się w
rozdziale Adaptacja środowiska
pracy (str. 76).

Kliknij menu Widok  ➤ Układ

menu/pasków narzędzi  ➤ Adaptacja.

Ustaw swój obszar roboczy

Utwórz zupełnie nowy układ
współrzędnych lub skorzystaj ze

Kliknij menu Ustawienia  ➤ Definiuj
globalny układ współrzędnych.

Utwórz nowy układ
współrzędnych

wstępnie zdefiniowanego układu
współrzędnych.
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Aby uzyskać...Użyj tej metody...Na poziomie produktu...

Więcej informacji znajduje się w
rozdziale Definiowanie układów
współrzędnych (str. 82).

Zdefiniuj zestaw standardowych
obiektów dla Twojej organizacji, aby

Skonfiguruj klasyfikację ob-
iektu

1 Wybierz przykładowe obiekty z
klasy obiektów.

nowe obiekty tego typu korzystały
ze zdefiniowanych właściwości.
Więcej informacji znajduje się w
rozdziale Przegląd konfigurowania
klasyfikacji obiektów (str. 109).

2 Dołącz plik definicji obiektu

3 Na karcie Eksplorator mapy w
Panelu zadań kliknij prawym
przyciskiem myszy Klasy ob-
iektów. Kliknij przycisk Definiuj
klasę obiektów.

Konwertuj graficzne informacje w
formie papierowej do formatu

Konfiguracja digitalizacji. 1 Skonfiguruj digitizer w oknie
dialogowym Opcje programu
AutoCAD. cyfrowego za pomocą poleceń

rysowania, aby śledzić dane
2 Zarejestruj mapę za pomocą

polecenia PULPIT.
konwertowane z papierowej mapy
do pliku DWG.
Więcej informacji na ten temat
można uzyskać w rozdziałach

3 Ustaw specyfikację digitalizacji
w oknie dialogowym Ustawienia
digitalizacji. Ustawianie digitalizacji (str. 120) i

Przegląd digitalizowania obiektów
(str. 900).4 Do digitalizacji obiektów użyj

polecenia MAPDIGITIZE.

Zmień ustawienia wpływające na
środowisko pracy, sposób

Kliknij menu Ustawienia  ➤ Opcje
AutoCAD Map.

Ustaw domyślnie wartości i
ustawienia.

uruchamiania programu,
konieczność logowania
użytkowników oraz ustawienia dla
bieżących rysunków, źródeł danych
i wiele innych.
Więcej informacji znajduje się w
rozdziale Ustawianie opcji (str. 196).
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Aby uzyskać...Użyj tej metody...Na poziomie produktu...

Zmień opcje związane z Raster
Extension, takie jak informacje o

Kliknij menu Ustawienia  ➤ Opcje rastra.Ustaw opcje związane z
obrazkami dodanymi za
pomocą Raster Extension. miejscu przechowywania plików

związanych z obrazami, sposób
wyświetlania map oraz opcje
wykorzystania pamięci. Opcje te
nie wpłyną na obrazy dodane za
pomocą Połączenia danych.
Ustawianie opcji obrazu rastrowego
(str. 227)

Zmodyfikuj pliki .ini, które określają
ustawienia importu i eksportu.
Więcej informacji znajduje się w
rozdziale Dostosowywanie plików
.ini importu i eksportu (str. 241).

Otwórz plik mapexport.ini, korzystając z
edytora tekstu, takiego jak WordPad.

Operacje dostosowania oraz
automatycznego importu i
eksportu.

Aby uzyskać...Użyj tej metody...W zakresie mapy...

Należy określić układ współrzędnych używany
dla dołączonych rysunków oraz dla bieżącego
rysunku.
Zobacz sekcję Przypisywanie układów
współrzędnych (str. 133)

Kliknij menu Ustawienia  ➤ 

Przypisz globalny układ
współrzędnych.

Przypisz układ
współrzędnych.

Pracuj z obiektami z innych rysunków,
dołączając te rysunki do bieżącej mapy i
przywołując je w obiektach.
Zobacz sekcję Przegląd dołączania rysunków
(str. 144)

Należy przeciągnąć plik z
rysunkiem z Eksploratora
Windows na kartę Eksplorator
mapy w Panelu zadań.

Dołącz rysunki.

Określ, w jaki sposób dołączone rysunki mają
korespondować z bieżącym rysunkiem i

Kliknij menu Ustawienia  ➤ 

Definiuj/Modyfikuj zestaw
rysunków.

Zmodyfikuj ustawienia dla
dołączonych rysunków.

przejrzyj informacje dotyczące dołączonych
rysunków.
Więcej informacji znajduje się w rozdziale
Modyfikowanie ustawień dołączonych
rysunków (str. 152).
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Aby uzyskać...Użyj tej metody...W zakresie mapy...

Zapisz i ponownie użyj zapytań w bibliotece.
Więcej informacji znajduje się w rozdziale
Przegląd korzystania z biblioteki zapytań (str.
162).

Ustaw zapytania 1 Aby zapisać bieżące
zapytanie, kliknij
menu Ustawienia  ➤ 

Więcej opcji DWG
 ➤ Definiuj
zapytanie.

2 Aby uruchomić
zapisane zapytanie,
kliknij menu Edycja
 ➤ Zapytanie DWG.

Definiuj informacje do wyświetlenia w opisie
oraz układ tych informacji. Można teraz
wstawić opis do rysunku.
Zobacz sekcję Definiowanie szablonów opisów
(str. 175)

Kliknij menu

Ustawienia ➤ Definiuj
szablon opisu.

Zdefiniuj szablony opisu.

Utwórz tabele z polami tekstowymi oraz
informacjami numerycznymi. Dołącz do ob-
iektów zapisy z tabeli.
Więcej informacji znajduje się w rozdziale
Tworzenie tabeli danych opisowych (str. 181).

Kliknij menu Ustawienia  ➤ 

Definiuj dane opisowe.

Skonfiguruj dane obiektu.

Dołącz bazę danych do mapy i połącz rekordy
z tej tabeli z obiektami mapy.
Więcej informacji znajduje się w rozdziale
Dołączanie źródła danych (str. 188).

Należy przeciągnąć plik bazy
danych z Eksploratora Win-
dows na kartę Eksplorator
mapy w Panelu zadań.

Konfiguruj źródła danych dla
rysunków.

Konfigurowanie AutoCADMap 3D

Patrz także:

■ Przegląd ustawień pliku mapy. (str. 130)

■ Ustawianie opcji (str. 196)
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■ Aby dodać nowego użytkownika (str. 75)
■ Aby utworzyć nowy obszar roboczy (str. 77)
■ Aby dodać opcje menu i pasków narzędzi (str. 78)
■ Aby dodać całe menu lub pasek narzędzi do obszaru roboczego. (str. 78)
■ Aby przełączać się między obszarami roboczymi Geoprzestrzenny Map 3D, Rysunek

Map 3D oraz Map klasyczny 3D (str. 79)
■ Aby przywrócić kolory domyślne (str. 79)
■ Aby wyświetlić interfejs wiersza polecenia w obszarach roboczych Geoprzestrzennej

mapy 3D oraz Rysunku (str. 80)
■ Aby ukryć pasek stanu mapy (str. 80)
■ Aby domyślnie włączyć opcję Automatycznie aktualizuj edycje (str. 80)
■ Aby domyślnie zablokować buforowanie połączenia (str. 80)
■ Aby włączyć lub wyłączyć okna dialogowe wyboru pliku (str. 80)
■ Aby włączyć lub wyłączyć inne okna dialogowe (str. 81)

Przegląd ustawień AutoCADMap 3D

Można dostosować AutoCAD Map 3D, aby praca stała się łatwiejsza i bardziej efektywna.
Wprowadzone zmiany będą obowiązywać przy każdej kolejnej sesji AutoCAD Map 3D.

Patrz także:

■ Przegląd ustawień pliku mapy. (str. 130)

■ Ustawianie opcji (str. 196)

Poniższa tabela podsumowuje opcje dostosowania.

Aby uzyskać...Użyj tej metody...Aby wykonać...

Należy określić układ współrzędnych używany
dla dołączonych rysunków oraz dla bieżącego
rysunku.
Zobacz sekcję Przypisywanie układów
współrzędnych (str. 133)

Kliknij menu Ustawienia  ➤ 

Przypisz globalny układ
współrzędnych.

Przypisz układ
współrzędnych.

Pracuj z obiektami z innych rysunków,
dołączając te rysunki do bieżącej mapy i
przywołując je w obiektach.
Zobacz sekcję Przegląd dołączania rysunków
(str. 144)

Należy przeciągnąć plik z
rysunkiem z Eksploratora
Windows na kartę Eksplorator
mapy w Panelu zadań.

Dołącz rysunki.

Przegląd ustawień AutoCAD Map 3D | 73



Aby uzyskać...Użyj tej metody...Aby wykonać...

Określ, w jaki sposób dołączone rysunki mają
korespondować z bieżącym rysunkiem i

Kliknij menu Ustawienia  ➤ 

Definiuj/Modyfikuj zestaw
rysunków.

Zmodyfikuj ustawienia dla
dołączonych rysunków.

przejrzyj informacje dotyczące dołączonych
rysunków.
Więcej informacji znajduje się w rozdziale
Modyfikowanie ustawień dołączonych
rysunków (str. 152).

Zapisz i ponownie użyj zapytań w bibliotece.
Więcej informacji znajduje się w rozdziale
Przegląd korzystania z biblioteki zapytań (str.
162).

Ustaw zapytania. 1 Aby zapisać bieżące
zapytanie, kliknij
menu Ustawienia  ➤ 

Więcej opcji DWG
 ➤ Definiuj
zapytanie.

2 Aby uruchomić
zapisane zapytanie,
kliknijEdycjamenu ➤ Zapytanie
DWG.

Definiuj informacje do wyświetlenia w opisie
oraz układ tych informacji. Można teraz
wstawić umieszczenie adnotacji w rysunku.
Zobacz sekcję Definiowanie szablonów opisów
(str. 175)

Kliknij menu

Ustawienia ➤ Definiuj
szablon opisu.

Zdefiniuj szablony adnotacji.

Utwórz tabele z polami tekstowymi oraz
informacjami numerycznymi. Dołącz do ob-
iektów zapisy z tabeli.
Więcej informacji znajduje się w rozdziale
Tworzenie tabeli danych opisowych (str. 181).

Kliknij menu Ustawienia  ➤ 

Definiuj dane opisowe.

Skonfiguruj dane obiektu.

Dołącz bazę danych do mapy i połącz rekordy
z tej tabeli z obiektami mapy.
Więcej informacji znajduje się w rozdziale
Dołączanie źródła danych (str. 188).

Należy przeciągnąć plik bazy
danych z Eksploratora Win-
dows na kartę Eksplorator
mapy w Panelu zadań.

Konfiguruj źródła danych dla
rysunków.
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Konfigurowanie użytkowników i przypisywanie uprawnień

Administrator systemu kontroluje dostęp do AutoCAD Map 3D przez przydział
użytkownikom nazw rejestracji i haseł. Administrator systemu może także określić
uprawnienia lub operacje dostępne dla każdego użytkownika.

AutoCAD Map 3D zapisuje ustawienia niektórych opcji AutoCAD Map 3D z nazwą
rejestracji użytkownika, co oznacza, że za każdym razem, gdy użytkownik zarejestruje
się pod tą nazwą, w AutoCAD Map 3D na tym stanowisku roboczym zostaną ustawione
te właśnie opcje. Po zalogowaniu AutoCAD Map 3D konfiguruje środowisko danego
użytkownika, łącznie z uprawnieniami i opcjami specyficznymi dla użytkownika, takimi
jak opcje Okna zadań i źródła danych.

Patrz także:

■ Ustawianie opcji okna zadań (str. ?)

■ Ustawianie opcji źródła danych (str. ?)

Aby dodać nowego użytkownika

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Zarządzanie użytkownikami.

2 W grupie Profil użytkownika, w polu Nazwa użytkownika, podaj nazwę użytkownika.

Nazwa użytkownika musi być unikatowa. Nie jest uwzględniana wielkość liter. Użyj
dowolnych liter z wyjątkiem następujących: " / \ [ ] : ; | = , + * ? < >

3 W polu Hasło podaj hasło użytkownika. W hasłach jest uwzględniana wielkość liter.

4 W grupie Uprawnienia, określ operacje dostępne dla użytkownika wybierając jedną
lub kilka z poniższych opcji:

■ Superużytkownik — Użytkownik, który może wykonywać zadania w ramach
zarządzania użytkownikami, ustawiać opcje systemowe i wykonywać każdą inną
operację w programie AutoCAD Map 3D.
Domyślną nazwą rejestracji administratora jest SuperUser (nie jest uwzględniana
wielkość liter), a hasłem administratora jest SUPERUSER (jest uwzględniana
wielkość liter). Jeśli istotne jest zabezpieczenie danych, należy zmienić domyślną
rejestrację i hasło administratora.

■ Zmiana zestawu rysunków — Można dołączać i odłączać rysunki. Jeśli ta opcja
nie jest wybrana, można uaktywniać i wyłączać z przeszukiwania rysunki, ale
nie można ich dołączać i odłączać.
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■ Zmiana klasy obiektu — Można definiować i edytować definicje klasy obiektów.
Jeśli ta opcja nie jest wybrana, można tylko przypisać klasy obiektów i zmienić
bieżący plik klasyfikacji obiektów.

■ Edycja rysunku — Można edytować obiekty i zapisywać je w rysunkach
źródłowych. Jeśli ta opcja nie jest wybrana, można modyfikować obiekty, ale
nie może ich zapisywać w rysunkach źródłowych.

■ Zapytania rysunkowe — Można wykonać zapytania w trybie Rysuj, które kopiują
obiekty do bieżącego rysunku. Jeśli ta opcja nie jest wybrana, można wykonywać
zapytania tylko w trybie Podglądu i Raportu.

5 Kliknij przycisk Dodaj.

6 Kliknij przycisk OK.

Aby edytować istniejący profil użytkownika, wybierz nazwę z Listy użytkowników i
zmodyfikuj żądane ustawienia. Następnie kliknij przycisk Uaktualnij.

Skrócone omówienie

MAPUSERADMIN

Wykonuje funkcje administracyjne

Ustawienia  ➤ Zarządzanie użytkownikamiMenu

MAPUSERADMINWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyBieżący rysunek ➤ Zarządzanie użytkownikami

Okienko zadań

Okno dialogowe Zarządzanie użytkownikamiOkno dialogowe

Adaptacja środowiska pracy

Środowisko pracy, to znaczy sposób ułożenia menu, pasków narzędzi i mocowanych
okien, jest zapisywane w obszarze roboczym.

Obszar roboczy można adaptować, aby wyglądał i funkcjonował zgodnie z oczekiwaniami,
albo utworzyć nowy obszar roboczy. Można zapisać różne obszary robocze dla różnych
zadań i używać ich do ułatwiania wykonania typowych operacji; lub przygotować je, aby
były najbardziej praktyczne przy wykonywaniu zadań kartograficznych i dla przebiegu
pracy.
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Przykładowo można ustawić obszar roboczy tworzenia map do pobierania, integrowania
i budowania map oraz inny obszar roboczy do tworzenia i publikowania skoroszytów
map i atlasów.

W jednej sesji można łatwo przełączać się między obszarami roboczymi.

Niżej wymienione są standardowo zdefiniowane obszary robocze dołączone do AutoCAD
Map 3D:

■ Geoprzestrzenna mapa 3D - Więcej informacji na temat elementów geoprzestrzennych
zawiera Praca z elementami geoprzestrzennymi i obiektami rysunkowymi (str. 21)

■ Rysunek Map 3D

■ Klasyczny Map 3D

Można adaptować każdy z tych obszarów roboczych oraz łatwo przełączać się między
nimi.

Patrz także:

■ Przełączanie między obszarami roboczymi. (str. 39)

■ Aby utworzyć nowy obszar roboczy (str. 77)

■ Aby dodać opcje menu i pasków narzędzi (str. 78)

■ Aby dodać całe menu lub pasek narzędzi do obszaru roboczego. (str. 78)

■ Aby przełączać się między obszarami roboczymi Geoprzestrzenny Map 3D, Rysunek
Map 3D oraz Map klasyczny 3D (str. 79)

■ Aby przywrócić kolory domyślne (str. 79)

■ Aby wyświetlić interfejs wiersza polecenia w obszarach roboczych Geoprzestrzennej
mapy 3D oraz Rysunku (str. 80)

■ Aby ukryć pasek stanu mapy (str. 80)

■ Aby domyślnie włączyć opcję Automatycznie aktualizuj edycje (str. 80)

■ Aby domyślnie zablokować buforowanie połączenia (str. 80)

Aby utworzyć nowy obszar roboczy

1 Kliknij menu Widok  ➤ Układ menu/pasków narzędzi  ➤ Adaptacja.
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2 W oknie dialogowym Dostosuj interfejs użytkownika, w części Adaptacje we
wszystkich plikach CUI, kliknij prawym przyciskiem węzeł Obszar roboczy i wybierz
Nowy lub kliknij prawym przyciskiem myszy istniejący obszar roboczy i wybierz
polecenie Powiel.

3 Wybierz nowy obszar roboczy.

4 W części Elementy obszaru roboczego kliknij przycisk Adaptacja obszaru roboczego.

5 W drzewie Adaptacje we wszystkich plikach CUI, zaznacz elementy do włączenia.

6 Kliknij przycisk Zakończ.

7 Kliknij przycisk OK.

Aby dodać opcje menu i pasków narzędzi

1 W oknie dialogowym Dostosuj interfejs użytkownika, w Adaptacje we wszystkich
plikach CUI, wybierz obszar roboczy do modyfikacji.

2 W części Adaptacje we wszystkich plikach CUI, rozwiń element, który będzie
adaptowany, aby przejrzeć wszystkie elementy składowe.

Przykładowo, rozwiń menu Topologia, aby przejrzeć składowe opcje topologii.

3 Na Liście poleceń, kliknij i przeciągnij narzędzie, które chcesz dołączyć do elementu
w Adaptacje we wszystkich plikach CUI.

4 Kliknij przycisk Zastosuj.

5 Kliknij przycisk OK.

Aby dodać całe menu lub pasek narzędzi do obszaru roboczego.

1 W oknie dialogowym Dostosuj interfejs użytkownika, w Adaptacje we wszystkich
plikach CUI, wybierz obszar roboczy do modyfikacji.

2 W części Elementy obszaru roboczego kliknij przycisk Adaptacja obszaru roboczego.

3 W drzewie Adaptacje we wszystkich plikach CUI, zaznacz elementy do włączenia.

4 Kliknij przycisk Zakończ.

5 Kliknij przycisk OK.
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Aby przełączać się między obszarami roboczymi Geoprzestrzenny Map 3D, Rysunek
Map 3D oraz Map klasyczny 3D

1 Kliknij prawym przyciskiem dowolny pasek narzędzi lub w obszarze paska narzędzi
menu, wybierz ACAD, a następnie przewiń w dół do Obszaru roboczego.

Zostanie otwarty ruchomy pasek narzędzi z dostępnymi wszystkimi opcjami obszaru
roboczego. Ten pasek można albo zamocować, albo pozostawić ruchomym, albo
zamknąć.

2 Aby wybrać żądany obszar roboczy, użyj listy rozwijanej z paska narzędzi Obszary
robocze. AutoCAD Map 3D uruchamia się z obszarem roboczym Geoprzestrzenny
Map 3D, chyba że wybrano inaczej.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale Przełączanie między obszarami
roboczymi. (str. 39).

Aby przywrócić kolory domyślne

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Opcje programu AutoCAD.

2 W oknie dialogowym Opcje, kliknij kartę Ekran, a następnie kliknij Kolory.

3 W oknie dialogowym Opcje kolorów wybierz element do zmiany klikając obrazy
dla karty Model i kart układu.

Po kliknięciu obszarów obrazów, wybór jest wyświetlany na liście Element okna.
Można także zmienić atrybut wybierając go z listy Element okna. Przykładowo, dla
tła mapy wybierz Tło karty modelu.

4 Na liście Kolor kliknij Wybierz kolor.

5 W oknie dialogowym Wybierz kolor, kliknij kartę Książki kolorów, a następnie
wybierz kolory AutoCAD Map 3D z listy Książka kolorów.

Książka kolorów AutoCAD Map 3D wyświetla kolory domyślne używane w aplikacji.
Możesz wybrać kolor lub użyć książki kolorów jako odniesienia. Nie steruje to
wartościami domyślnymi w aplikacji; nie próbuj ich modyfikować.

6 Wybierz kolor klikając kolorową kostkę.

Kliknij przykładowo niebieską kostkę tła mapy, aby użyć nowego koloru tła mapy
(karty modelu).

7 Kliknij przycisk OK.

8 W oknie dialogowym Opcje kolorów, kliknij przycisk Zastosuj i zamknij, aby zapisać
bieżące ustawienia opcji w rejestrze systemowym i zamknąć okno dialogowe.

9 W oknie dialogowym Opcje, kliknij przycisk OK.
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Aby wyświetlić interfejs wiersza polecenia w obszarach roboczych Geoprzestrzennej
mapy 3D oraz Rysunku

1 Kliknij menu Widok ➤ Układ menu/pasków narzędzi ➤ Adaptacja.

2 W oknie dialogowym Dostosuj interfejs użytkownika kliknij Map 3D dla danych
geoprzestrzennych lub Map 3D dla rysunków.

3 W polu Zawartość obszaru roboczego dwukrotnie kliknij Palety, przewiń do końca
listy i kliknij Wiersz polecenia.

4 W obszarze Właściwości na karcie Wygląd kliknij przycisk Pokaż, a następnie wybierz
wartość Tak z listy rozwijanej.

5 W części Elementy obszaru roboczego kliknij przycisk Adaptacja obszaru roboczego.

6 Kliknij przycisk OK.

Aby ukryć pasek stanu mapy

1 W wierszu polecenia wprowadź mapstatusbar.

2 Wprowadź polecenie ukryj.

Aby domyślnie włączyć opcję Automatycznie aktualizuj edycje

1 W wierszu polecenia wprowadź mapeditsetautodefault

2 Wprowadź polecenie active.

Aby domyślnie zablokować buforowanie połączenia

1 W wierszu polecenia wprowadź mapconnectionpooling.

2 Wprowadź polecenie deactive.

Aby włączyć lub wyłączyć okna dialogowe wyboru pliku

UWAGA Jeśli korzystasz ze skryptów w celu zautomatyzowania pewnych funkcji AutoCAD
Map 3D, wyłączenie okien dialogowych może stać się pomocne.

1 W wierszu polecenia wprowadź filedia.

2 Aby włączyć okna dialogowe, wprowadź 1. Aby wyłączyć okna dialogowe, wprowadź
0.
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Aby włączyć lub wyłączyć inne okna dialogowe

1 W wierszu polecenia wprowadź cmddia.

2 Aby włączyć okna dialogowe, wprowadź 1. Aby wyłączyć okna dialogowe, wprowadź
0.

Skrócone omówienie

MAPOPTIONS

Ustawia opcje programu AutoCAD Map 3D

Menu Ustawienia  ➤ Opcje Autodesk MapMenu

Opcje

Ikona

MAPOPTIONSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy ➤ Okienko zadań

Okno dialogowe Opcje mapy AutoCADOkno dialogowe

OPCJE

Dostosowuje ustawienia programu AutoCAD

Menu Ustawienia  ➤ Opcje AutoCADMenu

OPCJEWiersz polecenia

Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze
rysunku ➤ Opcje

Okienko zadań

MAPEDITSETAUTODEFAULT

Automatycznie określa ustawienia domyślne dla aktualizacji edycji źródła elementu

MAPEDITSETAUTODEFAULTWiersz polecenia

MAPSTATUSBAR

Włącza i wyłącza pasek stanu programu Map

MAPSTATUSBARWiersz polecenia
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MAPCONNECTIONPOOLING

Włącza i wyłącza buforowanie połączenia

MAPCONNECTIONPOOLINGWiersz polecenia

Tworzenie nowych układówwspółrzędnych

AutoCAD Map 3D zawiera obszerną bibliotekę układów współrzędnych. Jeśli nie istnieje
odpowiedni układ współrzędnych, można zdefiniować własny układ.

Patrz także:

■ Przegląd układów współrzędnych (str. 134)

■ Przegląd plików danych siatki oraz zagadnień przesunięcia datum (str. 95)

■ Aby zdefiniować układ współrzędnych (str. 82)
■ Aby pracować z plikami danych siatki oraz przesunięciami datum (str. 95)

Definiowanie układówwspółrzędnych

W programie AutoCAD Map 3D można definiować własne układy współrzędnych.

Patrz także:

■ Przegląd układów współrzędnych (str. 134)

■ Przypisywanie układu współrzędnych do bieżącego rysunku (str. 137)

Aby zdefiniować układ współrzędnych

■ Aby zdefiniować układ współrzędnych (str. 85)
■ Aby zdefiniować datum (str. 86)
■ Aby zdefiniować elipsoidy (str. 88)
■ Aby utworzyć kategorię układów współrzędnych (str. 89)
■ Aby zmodyfikować lub usunąć układ współrzędnych (str. 90)
■ Aby zmodyfikować lub usunąć datum (str. 91)
■ Aby zmodyfikować lub usunąć elipsoidę (str. 93)
■ Aby edytować lub usuwać kategorie układów współrzędnych (str. 94)
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Przegląd tworzenia nowych układówwspółrzędnych

Można utworzyć nowy układ współrzędnych w oparciu o wstępnie zdefiniowany układ
lub utworzyć całkowicie nowy układ. Można również zmodyfikować lub usunąć własne
układy współrzędnych. Nie można usunąć żadnego ze wstępnie zdefiniowanych układów
współrzędnych, oferowanych w programie AutoCAD Map 3D.

Podczas definiowania układu współrzędnych, należy określić następujące parametry:

■ odwzorowanie mapy (str. 1776)— Używane do konwersji punktów ze współrzędnych
szerokości i długości geograficznej na współrzędne kartezjańskie.
Oraz jeden z następujących:

■ datum (str. 1770)— Punkt, linia lub powierzchnia do odwzorowania.

■ elipsoida (str. 1771)— Powierzchnia geometryczna, której płaskie przekroje są okręgami
lub elipsami.

Patrz także:

■ Przegląd układów współrzędnych (str. 134)

■ Przegląd plików danych siatki oraz zagadnień przesunięcia datum (str. 95)

Zdefiniuj, usuń lub zmodyfikuj za pomocą
tej metody...

Dla tego elementu...

Aby zdefiniować układ współrzędnych (str.
85)
Aby zmodyfikować lub usunąć układ
współrzędnych (str. 90)

Globalny układ współrzędnych

Aby zdefiniować datum (str. 86)
Aby zmodyfikować lub usunąć datum (str. 91)

Datum

Aby zdefiniować elipsoidy (str. 88)
Aby zmodyfikować lub usunąć elipsoidę (str.
93)

Elipsoida

Aby utworzyć kategorię układów
współrzędnych (str. 89)
Aby edytować lub usuwać kategorie układów
współrzędnych (str. 94)

Kategoria układu współrzędnych
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Skrócone omówienie

ADEDEFCRDSYS

Definiuje globalny układ współrzędnych

Ustawienia  ➤ Definiuj globalny układ współrzędnychMenu

ADEDEFCRDSYSWiersz polecenia

Okno dialogowe Menedżer globalnego układu współrzędnychOkno dialogowe

Definiowanie globalnego układu współrzędnych

Można zdefiniować całkowicie nowe systemu układów współrzędnych w oparciu o własne
dane lub bazując na standardowo zdefiniowanych układach współrzędnych.

W zależności od odwzorowania, które zostanie użyte do zdefiniowania własnego układu
współrzędnych, należy dostarczyć pewnych informacji. Przykładowo jeśli używane jest
odwzorowanie Poprzeczne Mercatora, należy określić wartość długości geograficznej
określanej jako południk centralny.

Współrzędne początku układu

Podczas definiowania własnego układu współrzędnych można określić dla początku
układu składowe X i Y odsunięcia. Przykładowo gdy używasz jest odwzorowanie
poprzeczne Mercatora i południk środkowy dzieli odwzorowywany obszar, połowa
współrzędnych X będzie miała wartości ujemne. Definicje układów współrzędnych
zazwyczaj zawierają wartości odsunięcia początku układu, które po dodaniu do wszystkich
współrzędnych powodują, że współrzędne będą miały tylko wartości dodatnie.
Współrzędna X nowego początku układu nosi nazwę Odsunięcia X początku. Współrzędna
Y to Odsunięcie Y początku układu.

Współczynnik redukcji skali

Aby osiągnąć możliwie jak najmniejszą odległość między powierzchnią odwzorowania i
dowolnym punktem odwzorowywanego obszaru, należy określić współczynnik redukcji
skali. Jest to szczególnie ważne podczas odwzorowania dużego obszaru. Dla odwzorowanie
poprzecznego Mercatora należy wprowadzić tę wartość w oknie edycyjnym Współczynnik
redukcji skali w południku środkowym.

Patrz także:

■ Przegląd układów współrzędnych (str. 134)
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■ Przegląd plików danych siatki oraz zagadnień przesunięcia datum (str. 95)

Aby zdefiniować układ współrzędnych

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Definiuj globalny układ współrzędnych.

2 W oknie dialogowym Menedżer globalnych układów współrzędnych, wybierz
Menedżer kategorii.

3 Wykonaj jedną z następujących operacji:

■ Aby utworzyć nowy układ współrzędnych, kliknij przycisk Definiuj.

■ Aby utworzyć nowy układ współrzędnych oparty na istniejącym, wstępnie
zdefiniowanym układzie współrzędnych, z listy Układy współrzędnych w
kategorii wybierz układ współrzędnych. Kliknij przycisk Modyfikuj.

4 Na karcie Ogólne, w oknie dialogowym Definiuj układ współrzędnych, w polu Kod
wprowadź unikatowy kod.

Kod musi być unikatowy wewnątrz kategorii i wśród wszystkich układów
współrzędnych i nie może zawierać spacji. Tylko następujące znaki są poprawne:
A-Z (wielkie lub małe znaki), 0-9, myślnik oraz podkreślenie.

Gdy utworzysz nowy układ współrzędnych oparty na istniejącym, wstępnie
zdefiniowanym układzie, przed wprowadzeniem jakiejkolwiek zmiany, należy zmienić
kod tego układu.

5 Wprowadź opis.

AutoCAD Map 3D wyświetli opis w polu Układy współrzędnych, w liście Kategoria,
w oknie dialogowym Menedżer globalnych układów współrzędnych.

6 W części Jednostki, wybierz jednostki, które zostaną użyte w tym globalnym układzie
współrzędnych.

7 W części Typ układu współrzędnych, wybierz jedną z opcji:

■ Aby układ współrzędnych był oparty na datum (str. 1770), wybierz Geodezyjny.
Kliknij przycisk Wybierz, aby wybrać datum.

■ Aby układ współrzędnych był oparty na elipsoida (str. 1771), wybierz
Niegeodezyjny. Kliknij przycisk Wybierz, aby określić elipsoidę.

8 Na karcie Odwzorowanie, wybierz odwzorowanie.

Wybrane odwzorowanie określa liczbę wymaganych parametrów odwzorowania i
dostępne jednostki.
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9 Dodatkowo, w części Początek, wprowadź wartości w okienkach Odsunięcie Y i
Odsunięcie X.

10 W części Parametry odwzorowania wprowadź wartości do pozostałych pól okna
dialogowego. Kliknij przycisk OK.

Pola te zmieniają się w zależności od wybranego odwzorowania.

Skrócone omówienie

ADEDEFCRDSYS

Definiuje globalny układ współrzędnych

Ustawienia  ➤ Definiuj globalny układ współrzędnychMenu

ADEDEFCRDSYSWiersz polecenia

Okno dialogowe Menedżer globalnego układu współrzędnychOkno dialogowe

Definiowanie nowego datum

Można zdefiniować nowe definicje datum w oparciu o własne dane lub wykorzystać
standardowe definicje datum (str. 1770) jako bazę dla utworzenia własnych.

Podczas definiowania datum należy wybrać metodę przekształcenia: Mołodeńskiego,
Bursa/Wolfa lub Przekształcenie siedmioparametryczne. Po wybraniu metody
przekształcenia należy określić odpowiednie parametry tego przekształcenia.

Patrz także:

■ Przegląd układów współrzędnych (str. 134)

■ Przegląd plików danych siatki oraz zagadnień przesunięcia datum (str. 95)

■ Definiowanie elipsoidy (str. 87)

Aby zdefiniować datum

1 Na karcie Ogólne, w oknie dialogowym Definiuj globalny układ współrzędnych lub
Modyfikuj globalny układ współrzędnych, wybierz Geodezyjny. Kliknij przycisk
Definiuj.

2 W oknie dialogowym Menedżer datum, kliknij przycisk Definiuj.
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3 Na karcie Ogólne, w oknie dialogowym Definiuj datum, wprowadź kod i opis dla
datum (str. 1770).

Kod musi być unikatowy wewnątrz kategorii i wśród wszystkich układów
współrzędnych i nie może zawierać spacji. Tylko następujące znaki są poprawne:
A-Z (wielkie lub małe znaki), 0-9, myślnik oraz podkreślenie.

AutoCAD Map 3D wyświetli opis na liście Datum, w oknie dialogowym Menedżer
datum.

4 W części Elipsoida wybierz lub zdefiniuj elipsoida (str. 1771), która zostanie użyta dla
nowego datum.

Więcej informacji na temat definiowania elipsoidy zawiera rozdział Definiowanie
elipsoidy (str. 88).

5 Na karcie Przekształcenie datum, z listy Technika przekształcania datum, wybierz
metodę konwersji.

6 Dla wybranej metody wprowadź odpowiednie parametry przekształcenia.

W części Parametry przekształcenia wprowadź składowe wektorów do WGS-84.

Gdy zostanie wybrana metoda konwersji Bursa/Wolfe lub Przekształcenie
siedmioparametryczne, wypełnij wszystkie cztery okienka edycyjne w części Kąt
obrotu względem WGS-84 w sekundach łukowych.

Skrócone omówienie

ADEDEFCRDSYS

Definiuje globalny układ współrzędnych

Ustawienia  ➤ Definiuj globalny układ współrzędnychMenu

ADEDEFCRDSYSWiersz polecenia

Okno dialogowe Menedżer globalnego układu współrzędnychOkno dialogowe

Definiowanie elipsoidy

Można zdefiniować nowe elipsoida (str. 1771) w oparciu o własne dane lub wykorzystać
jako bazę standardowe definicje elipsoid.

Podczas definiowania elipsoidy, należy wybrać metodę obliczeń i podać wartości
określające jej wymiary. Po wybraniu metody obliczeniowej i podaniu dwóch potrzebnych
wartości, program AutoCAD Map 3D określi dwie pozostałe wartości.
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Patrz także:

■ Przegląd układów współrzędnych (str. 134)

■ Przegląd plików danych siatki oraz zagadnień przesunięcia datum (str. 95)

■ Definiowanie nowego datum (str. 86)

Aby zdefiniować elipsoidy

1 Wykonaj jedną z następujących operacji:

■ Na karcie Ogólne, w oknie dialogowym Definiuj datum lub Modyfikuj datum,
w części Elipsoida, kliknij przycisk Definiuj.

■ W części Typ układu współrzędnych, na karcie Ogólne w oknie dialogowym
Definiuj globalny układ współrzędnych, wybierz Niegeodezyjny. Kliknij przycisk
Definiuj.

2 W oknie dialogowym Menedżer elipsoidy, kliknij przycisk Definiuj.

3 W oknie dialogowym Definiuj elipsoidę wprowadź kod i opis dla elipsoida (str. 1771).

Kod musi być unikatowy wewnątrz kategorii i wśród wszystkich układów
współrzędnych i nie może zawierać spacji. Tylko następujące znaki są poprawne:
A-Z (wielkie lub małe znaki), 0-9, myślnik oraz podkreślenie.

AutoCAD Map 3D wyświetli opis na liście Dostępne elipsoidy.

4 W części Wymiary elipsoidy, wykonaj następujące czynności:

5 Wybierz metodę obliczeń.

6 Wprowadź wartości dla dwóch parametrów, które odpowiadają wybranej metodzie
obliczeń. AutoCAD Map 3D obliczy pozostałe dwie wartości w oparciu o wartości
wprowadzone.

7 Kliknij przycisk OK.

Skrócone omówienie

ADEDEFCRDSYS

Definiuje globalny układ współrzędnych

Ustawienia  ➤ Definiuj globalny układ współrzędnychMenu

ADEDEFCRDSYSWiersz polecenia
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Okno dialogowe Menedżer globalnego układu współrzędnychOkno dialogowe

Tworzenie kategorii układówwspółrzędnych

Można uporządkować układy współrzędnych tworząc kategorie i umieszczając układy
współrzędnych w poszczególnych kategoriach.

Patrz także:

■ Przegląd układów współrzędnych (str. 134)

■ Przegląd tworzenia nowych układów współrzędnych (str. 83)

■ Przegląd plików danych siatki oraz zagadnień przesunięcia datum (str. 95)

Aby utworzyć kategorię układów współrzędnych

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Definiuj globalny układ współrzędnych.

2 W oknie dialogowym Menedżer globalnych układów współrzędnych wybierz
Menedżera kategorii.

3 W oknie Menedżer kategorii układu współrzędnych kliknij przycisk Nowa.

4 W okienku Nazwa kategorii wpisz nazwę.

5 Z listy Dostępne kategorie wybierz kategorię zawierającą układy współrzędnych,
które mają być umieszczone w nowej kategorii układów.

6 Z listy Układy współrzędne w kategorii wybierz układy współrzędnych, które mają
być umieszczone w nowej kategorii układów.

7 Kliknij przycisk Dodaj.

Możesz wybrać dowolną liczbę układów współrzędnych z istniejących kategorii,
które mają być umieszczone w nowej kategorii.

8 Po dodaniu układów współrzędnych kliknij przycisk OK.

Skrócone omówienie

ADEDEFCRDSYS

Definiuje globalny układ współrzędnych
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Ustawienia  ➤ Definiuj globalny układ współrzędnychMenu

ADEDEFCRDSYSWiersz polecenia

Okno dialogowe Menedżer globalnego układu współrzędnychOkno dialogowe

Modyfikowanie lub usuwanie globalnego układu
współrzędnych

Można zmodyfikować lub usunąć każdy zdefiniowany przez siebie układ współrzędnych.
Nie można zmodyfikować, ani usunąć wstępnie zdefiniowanych układów współrzędnych
programu AutoCAD Map 3D.

Patrz także:

■ Przegląd układów współrzędnych (str. 134)

■ Przegląd tworzenia nowych układów współrzędnych (str. 83)

■ Tworzenie kategorii układów współrzędnych (str. 89)

Aby zmodyfikować lub usunąć układ współrzędnych

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Definiuj globalny układ współrzędnych.

2 W oknie dialogowym Menedżer globalnych układów współrzędnych, wybierz
kategorię zawierającą globalny układ współrzędnych, który ma być zmodyfikowany
lub usunięty.

3 Wybierz układ współrzędnych z listy kategorii Układów współrzędnych.

4 Aby zmodyfikować układ współrzędnych, kliknij przycisk Zmień.

Aby usunąć układ współrzędnych, kliknij przycisk Usuń. Kliknij przycisk OK.

5 Gdy zmieniasz układ współrzędnych, w oknie dialogowym Zmień układ
współrzędnych, należy wprowadzić odpowiednie zmiany.

Aby modyfikować wstępnie zdefiniowany układ współrzędnych, przed
wprowadzeniem jakichkolwiek zmian do innych właściwości układu współrzędnych
musi być zmieniony jego kod na karcie Ogólne.
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Skrócone omówienie

ADEDEFCRDSYS

Definiuje globalny układ współrzędnych

Ustawienia  ➤ Definiuj globalny układ współrzędnychMenu

ADEDEFCRDSYSWiersz polecenia

Okno dialogowe Menedżer globalnego układu współrzędnychOkno dialogowe

Modyfikowanie lub usuwanie datum

Można też zmodyfikować lub usunąć zdefiniowane przez siebie datum (str. 1770). Nie
można zmodyfikować, ani usunąć datum dostarczonych z programem AutoCAD Map
3D.

Gdy zmienisz lub usuniesz własne datum, zmień lub usuń wszystkie układy współrzędne
odwołujące się do tego datum.

Patrz także:

■ Przegląd układów współrzędnych (str. 134)

■ Przegląd tworzenia nowych układów współrzędnych (str. 83)

■ Przegląd plików danych siatki oraz zagadnień przesunięcia datum (str. 95)

■ Aby zdefiniować elipsoidy (str. 88)

Aby zmodyfikować lub usunąć datum

1 Na karcie Ogólne, w oknie dialogowym Definiuj globalny układ współrzędnych lub
Modyfikuj globalny układ współrzędnych, wybierz Geodezyjny. Kliknij przycisk
Definiuj.

2 W oknie dialogowym Menedżer datum wybierz datum (str. 1770).

3 Aby zmodyfikować datum, kliknij przycisk Zmień.

Aby usunąć datum, wskaż przycisk Usuń.

4 Gdy zmieniasz datum, na karcie Ogólne w oknie dialogowym Definiuj datum, należy
zmienić dla tego datum kod i opis.
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Aby zmodyfikować wstępnie zdefiniowane datum, przed wprowadzeniem
jakichkolwiek zmian do właściwości tego datum, musi być zmieniony jego kod na
karcie Ogólne.

5 W części Elipsoida wybierz lub zdefiniuj elipsoida (str. 1771) w celu użycia dla datum.

Więcej informacji na temat definiowania elipsoidy zawiera rozdział Definiowanie
elipsoidy (str. 88).

6 Na karcie Przekształcenie datum, z listy Technika przekształcania datum, wybierz
metodę konwersji.

7 Dla wybranej metody wprowadź odpowiednie parametry przekształcenia.

Skrócone omówienie

ADEDEFCRDSYS

Definiuje globalny układ współrzędnych

Ustawienia  ➤ Definiuj globalny układ współrzędnychMenu

ADEDEFCRDSYSWiersz polecenia

Okno dialogowe Menedżer globalnego układu współrzędnychOkno dialogowe

Modyfikowanie lub usuwanie elipsoidy

Można też zmodyfikować lub usunąć własne elipsoidy. Nie można zmodyfikować, ani
usunąć elipsoid dostarczonych z programem AutoCAD Map 3D.

Gdy zmienisz lub usuniesz zdefiniowane przez siebie elipsoida (str. 1771), musisz również
zmodyfikować lub usunąć wszystkie układy współrzędnych, które powołują się na tę
elipsoidę.

Patrz także:

■ Przegląd układów współrzędnych (str. 134)

■ Przegląd tworzenia nowych układów współrzędnych (str. 83)

■ Aby zdefiniować elipsoidy (str. 88)
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Aby zmodyfikować lub usunąć elipsoidę

1 Na karcie Ogólne, w oknie dialogowym Definiuj datum lub Modyfikuj datum, w
części Elipsoida, kliknij przycisk Definiuj.

2 W oknie dialogowym Menedżer elipsoid wybierz elipsoida (str. 1771).

3 Aby zmienić elipsoidę, kliknij przycisk Zmień.

Aby usunąć elipsoidę, kliknij przycisk Usuń.

4 Podczas zmiany elipsoidy należy wprowadzić dla niej kod i opis.

Aby zmodyfikować wstępnie zdefiniowaną elipsoida, dokonaniem wprowadzeniem
jakichkolwiek zmian do właściwości elipsoidy, należy zmienić jej kod.

5 W części Metoda obliczenia, wybierz metodę obliczeniową.

6 Dla wybranej metody obliczeniowej wprowadź odpowiednie parametry wymiarów
elipsoidy.

Skrócone omówienie

ADEDEFCRDSYS

Definiuje globalny układ współrzędnych

Ustawienia  ➤ Definiuj globalny układ współrzędnychMenu

ADEDEFCRDSYSWiersz polecenia

Okno dialogowe Menedżer globalnego układu współrzędnychOkno dialogowe

Modyfikowanie lub usuwanie kategorii układów
współrzędnych

Kategorie można modyfikować, dodając lub usuwając układy współrzędnych lub
przenosząc układ współrzędnych z jednej kategorii do drugiej. Można również usuwać
kategorie.

Patrz także:

■ Przegląd układów współrzędnych (str. 134)

■ Przegląd tworzenia nowych układów współrzędnych (str. 83)
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■ Tworzenie kategorii układów współrzędnych (str. 89)

Aby edytować lub usuwać kategorie układów współrzędnych

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Definiuj globalny układ współrzędnych.

2 W oknie dialogowym Menedżer globalnych układów współrzędnych wybierz
Menedżera kategorii.

3 W oknie Menedżer kategorii układów współrzędnych wybierz kategorię.

4 Aby zmodyfikować wybrana kategorię, kliknij przycisk Edycja.

Aby usunąć wybraną kategorię, kliknij przycisk Usuń.

5 Gdy zmieniasz kategorie, wykonaj jedną lub kilka z poniższych czynności:

■ Aby usunąć układy współrzędnych z kategorii, kliknij nazwy układów
współrzędnych na liście poniżej okna Nazwa kategorii. Kliknij przycisk Usuń.

■ Aby dodać układy współrzędnych do kategorii, wskaż nazwy układów
współrzędnych na liście pod okienkiem Dostępne kategorie. Kliknij przycisk
Dodaj.

■ Aby dodać układy współrzędnych z różnych kategorii, wybierz nazwę kategorii
z listy Dostępne kategorie.

Skrócone omówienie

ADEDEFCRDSYS

Definiuje globalny układ współrzędnych

Ustawienia  ➤ Definiuj globalny układ współrzędnychMenu

ADEDEFCRDSYSWiersz polecenia

Okno dialogowe Menedżer globalnego układu współrzędnychOkno dialogowe

Pliki danych siatki oraz Przesunięcia datum

AutoCAD Map 3D korzysta z plików danych siatki, aby określić informacje o przesunięciu
datum (str. 1770) oraz z plików Katalogu danych siatki, aby określić kolejność tych plików
podczas konwersji z jednego datum do innego.
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Patrz także:

■ Tworzenie nowych układów współrzędnych (str. 82)

■ Przegląd układów współrzędnych (str. 134)

Aby pracować z plikami danych siatki oraz przesunięciami datum

■ Aby ustawić nowy plik danych siatki (str. 97)
■ Aby ustawić nowy plik danych siatki dla Stanów Zjednoczonych (str. 101)
■ Aby ustawić nowy plik siatki dla Australii oraz Nowej Zelandii (str. 102)
■ Aby użyć datum o wysokiej dokładności GDA94 (str. 103)
■ Aby skorzystać z wersji 2 Canadian National Transformation (str. 104)
■ Aby skorzystać z wersji 1 Canadian National Transformation (str. 105)
■ Aby zmodyfikować plik definicji układu współrzędnych (str. 108)

Przegląd plików danych siatki oraz zagadnień
przesunięcia datum

Podczas konwersji między określonymi układami współrzędnych w Ameryce Północnej,
Australii i Nowej Zelandii AutoCAD Map 3D wykorzystuje pliki danych oparte na siatce,
nazywane plikami danych siatki, aby otrzymać informację o przesunięciu datum (str. 1770).

Dla geografii Stanów Zjednoczonych, Australii i Nowej Zelandii, pliki siatki są publicznie
dostępne i rozprowadzane przez AutoCAD Map 3D. Pliki siatki dotyczące geografii Kanady
nie są publicznie dostępne i muszą być otrzymane od właściwych władz Kanady.

AutoCAD Map 3D wykorzystuje obecnie pliki Katalogu danych siatki (GDC) do określenia
kolejności, w jakiej pliki danych siatki będą wykorzystywane podczas konwersji jednego
datum (str. 1770) na inny.

Patrz także:

■ Tworzenie nowych układów współrzędnych (str. 82)

■ Zagadnienia zmiany datum dla użytkowników z Ameryki Północnej (str. 104)

■ Pliki danych siatki dla Australii i Nowej Zelandii (str. 101)

■ Pliki danych siatki dla Stanów Zjednoczonych (str. 97)

■ Pliki układu współrzędnych (str. 105)

■ Transformacja datum australijskiego i zmiany układów współrzędnych (str. 102)
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Pliki danych siatki mogą być wykorzystane następująco:

Zobacz ten temat...Aby wykonać...

Pliki katalogu danych siatki (GDC) (str. 96)Ustaw nowy plik danych siatki.

Pliki danych siatki dla Stanów Zjednoczonych
(str. 97)

Określ nowy plik danych siatki dla Stanów
Zjednoczonych.

Pliki danych siatki dla Australii i Nowej Zelan-
dii (str. 101)

Określ nowy plik danych siatki dla Australii
oraz Nowej Zelandii.

Transformacja datum australijskiego i zmiany
układów współrzędnych (str. 102)

Użyj datum wysokiej dokładności GDA94 dla
Australii.

Zagadnienia zmiany datum dla użytkowników
z Ameryki Północnej (str. 104)

Określ wersję danych siatki, aby rozstrzygnąć
różnice pomiędzy źródłowym oraz docelowym
układem współrzędnych dla Kanady.

Pliki układu współrzędnych (str. 105)Zmodyfikuj plik układu współrzędnych.

Pliki katalogu danych siatki (GDC)

AutoCAD Map 3D wykorzystuje obecnie pliki Katalogu danych siatki (GDC) do określenia
kolejności, w jakiej pliki siatki będą wykorzystywane podczas konwersji z jednego datum
(str. 1770) na inny w rożnych częściach świata, włączając Amerykę Północną, Australię i
Nową Zelandię.

W przypadku nakładania się pokryć, AutoCAD Map 3D wybiera plik siatki z najmniejszą
jednostką w regionie konwersji. Jeśli rozmiar komórek siatki jest ten sam, AutoCAD Map
3D wybiera siatkę, której plik pojawia się pierwszy w plik GDC.

Pliki Katalogu danych siatki to pliki tekstowe ASCII o rozszerzeniu .gdc, które
przechowywane są domyślnie w folderze C:\Program Files\Common Files\Autodesk
Shared\GIS\CoordSys\11f. Podstawowa nazwa pliku GDC jest w zasadzie oparta na
skojarzonej z nią transformacji. Przykładowo plik GDC dla transformacji NAD27 na NAD83
to Nad27toNad83.gdc.

Każda linia pliku GDC wskazuje na plik siatki (znany też jako plik danych datum
przesunięcia). Pliki GDC zawierają często komentarze poprzedzone przez krzyżyk (#) i
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definicję datum zwrotnego używanego, gdy żaden z plików siatki nie daje pokrycia dla
konwertowanego punktu.

Patrz także:

■ Zagadnienia zmiany datum dla użytkowników z Ameryki Północnej (str. 104)

■ Pliki układu współrzędnych (str. 105)

■ Przegląd plików danych siatki oraz zagadnień przesunięcia datum (str. 95)

■ Pliki danych siatki dla Stanów Zjednoczonych (str. 97)

■ Pliki danych siatki dla Australii i Nowej Zelandii (str. 101)

■ Transformacja datum australijskiego i zmiany układów współrzędnych (str. 102)

Aby ustawić nowy plik danych siatki

1 Nowy plik danych siatki należy skopiować do właściwego folderu znajdującego się
w udostępnianym folderze układu współrzędnych Autodesk, domyślnie C:\Program
Files\Common Files\Autodesk Shared\GIS\CoordSys\11f\.

2 Otwórz plik GDC, wykorzystując dowolny edytor tekstu, który może utworzyć plik
ASCII, na przykład Notatnik lub Wordpad.

UWAGA Wykonaj kopię bezpieczeństwa plików GDC przed ich edycją, co umożliwi
ich przywrócenie w razie konieczności.

3 Edytuj plik, aby wskazać nazwę i położenie nowemu plikowi siatki.

4 Wykonaj inne wymagane zmiany, takie jak reorganizacja lub zamiana plików danych
siatki, zmiana definicji datum (str. 1770) lub dodawanie komentarzy.

Pliki danych siatki dla Stanów Zjednoczonych

AutoCAD Map 3D wykorzystuje pliki danych siatki American Datum Conversion
(NADCON) z National Geodetic Survey, aby uzyskać informacje przesunięcia długości i
szerokości geograficznej dla konwersji między układami współrzędnych w Stanach
Zjednoczonych. Para plików siatki jest wymagana dla każdego konwertowanego obszaru.
Wymagany jest plik .las dla wartości przesunięcia szerokości geograficznej (sekundy
szerokości geograficznej) i plik .los dla wartość przesunięcia długości geograficznej
(sekundy długości geograficznej).
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Plik NADCON zawiera pliki siatki do transformacji między NAD83 i projektów
dopasowania stanowego HARN (High Accuracy Resolution Network).

Pliki .las i .los są publicznie dostępne i rozprowadzane przez program AutoCAD Map 3D.
Pliki te przechowywane są w udostępnianym folderze układu współrzędnych Autodesk
o domyślnej lokalizacji C:\Program Files\Common Files\Autodesk
Shared\GIS\CoordSys\11f\Usa\Nadcon.

Poniżej znajduje się lista plików siatki NADCON.

Obszar/StanNADCON (North American
Datum Conversion)

Pliki (.las i .los)

United States (USA) - 48 stanów i EEZNAD27 do NAD83conus

AlaskaAlaska na NAD83alaska

HawajeStary hawajski na NAD83hawaje

Puerto Rico, Virgin IslandsPuerto Rico na NAD83prvi

St Lawrence: wybrzeża AlaskiSt. Lawrence Island na NAD83stlrnc

St Paul: Pribiloff Islands, wybrzeża AlaskiSt. Paul Island na NAD83stpaul

St George: Pribiloff Islands, wybrzeża AlaskiSt. George Island na NAD83stgeorge

Ponowne
uregulowanie HARN

AlabamaNAD83 na NAD83 (HARN)alhpgn

ArizonaNAD83 na NAD83 (HARN)azhpgn

Kalifornia, na południe od 38 stopni szerokości
północnej

NAD83 na NAD83 (HARN)cahpgn

Kalifornia, na północ od 38 stopni szerokości
północnej

NAD83 na NAD83 (HARN)cnhpgn
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Obszar/StanNADCON (North American
Datum Conversion)

Pliki (.las i .los)

ColoradoNAD83 na NAD83 (HARN)cohpgn

Idaho i Montana, na wschód od 113 stopni długości
zachodniej

NAD83 na NAD83 (HARN)emhpgn

Texas, na wschód od 100 stopni długości zachodniejNAD83 na NAD83 (HARN)ethpgn

FlorydaNAD83 na NAD83 (HARN)flhpgn

GeorgiaNAD83 na NAD83 (HARN)gahpgn

KentuckyNAD83 na NAD83 (HARN)kyhpgn

LouisianaNAD83 na NAD83 (HARN)lahpgn

Maryland i DelawareNAD83 na NAD83 (HARN)mdhpgn

MaineNAD83 na NAD83 (HARN)mehpgn

MichiganNAD83 na NAD83 (HARN)mihpgn

MississippiNAD83 na NAD83 (HARN)mshpgn

NebraskaNAD83 na NAD83 (HARN)nbhpgn

Północna DakotaNAD83 na NAD83 (HARN)ndhpgn

Nowa Anglia (Connecticut, Massachusetts, New
Hampshire, Rhode Island, oraz Vermont)

NAD83 na NAD83 (HARN)nehpgn

Nowy MeksykNAD83 na NAD83 (HARN)nmhpgn

Nowy JorkNAD83 na NAD83 (HARN)nyhpgn
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Obszar/StanNADCON (North American
Datum Conversion)

Pliki (.las i .los)

OklahomaNAD83 na NAD83 (HARN)okhpgn

Puerto Rico, Virgin IslandsNAD83 na NAD83 (HARN)pvhpgn

Południowa DakotaNAD83 na NAD83 (HARN)sdhpgn

TennesseeNAD83 na NAD83 (HARN)tnhpgn

Virginia, wyłączając West VirginiaNAD83 na NAD83 (HARN)vahpgn

WisconsinNAD83 na NAD83 (HARN)wihpgn

Idaho i Montana, na zachód od 113 stopni długości
zachodniej

NAD83 na NAD83 (HARN)wmhpgn

Washington i OregonNAD83 na NAD83 (HARN)wohpgn

Texas, na zachód od 100 stopni długości zachodniejNAD83 na NAD83 (HARN)wthpgn

WyomingNAD83 na NAD83 (HARN)wyhpgn

Więcej informacji na temat plików danych siatki NADCON można znaleźć w witrynie
National Geodetic Survey pod adresem .

Patrz także:

■ Zagadnienia zmiany datum dla użytkowników z Ameryki Północnej (str. 104)

■ Pliki układu współrzędnych (str. 105)

■ Przegląd plików danych siatki oraz zagadnień przesunięcia datum (str. 95)

■ Pliki danych siatki dla Australii i Nowej Zelandii (str. 101)

■ Transformacja datum australijskiego i zmiany układów współrzędnych (str. 102)
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Aby ustawić nowy plik danych siatki dla Stanów Zjednoczonych

1 Nowy plik danych siatki należy skopiować do właściwego folderu znajdującego się
w udostępnianym folderze układu współrzędnych Autodesk, domyślnie C:\Program
Files\Common Files\Autodesk Shared\GIS\CoordSys\11f\Usa\Nadcon.

2 Otwórz plik GDC, wykorzystując dowolny edytor tekstu, który może utworzyć plik
ASCII, na przykład Notatnik lub Wordpad.

UWAGA Wykonaj kopię bezpieczeństwa plików GDC przed ich edycją, co umożliwi
ich przywrócenie w razie konieczności.

3 Edytuj plik, aby wskazać nazwę i położenie nowemu plikowi siatki.

4 Wykonaj inne wymagane zmiany, takie jak reorganizacja lub zamiana plików danych
siatki, zmiana definicji datum (str. 1770) lub dodawanie komentarzy.

Pliki danych siatki dla Australii i Nowej Zelandii

AutoCAD Map 3D dysponuje plikami danych siatki dla Australii i Nowej Zelandii. Pliki te
zainstalowane są w folderach znajdujących się w udostępnianym folderze układu
współrzędnych Autodesk o domyślnej lokalizacji C:\ProgramFiles\Common Files\Autodesk
Shared\GIS\CoordSys\11f.

Poniżej znajduje się tabela plików danych siatki i plików GDC wykorzystywanych w
Australii i Nowej Zelandii.

Plik GDCPlik danych siatki
(GSB)

TransformacjaObszar

agd84ToGda94.gdcQLD_1299.gsbAGD84 do GDA94Australia

agd66ToGda94.gdcvic_0799.gsbAGD66 do GDA94Victoria

agd66ToGda94.gdctas_1098.gsbAGD66 do GDA94Tasmania

agd66ToGda94.gdcNt_0599.gsbAGD66 do GDA94Terytoria północne

Nzgd49ToNzgd2K.gdcnzgd2kgrid9911.gsbNowa ZelandiaNowa Zelandia
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Więcej informacji o układach współrzędnych dla Nowej Zelandii i Australii znajduje się
na stroniehttp://www.ga.gov.au

Patrz także:

■ Transformacja datum australijskiego i zmiany układów współrzędnych (str. 102)

■ Zagadnienia zmiany datum dla użytkowników z Ameryki Północnej (str. 104)

■ Pliki układu współrzędnych (str. 105)

■ Przegląd plików danych siatki oraz zagadnień przesunięcia datum (str. 95)

■ Pliki danych siatki dla Stanów Zjednoczonych (str. 97)

Aby ustawić nowy plik siatki dla Australii oraz Nowej Zelandii

1 Nowy plik danych siatki należy skopiować do właściwego folderu znajdującego się
w udostępnianym folderze układu współrzędnych Autodesk, domyślnie C:\Program
Files\Common Files\Autodesk Shared\GIS\CoordSys\11f\.

2 Otwórz plik GDC, wykorzystując dowolny edytor tekstu, który może utworzyć plik
ASCII, na przykład Notatnik lub Wordpad.

UWAGA Wykonaj kopię bezpieczeństwa plików GDC przed ich edycją, co umożliwi
ich przywrócenie w razie konieczności.

3 Edytuj plik, aby wskazać nazwę i położenie nowemu plikowi siatki.

4 Wykonaj inne wymagane zmiany, takie jak reorganizacja lub zamiana plików danych
siatki, zmiana definicji datum (str. 1770) lub dodawanie komentarzy.

Transformacjadatumaustralijskiego izmianyukładów
współrzędnych

Datum geocentryczne Australii (GDA) to nowy australijski układ współrzędnych,
zastępujący Datum geodezyjne Australii (AGD). GDA to część ramki odniesienia
globalnego układu współrzędnych i jest kompatybilny z Globalnym systemem
umieszczania (GPS).

Ze względu na różnice w tworzeniu tych dwóch datum, współrzędne GDA94 punktu
wydają się być o 200 metrów na północ od współrzędnych AGD tego samego punktu.
Dokładny rozmiar i położenie będzie się więc miejscami różnił. Więcej technicznych
informacji na temat GDA znajduje się na stronie http://www.icsm.gov.au/icsm/gda/
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Implementacje GDA94 i skojarzone transformacje datum (str. 1770)są dostępne przy użyciu
plików systemowych nowych układów współrzędnych w programie AutoCAD Map 3D.

Patrz także:

■ Pliki danych siatki dla Australii i Nowej Zelandii (str. 101)

■ Pliki układu współrzędnych (str. 105)

■ Przegląd plików danych siatki oraz zagadnień przesunięcia datum (str. 95)

Aby użyć datum o wysokiej dokładności GDA94

1 Ponownie przypisz jeden z poniższych układów współrzędnych do swojego rysunku.

■ AMG66-49-Grid do AMG66-57-Grid

■ AMG-49-Grid do AMG-57-Grid

■ MGA-48-Grid do MGA-58-Grid

■ ISG_54-2-Grid do ISG_56-2-Grid

■ SGC-Grid

■ VICT-Grid

■ LL-AGD84-Grid

Przykładowo mając rysunek wykorzystujący AM666-49, zamień go na
AM666-49-Grid zanim użyjesz GDA94.

2 Wykonaj jedną z następujących operacji:

■ Aby zdefiniować nowy układ współrzędnych przy użyciu transformacji o dużej
dokładności datum (str. 1770), wykorzystaj ASTRLA66-Grid i ASTRLA84-Grid.

■ Aby zdefiniować nowy układ współrzędnych przy użyciu transformacji
podobieństwa trójwymiarowego, wykorzystaj ASTRLA66-7P, STRLA66-Tasm-7P,
ASTRLA66-VictNSW-7P, ASTRLA66-ACT-7P i ASTRLA84-7P.
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Zagadnienia zmiany datum dla użytkowników z
Ameryki Północnej

Gdy źródłowe i docelowe układy współrzędne używają różnego datum, program AutoCAD
Map 3D automatycznie dokonuje przesunięcia datum (str. 1770). W Północnej Ameryce
jest to najczęściej zmiana między datum NAD27 i NAD83.

Dla użytkowników z Ameryki Północnej, program AutoCAD Map 3D używa plików danych
NADCON (str. 97) bezpłatnie dostarczane przez USGS.

Użytkownicy z Kanady mogą użyć wersji 1 albo wersji 2 programu Canadian National
Transformation dostarczonej przez Geomatics Canada. Jeśli dostępne będą obie wersje
programu Canadian National Transformation, program AutoCAD Map 3D użyje wersji
2.

OSTRZEŻENIE Geomatics Canada nie pracuje już w wersji 1, a wiele prowincji
kanadyjskich uważa że nie daje ona poprawnych wyników. Użytkownik z Kanady, który
zmienia datum, powinien otrzymać użyć wersji 2.

Patrz także:

■ Tworzenie nowych układów współrzędnych (str. 82)

■ Pliki danych siatki dla Australii i Nowej Zelandii (str. 101)

■ Pliki danych siatki dla Stanów Zjednoczonych (str. 97)

■ Pliki układu współrzędnych (str. 105)

■ Transformacja datum australijskiego i zmiany układów współrzędnych (str. 102)

Aby skorzystać z wersji 2 Canadian National Transformation

1 Uzyskaj kopię pliku danych.

Usługi Contact Information Services, Geodetic Survey Division, Geomatics Canada

615 Booth Street

Ottawa, Ontario, K1A 0E9

(613) 995-4410

http://www.geod.nrcan.gc.ca

2 Po otrzymaniu pliku należy skopiować go do udostępnianego folderu układu
współrzędnych Autodesk, domyślnie C:\Program Files\Common Files\Autodesk
Shared\GIS\CoordSys\11f\Canada, i nadać mu nazwę Ntv2_0.gsb.
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3 Za pomocą edytora tekstowego, np. Notatnika, należy otworzyć plik
Nad27ToNad83.gdc (domyślnie umieszczony w katalogu C:\Program Files\Common
Files\Autodesk Shared\GIS\CoordSys\11f.

4 Usuń początkowy znak funta (#) w linii rozpoczynającej się od #.\Canada\Ntv2_0.gsb.

Aby skorzystać z wersji 1 Canadian National Transformation

1 Uzyskaj kopię pliku danych.

2 Skopiuj do folderu C:\Program Files\Common Files\Autodesk
Shared\GIS\CoordSys\11f\Canada i nadaj nazwę grid11.dac.

3 Otwórz plik Nad27ToNad83.gdc.

4 Usuń początkowy znak funta (#) w linii rozpoczynającej się od #.\Canada\grid11.dac.

Więcej informacji na temat edycji plików GDC zawiera dokumentacja Pliki katalogu
danych siatki (GDC) (str. 96).

Pliki układu współrzędnych

AutoCAD Map 3D wykorzystuje pewne pliki do uporządkowania definicji układów
współrzędnych i definiowania informacji o transformacji datum (str. 1770).

Poniżej znajduje się lista tych plików. Pliki, które nie powinny być modyfikowane, są
zaznaczone gwiazdkę (*).

OpisPlik

Plik Katalog danych siatki dla transformacji w
Australii. Domyślne pliki danych siatki:

agd66ToGda94.gdc

Vic_0799.gsb, nt_0599.gsb i TAS_1098.gsb.

Domyślne zwrotne datum (str. 1770):

ASTRLA66.

Plik Katalog danych siatki dla transformacji w
Australii. Domyślny plik danych siatki:

agd84ToGda94.gdc

QLD_1299.gsb. Domyślne datum zwrotne:
ASTRLA 84-7P.

Plik Katalogu danych siatki dla określenia
wysokości geoidy w dowolnym położeniu w

GeoidHeight.gdc
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OpisPlik

Stanach Zjednoczonych. Domyślne pliki
danych to GEO96AN.GEO, GEO96AS.GEO,
GEO96HW.GEO, GEO96NC.GEO,
GEO96NE.GEO, GEO96NW.GEO,
GEO96PR.GEO, GEO96SC.GEO,
GEO96SE.GEO i GEO96SW.GEO. Datum
zwrotne jest niezalecane.

Plik Katalog danych siatki dla transformacji w
Ameryce Północnej. Domyślne pliki danych:

Nad27ToNad83.gdc

Conus.l?s, Alaska.l?s, PrVi.l?s, Hawaii.l?s,
STGEORGE.l?s, STLRNC.l?s i STPAUL.l?s-48.
Domyślne datum zwrotne: NAD27-48.

Plik Katalog danych siatki dla transformacji w
Ameryce Północnej. Domyślne pliki danych

Nad83ToHarn.gdc

siatki: alhpgn.l?s, azhpgn.l?s, cnhpgn.l?s,
cohpgn.l?s, cshpgn.l?s, emhpgn.l?s, ethpgn.l?s,
flhpgn.l?s, gahpgn.l?s, hihpgn.l?s, kshpgn.l?s,
kyhpgn.l?s, lahpgn.l?s, mdhpgn.l?s, mehpgn.l?s,
mihpgn.l?s, mshpgn.l?s, nbhpgn.l?s,
ndhpgn.l?s, nehpgn.l?s, nmhpgn.l?s,
nvhpgn.l?s, nyhpgn.l?s, ohhpgn.l?s, okhpgn.l?s,
pvhpgn.l?s, sdhpgn.l?s, tnhpgn.l?s, uthpgn.l?s,
vahpgn.l?s, wihpgn.l?s, wmhpgn.l?s,
wohpgn.l?s, wthpgn.l?s, wvhpgn.l?s, oraz
wyhpgn.l?s. Datum zwrotne nie jest zalecane.

Plik Katalog danych siatki dla transformacji w
Nowej Zelandii. Domyślny plik danych siatki:

Nzgd49ToNzgd2K.gdc

nzgd2kgrid9911.gsb. Domyślne datum zwrotne:
ASTRLA 49-7 P.

Plik Katalog danych siatki (GDC) do obliczania
różnic modelowania między North American

Vertcon.gdc

Vertical Datum z roku 1988 (NAVD 88) oraz
National Geodetic Vertical Datum z roku 1929
(NGVD 29) dla położenia podanego w postaci
długości i szerokości geograficznej. Domyślne
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OpisPlik

pliki danych siatki: VERTCONC.94,
VERTCONE.94 i VERTCONW. Datum zwrotne
nie jest zalecane.

Skompilowany plik binarny wykorzystywany
do przechowywania definicji kategorii układów

Category.csd *

współrzędnych. Nazywany też plikiem
słownikowym.

Plik słownikowy układów współrzędnych.Coordsys.csd *

Plik słownika datum.Datums.csd *

Plik słownika elipsoid.Elipsoid.csd *

Pliki binarne Transformacji wielokrotnej
regresji zawierające współczynniki dla analizy

*.mrt pliki

wielokrotnej regresji. Nazwa podstawowa
takiego pliku jest taka sama, jak nazwa
kluczowa datum, do którego jest dołączony.

Pliki danych siatki wykorzystywane przez
Vertcon.gdc.

*.94 pliki

Plik danych dla określenia wysokości geoidy
w dowolnym położeniu w Stanach

*.geo pliki

Zjednoczonych. Te są w formacie GEOID96 i
są wykorzystywane przez GeoidHeight.gdc.

Pliki danych siatki dla Kanady, Australii i
Nowej Zelandii. Przesunięcia długości i

*.gsb pliki

szerokości geograficznej (tak samo jak warto-
ści dokładności) są importowane do poje-
dynczego pliku .gsb. Struktura pliku pozwala
na istnienie wielu siatek i podsiatek wewnątrz
głównej siatki.
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OpisPlik

Pliki danych siatki dla geografii Stanów
Zjednoczonych.

* .las i .los pliki

Patrz także:

■ Przegląd plików danych siatki oraz zagadnień przesunięcia datum (str. 95)

■ Pliki katalogu danych siatki (GDC) (str. 96)

■ Pliki danych siatki dla Australii i Nowej Zelandii (str. 101)

■ Pliki danych siatki dla Stanów Zjednoczonych (str. 97)

Aby zmodyfikować plik definicji układu współrzędnych

1 Należy znaleźć plik do edycji przechowywany w udostępnianym folderze układu
współrzędnych Autodesk, położonym domyślnie: C:\Program Files\Common
Files\Autodesk Shared\GIS\CoordSys\11f.

2 Należy utworzyć kopię zapasową pliku przed jego modyfikacją.

UWAGA Pliki, które nie powinny być modyfikowane, oznaczone są gwiazdką (*)
w tabeli, na karcie Pojęcie, w tym temacie.

3 Należy edytować plik w edytorze tekstu.

Konfigurowanie klasyfikacji obiektów

■ Przegląd konfigurowania klasyfikacji obiektów (str. 109)
■ Definiowanie klasy obiektów (str. 111)
■ Używanie bazowych klas obiektów (str. 114)
■ Określanie przedziałów i wartości domyślnych (str. 116)
■ Modyfikowanie definicji klasy obiektów (str. 117)
■ Tworzenie pliku klasyfikacji obiektów (str. 119)

Patrz także:

■ Przegląd konfigurowania klasyfikacji obiektów (str. 109)

■ Dołączanie pliku definicji klasy obiektów (str. 858)
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■ Aby skonfigurować klasyfikację obiektów (str. 109)
■ Aby zdefiniować klasę obiektów (str. 112)
■ Aby nowa klasa obiektów powstała na bazie istniejącej klasy (str. 115)
■ Aby określić, że klasa obiektów może być używana tylko jako klasa bazowa (str. 115)
■ Aby określić domyślną wartość i przedział dla właściwości (str. 116)
■ Aby zmodyfikować definicję klasy obiektów (str. 118)
■ Aby utworzyć nowy plik klasyfikacji obiektów (str. 120)

Patrz także:

■ Przegląd konfigurowania klasyfikacji obiektów (str. 109)

Przegląd konfigurowania klasyfikacji obiektów

Klasy obiektów definiują zestaw standardowych obiektów dla danej organizacji. Gdy
użytkownik dodaje jeden z tych standardowych obiektów do rysunku używającego
klasyfikacji, wówczas obiekt ten jest tworzony przy użyciu zdefiniowanych właściwości
i jest obiektem sklasyfikowanym.

Sklasyfikowany obiekt jest utworzony za pomocą odpowiedniego typu obiektu. Posiada
dane obiektu, dane zewnętrzne oraz dane topologiczne, które zostały zdefiniowane dla
klasy obiektu, a wszystkie właściwości zawarte w definicji klasy obiektu posiadają wartości
z zakresu określonego dla właściwości.

Gdy użytkownicy edytują właściwości obiektów sklasyfikowanych, mogą oni wprowadzać
tylko wartości mieszczące się w przedziale, który został określony we właściwościach.

UWAGA Aby zdefiniować klasę obiektów, należy mieć uprawnienia do zmiany klasy
obiektów (str. 75).

Patrz także:

■ Używanie klasyfikacji obiektów (str. 845)

■ Pojęcie klasyfikacji obiektów (str. ?)

Aby skonfigurować klasyfikację obiektów

■ Należy określić standardowe obiekty dla organizacji.

■ Określ hierarchię klas obiektów.
Można utworzyć kategorie klas obiektów i wszystkie klasy obiektów będą znajdowały
się w kategorii dziedziczącej pewne ustawienia z bazy klas obiektów dla tej kategorii.
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■ Należy utworzyć przykładowy obiekt, który zawiera wszystkie dane oraz właściwości
do uwzględnienia w pliku definicji klasy obiektu.

■ Dołącz (str. 858)istniejący plik definicji obiektu lub utwórz (str. 120) nowy plik definicji
klasy obiektów.

■ Zdefiniuj (str. 112) nową klasę obiektów.
Aby użyć tej klasy obiektów jako klasy bazowej (str. 115), ustaw domyślną wartość i
dopuszczalny przedział wartości (str. 116) dla każdego uwzględnianego obiektu.

■ Zapisz plik definicji klasy obiektów w położeniu, które jest dostępne dla wszystkich
użytkowników.

■ Można dołączyć plik definicji klasy obiektów do szablonu rysunku, aby był dołączany
do wszystkich nowych rysunków.

Skrócone omówienie

ATTACHDEF

Zmienia bieżącą linię definicji elementu

Kliknij opcję Ustawienia ➤ Narzędzia klasyfikacji ➤ Dołącz
plik definicji.

Menu

ATTACHDEFWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy, w polu Bieżący rysunek, kliknij
prawym przyciskiem myszyKlasy obiektów ➤ Dołącz plik
definicji

Okienko zadań

Okno dialogowe Dołącz plik definicji klasy obiektuOkno dialogowe

FEATUREDEF

Definiuje nową klasę obiektów w oparciu o przykład w bieżącym rysunku

Kliknij opcję Ustawienia ➤ Narzędzia klasyfikacji ➤ Definiuj
klasę obiektu.

Menu

Definiuj klasę obiektów

Ikona

FEATUREDEFWiersz polecenia
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W Eksploratorze mapy, w polu Bieżący rysunek, kliknij
prawym przyciskiem myszyKlasy obiektów ➤ Definiuj klasę
obiektów

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj klasyfikację obiektuOkno dialogowe

NEWDEF

Tworzy plik definicji nowej klasy obiektu

Kliknij opcję Ustawienia ➤ Narzędzia klasyfikacji ➤ Nowy
plik definicji.

Menu

NEWDEFWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy, w polu Bieżący rysunek, kliknij
prawym przyciskiem myszyKlasy obiektów ➤ Nowy plik
definicji

Okienko zadań

Okno dialogowe Nowy plik definicji klasy obiektuOkno dialogowe

Definiowanie klasy obiektów

Można zdefiniować klasę obiektów poprzez wybranie przykładowych obiektów w rysunku,
wybranie właściwości które mają być zawarte w definicji i określenie dostępnych ustawień.

Przykładowo jeśli ma być zdefiniowana klasa obiektów dla pokryć włazowych, należy
wybrać istniejące pokrycie włazowe, w rysunku.

Jeśli nie ma przykładowego obiektu w rysunku, należy utworzyć obiekt w danymi i
właściwościami ustawień, które mają być zawarte w definicji klasy obiektu.

Dla każdej klasy obiektów AutoCAD Map 3D powinien być dołączony skład informacji
jak utworzyć obiekt, jakie właściwości powinien on posiadać, jakie dane powinny być w
nim zawarte oraz informacje o topologii. Wszystkie obiekty utworzone przy użyciu tej
definicji klasy obiektów powinny mieć wybrane właściwości i wartości.

Edycja definicji klasy obiektów

Aby zdefiniować klasę obiektów, należy mieć uprawnienia do zmiany klasy obiektów (str.
75).

OSTRZEŻENIE W jednym czasie tylko jedna osoba może edytować definicje klas obiektów.
Jeśli dwoje ludzi będzie ją edytować w tym samym czasie, jedne ustawienia mogą zostać
utracone.
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Jeśli plik definicji jest już edytowany przez kogoś innego, zakończ pracę AutoCAD Map
3D i ponownie go uruchom aby uaktualnić definicję.

Zmiana nazwy klasy obiektów

Jeśli zostanie zmieniona nazwa klasy obiektów, nazwa zostanie zmieniona tylko w pliku
definicji klasy obiektów. Dowolne oznaczone obiekty z nazwy klasy obiektów są
niezmieniane. Dopóki te obiekty wskazują na nazwę, która już nie istnieje w pliku definicji
klasy obiektów, obiekty pozostaną niezdefiniowane. Można wyszukać te niezdefiniowane
obiekty i uaktualnić ich nazwę klasy obiektów.

Patrz także:

■ Używanie bazowych klas obiektów (str. 114)

■ Modyfikowanie definicji klasy obiektów (str. 117)

■ Dołączanie pliku definicji klasy obiektów (str. 858)

UWAGA Aby zdefiniować klasę obiektów, należy mieć uprawnienia do zmiany klasy
obiektów (str. 75).

Aby zdefiniować klasę obiektów

1 Wybierz przykładowe obiekty z klasy obiektów.

Przykładowe obiekty muszą posiadać właściwości, połączenia i atrybuty, które mają
być włączone w definicję klasy obiektów.

2 Jeśli plik definicji obiektu nie jest dołączony, wprowadź w wierszu polecenia
attachdef i dołącz plik.

3 Na karcie Eksplorator mapy w Oknie zadań, kliknij prawym przyciskiem Klasy
obiektów. Kliknij przycisk Definiuj klasę obiektów.

4 Gdy zostanie wyświetlony wybór przykładowego obiektu, wybierz przykładowy
obiekt. Naciśnij Enter.

5 W Okno dialogowe Definiuj klasyfikację obiektu (str. 1537) wprowadź nazwę i opis.

6 Aby oprzeć tę klasę obiektów na istniejącej klasie obiektów (str. 115), wybierz
istniejącą klasę obiektów z listy Bazująca na.

Aby użyć tej klasy obiektów tylko jako klasy bazowej, wybierz opcję Użyj tylko jako
bazowej klasyfikacji obiektu.

7 Na karcie Dotyczy wybierz typ obiektów dla tej klasy obiektów.
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Przed wybraniem właściwości na karcie Lista właściwości należy wybrać rodzaj
obiektu .

Aby osiągnąć najlepszy wynik, wybierz najbardziej charakterystyczny typ obiektu,
który ma zastosowanie do wszystkich obiektów w tej klasie.

UWAGA Jeśli planujesz używać tę klasę obiektów z obiektami ze źródła rysunku,
wybierz nie więcej niż jeden typ obiektu.

8 Na karcie Lista właściwości wybierz wszystkie właściwości które mają być zawarte
w definicji. Dla każdej właściwości wprowadź domyślną wartość i przedział
możliwych wartości (str. 116).

Aby określić szerokość linii, podaj wartości dziesiętne zamiast całkowitych.
Przykładowo, aby określić szerokość linii 0.13, podaj 13.

9 Na karcie Ustawienia klasy, wybierz obiekty, aby użyć ich do tworzenia elementów.
Przykładowo jeśli zostaną zdefiniowane klasy obiektów dla dróg, wybierz polilinię
jako metodę tworzenia.

UWAGA Można wybrać tylko obiekty odpowiednie dla typu obiektu wybranego
na karcie Zastosowano do.

Można również określić ikonę dla klasy obiektów oraz określić, czy klasa obiektów
ma być wyświetlana na karcie Eksplorator mapy Okna zadań.

Skrócone omówienie

FEATUREDEF

Definiuje nową klasę obiektów w oparciu o przykład w bieżącym rysunku

Kliknij opcję Ustawienia ➤ Narzędzia klasyfikacji ➤ Definiuj
klasę obiektu.

Menu

Definiuj klasę obiektów

Ikona

FEATUREDEFWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy, w polu Bieżący rysunek, kliknij
prawym przyciskiem myszyKlasy obiektów ➤ Definiuj klasę
obiektów

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj klasyfikację obiektuOkno dialogowe
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Używanie bazowych klas obiektów

Można utworzyć hierarchie klas obiektów. Gdy nowa klasa obiektów powstanie na bazie
istniejącej klasy obiektów, nowa klasa będzie posiadała wszystkie właściwości klasy
bazowej.

Nie można zmieniać właściwości bazowych, ale można zmienić ich atrybuty, zawartość
wartości domyślnych i przedział wartości dopuszczalnych i można dodawać właściwości.

UWAGA Aby zdefiniować klasę obiektów, należy mieć uprawnienia do zmiany klasy
obiektów (str. 75).

Przykłady użycia

1 Należy zdefiniować klasę obiektów i nazwać ją Drogi, z podstawowymi
właściwościami, które chcesz przypisać do wszystkich dróg.

2 Należy zdefiniować klasy obiektów o nazwach Drogi główne, Drogi lokalne i Drogi
pożarowe, bazujące na klasie Drogi.

Ponieważ nowe klasy obiektów są oparte na klasie Drogi, zawierają one wszystkie
właściwości wybrane dla klasy Drogi.

Jeśli zostaną wybrane wszystkie obiekty w klasie bazowej, obiekty w klasach
obiektów bazujących na tej klasie zostaną również wybrane.

Używanie klas obiektów tylko jako klas bazowych

Czasem potrzebne jest, aby utworzyć klasę bazową, która będzie używana tylko jako
baza dla innych klas obiektów i nie będą tworzone obiekty w rysunkach z wykorzystaniem
tej klasy. Przykładowo, można nie chcieć używać klasy obiektów Drogi do tworzenia dróg.
Można zażądać, aby ludzie tworzyli drogi wykorzystując klasę Drogi główne i Drogi
drugorzędne, ale klasy te bazują na klasie Drogi. Można określić że, klasa obiektów może
być używana tylko jako klasa bazowa.

Edycja klas bazowych

Aby edytować definicje klas obiektów, należy posiadać obiekt testowy w rysunku.
Jednakże, jeśli klasa obiektów zostanie użyta tylko jako klasa bazowa nie będzie żadnych
obiektów przykładowych. Dla tych klas obiektów należy bezpośrednio edytować plik
definicji .xml.

Patrz także:

■ Definiowanie klasy obiektów (str. 111)
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■ Konfigurowanie klasyfikacji obiektów (str. 108)

UWAGA Aby zdefiniować klasę obiektów, należy mieć uprawnienia do zmiany klasy
obiektów (str. 75).

Aby nowa klasa obiektów powstała na bazie istniejącej klasy

1 Zdefiniuj klasę obiektów (str. 112).

2 Dla opcji Bazująca na, wybierz klasę obiektów, na której ma być oparta nowa klasa
obiektów.

Wybrane właściwości bazowej klasy obiektów pojawią się na liście.

3 Nie można usunąć żadnych właściwości bazowej klasy obiektów, ale można edytować
atrybuty właściwości, włącznie z wartościami domyślnymi i przedziałami
dopuszczalnych wartości.

4 Dodaj dowolne właściwości i zakończ definiowanie klasy obiektów.

Aby określić, że klasa obiektów może być używana tylko jako klasa bazowa

1 Zdefiniuj klasę obiektów (str. 112).

2 W Okno dialogowe Definiuj klasyfikację obiektu (str. 1537) wybierz opcję Użyj tylko
jako bazowej klasyfikacji obiektu.

Użytkownicy mogą wybrać obiekty używając bazowej klasy obiektów, ale nie mogą
utworzyć obiektów i ich używać.

Skrócone omówienie

FEATUREDEF

Definiuje nową klasę obiektów w oparciu o przykład w bieżącym rysunku

Kliknij opcję Ustawienia ➤ Narzędzia klasyfikacji ➤ Definiuj
klasę obiektu.

Menu

Definiuj klasę obiektów

Ikona

FEATUREDEFWiersz polecenia
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W Eksploratorze mapy, w polu Bieżący rysunek, kliknij
prawym przyciskiem myszyKlasy obiektów ➤ Definiuj klasę
obiektów

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj klasyfikację obiektuOkno dialogowe

Określanie przedziałów i wartości domyślnych

Podczas definiowania klasy obiektów można określić przedział dopuszczalnych wartości
oraz wartości domyślne dla nowych obiektów tworzonych przy użyciu klasy obiektów.

Jeśli ktoś utworzy nowy obiekt używając tej klasy obiektów, program AutoCAD Map 3D
utworzy obiekty korzystając z bieżących ustawień dla właściwości. Jeśli bieżące ustawienia
nie wyznaczają przedziału, obiekt zostanie utworzony przy użyciu domyślnie ustawionych
wartości.

Jeśli użytkownicy edytują wartości dla właściwości skojarzonych z klasą obiektów, mogą
przypisywać wartości tylko z dopuszczalnego przedziału. (Ma to zastosowanie tylko
wtedy gdy, edytowane są właściwości za pomocą karty Klasa obiektu palety Właściwości).

Gdy użytkownicy klasyfikują istniejące obiekty, mogą oni pominąć obiekty których
wartość wykracza poza określony przedział. Jeśli nie pominą tych obiektów, obiekty
zostaną przydzielone do wartości domyślnych.

UWAGA Aby zdefiniować klasę obiektów, należy mieć uprawnienia do zmiany klasy
obiektów (str. 75).

Patrz także:

■ Definiowanie klasy obiektów (str. 111)

■ Konfigurowanie klasyfikacji obiektów (str. 108)

UWAGA Aby zdefiniować klasę obiektów, należy mieć uprawnienia do zmiany klasy
obiektów (str. 75).

Aby określić domyślną wartość i przedział dla właściwości

1 Utwórz klasę obiektów i wybierz typ obiektu (str. 112) na karcie Zastosowano do
Okno dialogowe Definiuj klasyfikację obiektu (str. 1537).

2 Na karcie Lista właściwości, wybierz właściwość.

3 Poniżej sekcji Atrybuty właściwości, dla opcji Domyślna wprowadź wartość dla tej
właściwości.
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4 Dla Przedziału, określ przedział dopuszczalnych wartości.

Jeśli jest dostępny, kliknij przycisk … z listy właściwości i wprowadź wartości.

■ Aby wprowadzić listę wartości, oddziel je przecinkami, na przykład 1, 5, 9

■ Aby wprowadzić przedział liczbowy, liczby pierwszą i ostatnią zawrzyj w
nawiasach kwadratowych, a liczby oddziel między sobą przecinkami, na przykład:
[3,7]

■ Możesz łączyć przedziały z dodatkowymi wartościami, na przykład 1,[3,7]9

■ Aby usunąć zakres, należy wprowadzić dwie kreski ( " --" ).

W wartościach zakresu jest uwzględniana wielkość liter. Przykładowo jeśli określisz w
przedziale dopuszczalne wartości dla obiektu "Droga", obiekt "DROGA" nie określi tej
wartości i nie rozpatrzy poza przedziałem.

Skrócone omówienie

FEATUREDEF

Definiuje nową klasę obiektów w oparciu o przykład w bieżącym rysunku

Kliknij opcję Ustawienia ➤ Narzędzia klasyfikacji ➤ Definiuj
klasę obiektu.

Menu

Definiuj klasę obiektów

Ikona

FEATUREDEFWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy, w polu Bieżący rysunek, kliknij
prawym przyciskiem myszyKlasy obiektów ➤ Definiuj klasę
obiektów

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj klasyfikację obiektuOkno dialogowe

Modyfikowanie definicji klasy obiektów

Aby dodać właściwości do definicji klasy obiektów, należy posiadać obiekt testowy, który
zawiera dodawane właściwości.
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Uwagi i ostrzeżenia

Jeśli zostanie zmieniona nazwa klasy obiektów, nazwa zostanie zmieniona tylko w pliku
klasyfikacji obiektów. Dowolne oznaczone obiekty z nazwy klasy obiektów są
niezmieniane. Dopóki te obiekty wskazują na nazwę klasy obiektów, która już nie istnieje
w pliku klasyfikacji obiektów, obiekty pozostaną niezdefiniowane. Można wyszukać te
niezdefiniowane obiekty i uaktualnić ich nazwę klasy obiektów.

UWAGA Aby zmodyfikować klasę obiektów, należy mieć uprawnienia do zmiany klasy
obiektów (str. 75).

Patrz także:

■ Definiowanie klasy obiektów (str. 111)

■ Konfigurowanie klasyfikacji obiektów (str. 108)

UWAGA Aby zmodyfikować definicję klasy obiektów, należy mieć uprawnienia do
zmiany klasy obiektów (str. 75).

Aby zmodyfikować definicję klasy obiektów

1 Otwórz rysunek, który zawiera obiekt sklasyfikowany klasą obiektów, którą chcesz
zmienić.

Aby dodać właściwości do definicji klasy obiektów, obiekt testowy musi posiadać
właściwości, które chcesz dodać do definicji klasy obiektów.

2 Jeśli plik klasyfikacji obiektów nie jest dołączony, wprowadź w wierszu polecenia
attachdef i dołącz plik.

3 Na karcie Eksplorator mapy w Oknie zadań, kliknij prawym przyciskiem klasę
obiektów, którą chcesz zmienić. Kliknij przycisk Definiuj klasę obiektów.

4 Wybierz obiekt przykładowy. Obiekt ten musi być sklasyfikowany klasą obiektów,
którą chcesz zmienić.

5 W Okno dialogowe Definiuj klasyfikację obiektu (str. 1537), zmień właściwości.

■ Nie można zmienić rodzaju obiektu dla używanego elementu.

■ Na karcie Lista właściwości wybierz lub odznacz właściwości które chcesz
zawrzeć w definicji. Dla każdej nowej właściwości wprowadź wartość domyślną
i przedział dostępnych wartości (str. 116).
Aby określić szerokość linii, podaj wartości dziesiętne zamiast całkowitych.
Przykładowo, aby określić szerokość linii 0.13, podaj 13.
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■ Na karcie Ustawienia klasy, określ ikonę dla elementu, oraz czy dane będą
wyświetlane na karcie Eksploratora mapy w Oknie zadań.

Skrócone omówienie

FEATUREDEF

Definiuje nową klasę obiektów w oparciu o przykład w bieżącym rysunku

Kliknij opcję Ustawienia ➤ Narzędzia klasyfikacji ➤ Definiuj
klasę obiektu.

Menu

Definiuj klasę obiektów

Ikona

FEATUREDEFWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy, w polu Bieżący rysunek, kliknij
prawym przyciskiem myszyKlasy obiektów ➤ Definiuj klasę
obiektów

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj klasyfikację obiektuOkno dialogowe

Tworzenie pliku klasyfikacji obiektów

Plik klasyfikacji obiektów zawiera informacje klas obiektów, które zostały zdefiniowane.
Można utworzyć nowy plik klasyfikacji obiektów.

Powszechną zasadą jest używanie tego samego pliku definicji klas obiektów we wszystkich
rysunkach. Gwarantuje to użycie tych samych definicji klas obiektów dla wszystkich
rysunków źródłowych dołączonych do rysunku. Można dołączyć plik klasyfikacji obiektów
do szablonu rysunku i upewnić się, że wszyscy mają ten sam alias do ścieżki.

Jeśli plik klasyfikacji obiektów jest wspólny dla wielu użytkowników, należy go umieścić
w sieci w miejscu dostępnym dla wszystkich użytkowników.

Aby użyć klasyfikacji obiektów, użytkownicy powinni dołączyć plik klasyfikacji obiektów
do swoich rysunków. Będą mogli następnie utworzyć obiekty standardowe korzystając
z definicji klas obiektów.

Tylko klasy obiektów zdefiniowane w pliku klasyfikacji obiektów dołączonym do rysunku
mogą być przypisywane do obiektu lub używane do tworzenie nowych obiektów.

Konfigurowanie klasyfikacji obiektów  | 119



UWAGA Aby utworzyć nowy plik klasyfikacji obiektów, należy mieć uprawnienia do
zmiany klasy obiektów (str. 75).

Patrz także:

■ Dołączanie pliku definicji klasy obiektów (str. 858)

■ Konfigurowanie klasyfikacji obiektów (str. 108)

Aby utworzyć nowy plik klasyfikacji obiektów

1 Na karcie Eksplorator mapy w Oknie zadań, kliknij prawym przyciskiem Klasy
obiektów. Kliknij przycisk Nowy plik definicji.

2 Określ nazwę dla nowego pliku klasyfikacji obiektów. Kliknij przycisk OK.

UWAGA Aby utworzyć nowy plik klasyfikacji obiektów, należy mieć uprawnienia do
zmiany klasy obiektów (str. 75).

Skrócone omówienie

NEWDEF

Tworzy plik definicji nowej klasy obiektu

Kliknij opcję Ustawienia ➤ Narzędzia klasyfikacji ➤ Nowy
plik definicji.

Menu

NEWDEFWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy, w polu Bieżący rysunek, kliknij
prawym przyciskiem myszyKlasy obiektów ➤ Nowy plik
definicji

Okienko zadań

Okno dialogowe Nowy plik definicji klasy obiektuOkno dialogowe

Ustawianie digitalizacji

■ Digitalizacja - przegląd (str. 121)
■ Konfigurowanie digitizera (str. 122)
■ Rejestrowanie mapy (str. 124)
■ Ustawianie specyfikacji digitalizacji (str. 127)
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Patrz także:

■ Digitalizacja obiektów (str. 893)

■ Przegląd digitalizowania map (str. 894)

■ Aby przygotować się do digitalizacji (str. 121)
■ Aby skonfigurować digitizer (str. 123)
■ Aby zarejestrować mapę (str. 126)
■ Aby ustawić specyfikację digitalizowania (str. 129)

Digitalizacja - przegląd

Digitalizacja jest procesem przetwarzania informacji graficznej z papieru na format
cyfrowy. Podczas digitalizacji, dane z istniejącej mapy papierowej są przerysowywane
do pliku DWG za pomocą poleceń rysunkowych.

Patrz także:

■ Digitalizacja obiektów (str. 893)

■ Konfigurowanie digitizera (str. 122)

■ Rejestrowanie mapy (str. 124)

■ Ustawianie specyfikacji digitalizacji (str. 127)

Aby przygotować się do digitalizacji

1 Skonfiguruj digitizer. (str. ?)

2 Zarejestruj mapę. (str. ?)

3 Ustaw specyfikacje digitalizacji. (str. ?)

Skrócone omówienie

OPCJE

Dostosowuje ustawienia programu AutoCAD

Menu Ustawienia  ➤ Opcje AutoCADMenu

OPCJEWiersz polecenia
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Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze
rysunku ➤ Opcje

Okienko zadań

PULPIT

Kalibruje, konfiguruje oraz włącza i wyłącza tabelę digitizera

PULPITWiersz polecenia

MAPDIGISETUP

Ustawia opcje użytkownika związane z digitalizacją węzłów i obiektów liniowych

Kliknij opcję Mapa ➤ Wprowadzanie danych ➤ Ustawienia
digitalizacji.

Menu

MAPDIGISETUPWiersz polecenia

Okno dialogowe Nastawy digitalizacjiOkno dialogowe

Konfigurowanie digitizera

Aby podczas digitalizacji ruchy wskaźnika pulpitu były odzwierciedlane bezpośrednio w
istniejącym pliku rysunku, należy skonfigurować pulpit.

Aby skonfigurować pulpit, należy zdefiniować na nim obszary odpowiadające elementom
ekranu. Obszar odwzorowujący ekran to prostokąt w obszarze digitizera, w którym
zachowuje się on jak mysz i pozwala na dostęp do okien, menu i okien dialogowych.
Można skonfigurować dwa obszary odwzorowujące ekran, jeden stały, a drugi zmienny.

Podczas digitalizacji, stały obszar odwzorowania ekranu jest niedostępny. Aby uruchomić
menu za pomocą digitizera, należy użyć zmiennego obszaru odwzorowującego ekran.

Można przełączać stały i zmienny obszar odwzorowania ekranu za pomocą klawisza F12.

Patrz także:

■ Rejestrowanie mapy (str. 124)

■ Ustawianie specyfikacji digitalizacji (str. 127)

■ Digitalizacja obiektów (str. 893)

■ Przegląd digitalizowania map (str. 894)
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Aby skonfigurować digitizer

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Opcje programu AutoCAD. W oknie dialogowym Opcje
wybierz kartę System.

2 Wybierz digitizer z listy Bieżące urządzenie wskazujące.

3 Uruchom polecenie PULPIT i użyj opcji Konfiguracja do skonfigurowania pulpitu.
W narożniku pulpitu określ stały i zmienny obszar odwzorowania ekranu.

4 Zaznacz na pulpicie digitizera zmienny obszar odwzorowania ekranu za pomocą
znaczników lub kawałka arkusza papieru.

Po skonfigurowaniu pulpitu, na pasku stanu poniżej ekranu programu AutoCAD
Map 3D pojawiają się dwie nowe opcje. PULPIT i RUCHOME umożliwiają
przełączanie tych dwóch trybów.

Podczas digitalizacji, należy w oknie dialogowym Opcje wyłączyć mysz.

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Opcje programu AutoCAD. W oknie dialogowym Opcje
wybierz kartę System.

2 W Akceptuj wprowadzanie z, wybierz Tylko digitizer.

3 Kliknij przycisk OK.

Aby korzystać z obu urządzeń wskazujących., po zakończeniu digitalizacji, należy w oknie
dialogowym Opcje włączyć opcję Digitizer i mysz.

Skrócone omówienie

OPCJE

Dostosowuje ustawienia programu AutoCAD

Menu Ustawienia  ➤ Opcje AutoCADMenu

OPCJEWiersz polecenia

Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze
rysunku ➤ Opcje

Okienko zadań

PULPIT

Kalibruje, konfiguruje oraz włącza i wyłącza tabelę digitizera

PULPITWiersz polecenia
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Rejestrowanie mapy

Rejestracja jest procesem uzgadniania układu współrzędnych mapy z kartezjańskim
układem współrzędnych obowiązującym w AutoCAD Map 3D.

Dla każdej digitalizowanej mapy należy wybrać określone punkty kalibracyjne i kontrolne.

Krzyżyki na rysunku oznaczają punkty kalibracji digitizera.

Określanie liczby punktów kalibracji

Dobrą zasadą jest wybieranie maksymalnie dziewięciu punktów; określanie większej
ilości zwiększa czas obliczeń przy niewielkim przyroście dokładności. Jeśli mapa oryginalna
nie jest rażąco zniekształcona, wystarczy wybrać cztery punkty narożników mapy i kilka
punktów pośrednich. Jest bardzo ważne, aby wybrane punkty nie były skoncentrowane
w jednym miejscu lecz równomiernie rozmieszczone na całej mapie.

Opcje kalibracji

Aby zakończyć kalibrację, należy wybrać jedną z poniższych opcji transformacji:

■ Ortogonalna — Wymaga do kalibracji tylko dwóch punktów, aby utworzyć
transformację składającą się z dowolnego przekształcenia, jednorodnego skalowania
i obrotu. Metoda ta nie jest polecana, chyba że można znaleźć tylko dwa punkty o
znanych współrzędnych.
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■ Afiniczna — Wymaga do kalibracji trzech punktów. Umożliwia transformację będącą
złożeniem przekształcenia, niezależnego skalowania w obu osiach X i Y, obrotu i
przekoszenia. Pozwala na dowolną transformację liniową dwuwymiarowej przestrzeni.
Jest metodą zalecaną do rejestracji arkuszy map wykreślanych w prostokątnym
układzie współrzędnych.

■ Rzutowa — Wymaga do kalibracji przynajmniej czterech punktów. Definiuje
transformację odpowiadającą rzutowi perspektywicznemu jednej powierzchni na
inną powierzchnię. Dopuszcza rozciągnięcia oryginalnych rysunków przez liczne
odwzorowania perspektywiczne. Jest to najlepsza opcja do obróbki zdjęć lotniczych.

Polecenie PULPIT oblicza błędy zgodnie z dostępnymi opcjami transformacji, zależnie
od ilości zdigitalizowanych punktów. Po zakończeniu obliczeń lub po ich przerwaniu
zostanie wyświetlona tabela przedstawiająca wyniki założonej kalibracji. Tabela poniżej
zawiera przykładowe dane:

RzutowaAfinicznaOrtogonalnaTyp transformacji:

DokładnieSukcesSukcesWynik dopasowania:

79154Błąd RMS:

167Odchylenie standardowe:

80208Największe odchylenie:

43W punkcie:

8191Drugie największe

odchylenie:

34W punkcie:

Są cztery możliwe odpowiedzi dla każdego typu transformacji, określające wynik
przeliczonej kalibracji:

■ Dokładnie — Poprawnie została wybrana liczba punktów dla tego typu transformacji.

■ Sukces — Wybranych zostało więcej punktów, niż wymaga tego dana transformacja.
Przy odpowiedzi Sukces, podawana jest wartość błędu RMS oraz odchylenie
standardowe.
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■ Niemożliwe — Liczba wybranych punktów nie jest wystarczająca do zdefiniowania
tej transformacji.

■ Błąd — Określone punkty są współliniowe lub zbieżne. Transformacja nie może być
poprawnie zdefiniowana.

Nie należy stosować transformacji, która otrzymała ocenę Niemożliwe lub Błąd. Jeśli
wyniki obliczeń dla wszystkich transformacji są Niemożliwe lub Błąd, należy sprawdzić
kalibrację digitizera, powtórnie skalibrować digitizer i ponownie zdigitalizować mapę.

Błąd RMS, odchylenie standardowe i pozostałe wartości

Błąd RMS określa równomierność lub maksymalne wahania wymaganej transformacji:
im niższa wartość, tym lepsza kalibracja.

Odchylenie standardowe jest podawane dla wszystkich punktów użytych do kalibracji.
Błąd ten jest różnicą między faktycznym punktem kalibracji, a obliczonym punktem po
transformacji. Duża różnica oznacza błąd podczas kalibracji. Powodem może być
wprowadzenie nieprawidłowych współrzędnych lub niepoprawna digitalizacja punktu.

Gdy wartości błędu RMS i odchylenia standardowego będą za wysokie, należy wziąć pod
uwagę popełnienie błędu podczas wprowadzania wartości współrzędnych lub możliwość
przesunięcia mapy w trakcie kalibracji. W takim przypadku, należy ponownie uruchomić
procedurę kalibracji digitizera.

Patrz także:

■ Konfigurowanie digitizera (str. 122)

■ Ustawianie specyfikacji digitalizacji (str. 127)

■ Digitalizacja obiektów (str. 893)

■ Przegląd digitalizowania map (str. 894)

Aby zarejestrować mapę

1 Rozłóż mapę na pulpicie. Mapa powinna być płaska, bez wybrzuszeń i zmarszczek
i pewnie zamocowana.

2 Uruchom polecenie PULPIT i użyj opcji Kalibracja.

3 Zdigitalizuj punkty kontrolne mapy i podaj wartości współrzędnych X i Y położenia.

4 Po wprowadzeniu punktów odniesienia naciśnij klawisz Enter. Poczekaj na wyniki
obliczeń transformacji.
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5 Po wyświetleniu zgłoszenia podaj wybraną opcję kalibracji. Należy wybrać
transformację, która otrzymała podczas kalibracji ocenę Dokładnie. Jeśli wszystkie
transformacje otrzymały ocenę Sukces, należy wybrać opcję o najmniejszych
wartościach błędu RMS i odchylenia standardowego.

Skrócone omówienie

PULPIT

Kalibruje, konfiguruje oraz włącza i wyłącza tabelę digitizera

PULPITWiersz polecenia

Ustawianie specyfikacji digitalizacji

Aby użyć opcji dostępnych w poleceniu MAPDIGITIZE, należy skonfigurować digitizer i
zarejestrować mapę.

Dołączanie danych

Podczas digitalizacji można dołączać dane do obiektów. Chociaż dane można
przechowywać w AutoCAD Map 3D w postaci bloku z atrybutami, jednak bardziej
wyrafinowaną analizę danych można przeprowadzić używając jednej z poniższych metod:

■ Dane połączone z obiektem są przechowywane w rysunku w postaci danych
opisowych.

■ Dane połączone z obiektem są przechowywane w zewnętrznej bazie danych.

Punkt etykiety

To punkt używany do wstawienia tekstu w celu opisania digitalizowanego obiektu. W
trakcie digitalizacji, dla każdego obiektu można określić punkt etykiety.

Warstwa

Należy zaplanować warstwy, które zostaną użyte w rysunku. Warstwa jest logicznym
zgrupowaniem danych, które upraszcza porządkowanie i przeglądanie danych. Więcej
informacji na ten temat można uzyskać szukając "warstwy, tworzenie" w indeksie pomocy.

Ustawianie digitalizacji | 127



Każdy obiekt, który reprezentuje odmienny typ danych mapy powinien być umieszczony
na oddzielnej warstwie. Przykładowo polilinia przedstawiająca linię wybrzeża może być
utworzona na warstwie LINIA_WYBRZEŻA, autostrady na warstwie AUTOSTRADY,
granice działek na warstwie GRANICE_DZIAŁEK itd.

Gdy nie ma ustalonego schematu nazw dla warstw, można je utworzyć zgodnie z kodami
liczbowymi klasyfikacji elementów znalezionymi w źródłowych danych numerycznych.
Przykładowo główne drogi można umieścić na warstwie "170-201". Lepszą konwencją
nazewnictwa jest łączenie nazw, które odpowiadają funkcji i strukturze elementów, co
pozwala wybrać grupę warstw za pomocą znaków uniwersalnych. Przykładowo, można
wszystkie obiekty topograficzne umieścić na warstwach, których nazwy będą zaczynały
się od liter TP. W ten sposób, rzeki można umieścić na warstwie TP_RZEKI, a warstwice
na warstwie TP_WARSTWICE. Aby zablokować, odblokować, zamknąć lub otworzyć
wszystkie warstwy z danymi topograficznymi, należy użyć zapisu TP*. Więcej informacji
na ten temat znaków uniwersalnych można uzyskać szukając "znaki uniwersalne" w
indeksie pomocy.

Nazwa bloku lub rodzaj linii

Węzły mogą być reprezentowane przez bloki dostępne w bieżącym rysunku. W tym celu,
należy wybrać nazwę bloku lub do okienka Nazwa bloku wprowadzić ACAD_POINT.

Wybranie bloku ACAD_POINT powoduje umieszczenie obiektu punktowego w miejscu
każdego węzła. Informacje na temat zmieniania wyglądu tego punktu można uzyskać
szukając ODTPUNKT w indeksie pomocy.

Kiedy to tylko możliwe, do oznaczania różnych rodzajów granic, typów dróg i szlaków
wodnych, należy używać rodzajów linii dostarczonych z AutoCAD Map 3D. Zastosowanie
standardowych rodzajów linii zapewnia zgodność map i ułatwia śledzenie procesu
digitalizacji. Należy każdy rodzaj linii powiązać z inną warstwą.

Lokalizacja względem obiektów

Należy korzystać z trybów lokalizacji względem obiektów, aby umieścić węzły lub
segmenty w punktach charakterystycznych już istniejących obiektów liniowych.
Przykładowo należy zawsze korzystać z trybów lokalizacji do zlokalizowania połączeń
rurowych, skrzyżowań dróg lub torów.

Szerokość

Trójwymiarowe obiekty liniowe nie mogą posiadać szerokości.

Patrz także:

■ Rejestrowanie mapy (str. 124)
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■ Konfigurowanie digitizera (str. 122)

■ Digitalizacja obiektów (str. 893)

■ Przegląd digitalizowania map (str. 894)

Aby ustawić specyfikację digitalizowania

1 W wierszu polecenia wprowadź mapdigisetup.

2 W Okno dialogowe Nastawy digitalizacji (str. 1370), wybierz typ obiektu.

Wybierz Węzły, aby digitalizować punkty lub bloki. Wybierz Łamane, aby
digitalizować polilinie.

3 Wybierz Dołącz dane, aby dołączyć dane opisowe do obiektów w trakcie ich
digitalizacji.

Kliknij przycisk Dane do dołączenia i wybierz tablicę dla tych danych. Podczas
digitalizacji obiektów, wyświetlane będzie zgłoszenie umożliwiające dołączenie
danych do tego obiektu.

4 Wybierz Pytaj o punkt etykiety, aby zmienić punkt etykiety obiektów w trakcie ich
digitalizacji.

5 Określ warstwę dla nowych obiektów.

6 Określ blok (dla węzłów) lub rodzaj linii (dla obiektów liniowych), które zostaną
użyte podczas tworzenia nowych obiektów.

7 Włącz lub wyłącz tryby lokalizacji, punkt końcowy (dla obiektów liniowych) lub
punkt wstawienia (dla węzłów).

8 Dla węzłów określ obrót i skalę każdego bloku węzła.

Dla obiektów liniowych określ typ obiektów, 2D lub 3D. Dla obiektów 2D określ
szerokość.

9 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe i zapisać ustawienia.

Skrócone omówienie

MAPDIGISETUP

Ustawia opcje użytkownika związane z digitalizacją węzłów i obiektów liniowych

Kliknij opcję Mapa ➤ Wprowadzanie danych ➤ Ustawienia
digitalizacji.

Menu
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MAPDIGISETUPWiersz polecenia

Okno dialogowe Nastawy digitalizacjiOkno dialogowe

Konfigurowanie plikumapy

Patrz także:

■ Konfigurowanie AutoCAD Map 3D (str. 72)

■ Ustawianie opcji (str. 196)

■ Aby zalogować się w AutoCAD Map 3D (str. 133)
■ Aby przypisać układy współrzędnych (str. 134)
■ Aby dołączyć rysunek (str. 144)
■ Aby skonfigurować bibliotekę zapytań (str. 161)
■ Aby skonfigurować szablony opisów (str. 172)
■ Aby skonfigurować dane opisowe (str. 180)
■ Aby ustawić źródła danych dla rysunków (str. 185)

Przegląd ustawień plikumapy.

Aby pracować łatwiej i bardziej efektywnie, można ustawić każdy utworzony plik mapy.

Patrz także:

■ Konfigurowanie AutoCAD Map 3D (str. 72)

■ Ustawianie opcji (str. 196)

Poniższa tabela podsumowuje opcje dostosowania dla pliku mapy.

Aby uzyskać...Użyj tej metody...Aby wykonać...

Należy określić układ współrzędnych używany
dla dołączonych rysunków oraz dla bieżącego
rysunku.
Zobacz sekcję Przypisywanie układów
współrzędnych (str. 133)

Kliknij menu Ustawienia  ➤ 

Przypisz globalny układ
współrzędnych.

Przypisz układ
współrzędnych.
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Aby uzyskać...Użyj tej metody...Aby wykonać...

Pracuj z obiektami z innych rysunków,
dołączając te rysunki do bieżącej mapy i
przywołując je w obiektach.
Zobacz sekcję Przegląd dołączania rysunków
(str. 144)

Należy przeciągnąć plik z
rysunkiem z Eksploratora
Windows na kartę Eksplorator
mapy w Panelu zadań.

Dołącz rysunki.

Określ, w jaki sposób dołączone rysunki mają
korespondować z bieżącym rysunkiem i

Kliknij menu Ustawienia  ➤ 

Definiuj/Modyfikuj zestaw
rysunków.

Zmodyfikuj ustawienia dla
dołączonych rysunków.

przejrzyj informacje dotyczące dołączonych
rysunków.
Więcej informacji znajduje się w rozdziale
Modyfikowanie ustawień dołączonych
rysunków (str. 152).

Zapisz i ponownie użyj zapytań w bibliotece.
Więcej informacji znajduje się w rozdziale
Przegląd korzystania z biblioteki zapytań (str.
162).

Ustaw zapytania. 1 Aby zapisać bieżące
zapytanie, kliknij
menu Ustawienia  ➤ 

Więcej opcji DWG
 ➤ Definiuj
zapytanie.

2 Aby uruchomić
zapisane zapytanie,
kliknijEdycjamenu ➤ Zapytanie
DWG.

Definiuj informacje do wyświetlenia w opisie
oraz układ tych informacji. Można teraz
wstawić umieszczenie adnotacji w rysunku.
Zobacz sekcję Definiowanie szablonów opisów
(str. 175)

Kliknij menu

Ustawienia ➤ Definiuj
szablon opisu.

Zdefiniuj szablony adnotacji.

Utwórz tabele z polami tekstowymi oraz
informacjami numerycznymi. Dołącz do ob-
iektów zapisy z tabeli.
Więcej informacji znajduje się w rozdziale
Tworzenie tabeli danych opisowych (str. 181).

Kliknij menu Ustawienia  ➤ 

Definiuj dane opisowe.

Skonfiguruj dane obiektu.
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Aby uzyskać...Użyj tej metody...Aby wykonać...

Dołącz bazę danych do mapy i połącz rekordy
z tej tabeli z obiektami mapy.
Więcej informacji znajduje się w rozdziale
Dołączanie źródła danych (str. 188).

Należy przeciągnąć plik bazy
danych z Eksploratora Win-
dows na kartę Eksplorator
mapy w Panelu zadań.

Konfiguruj źródła danych dla
rysunków.

Logowanie się do AutoCADMap 3D

Przy logowaniu się do AutoCAD Map 3D, środowisko pracy jest automatycznie ustawiane
na ostatnio zapisane, z uwzględnieniem uprawnień i opcji użytkownika.

W zależności od warunków logowanie może być niezbędne. Administratorzy systemu
mogą skonfigurować program AutoCAD Map 3D dla wielu użytkowników.

Jeśli logowanie nie jest wymagane, można pracować w AutoCAD Map 3D bez logowania.
Jednakże można w dowolnej chwili się zalogować, aby przywrócić ustawienia zapisane
dla określonej nazwy użytkownika lub użyć uprawnień przypisanych do tej nazwy.

Uprawnienia użytkownika

Do wykonania niektórych poleceń AutoCAD Map 3D należy być zalogowanym jako
użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami.

Przykład: Aby zmienić ustawienia związane z wieloma użytkownikami w oknie dialogowym
Opcje AutoCAD Map, należy posiadać uprawnienia superużytkownika.

Domyślną nazwą rejestracji administratora jest SuperUser (nie jest uwzględniana wielkość
liter), a hasłem administratora jest SUPERUSER (jest uwzględniana wielkość liter).

PORADA Adaptować można wiele ustawień AutoCAD Map 3D. Niektóre z nich są
zapisywane z nazwą użytkownika. Aby inaczej adaptować ustawienia dla każdego rysunku,
należy ustawić kilka nazw użytkownika i logować się z odpowiednią nazwą do każdego
rysunku.

Patrz także:

■ Ustawianie opcji dla wielu użytkowników (str. 206)

■ Konfigurowanie użytkowników i przypisywanie uprawnień (str. 75)
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Aby zalogować się w AutoCAD Map 3D

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Logowanie użytkownika.

2 W polu Nazwa użytkownika podaj nazwę przypisaną użytkownikowi przez
administratora systemu.

3 W polu Hasło podaj własne hasło.

Domyślną nazwą rejestracji administratora jest SuperUser (nie jest uwzględniana
wielkość liter), a hasłem administratora jest SUPERUSER (jest uwzględniana wielkość
liter). Jeśli istotne jest zabezpieczenie danych, należy zmienić domyślną rejestrację
i hasło administratora. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Aby dodać nowego
użytkownika (str. 75).

4 Kliknij przycisk OK.

Skrócone omówienie

MAPLOGIN

Umożliwia zalogowanie się jako użytkownik AutoCAD Map 3D

Menu Ustawienia  ➤ Logowanie użytkownikaMenu

MAPLOGINWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyBieżący rysunek ➤ Logowanie użytkownika

Okienko zadań

Okno dialogowe Rejestracja użytkownikaOkno dialogowe

Przypisywanie układówwspółrzędnych

Dzięki AutoCAD Map 3D można łączyć dane z map korzystających z różnych układów
współrzędnych.

Patrz także:

■ Definiowanie układów współrzędnych (str. 82)

■ Pliki danych siatki oraz Przesunięcia datum (str. 94)
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Aby przypisać układy współrzędnych

■ Aby użyć układów współrzędnych z mapami (str. 135)
■ Aby przypisać układ współrzędnych do rysunku źródłowego (str. 136)
■ Aby przypisać układ współrzędnych do bieżącego rysunku (str. 138)
■ Aby sprawdzić, czy układ współrzędnych jest układem geodezyjnym (str. 139)
■ Aby wyłączyć układ współrzędnych (str. 140)
■ Aby wyświetlić układ współrzędnych przypisany do rysunku źródłowego (str. 141)
■ Aby przekształcić układ współrzędnych rysunku (str. 142)

Przegląd układówwspółrzędnych

Program AutoCAD Map 3D pozwala łączyć dane z map korzystających z różnych układów
współrzędnych. Aby połączyć takie dane, należy określić układ współrzędnych używany
dla dołączonych rysunków oraz dla bieżącego rysunku. Po przeniesieniu obiektów z
dołączonych rysunków do rysunku bieżącego zostaną one przekształcone tak, aby
zachować zgodność z jego układem współrzędnych.

Układ współrzędnych przypisany do rysunku określa układ użyty podczas tworzenia tego
rysunku. Przykładowo gdy mapa powstała z użyciem Universal Transverse Mercator,
Zone 27, US Survey, do mapy tej przypisany został kod UTM-27F.

Należy określić układ współrzędnych dla bieżącego rysunku i dla rysunków źródłowych
przed przywoływaniem z tych rysunków jakichkolwiek obiektów. Kiedy obiekty są
przywołane z rysunków źródłowych, AutoCAD Map 3D automatycznie konwertuje je na
układ współrzędnych bieżącego rysunku. Operacja ta zwana jest transformacją
współrzędnych. Podczas zapisywania obiektów z powrotem do rysunków źródłowych,
program AutoCAD Map 3D wykonuje transformację odwrotną.

Kod i definicja układu współrzędnych są przechowywane w pliku rysunku. Można wspólnie
z innymi użytkownikami pracującym w programie AutoCAD Map 2000 Release 4 lub
nowszym korzystać z tego samego rysunku i gwarantuje to używanie poprawnego układu
współrzędnych podczas pracy z tym rysunkiem.

Po przypisaniu określonego układu współrzędnych do wybranych dołączonych rysunków,
dla każdego rysunku źródłowego zostanie utworzony plik kopii zapasowej, z rozszerzeniem
.bak, który nie zawiera informacji o przypisanym układzie współrzędnych (stan rysunku
przed przypisaniem układu).

Wśród układów współrzędnych obsługiwanych przez program AutoCAD Map 3D znajdują
się systemy używane w Stanach Zjednoczonych takie, jak Universal Transverse Mercator
System oraz State Plane Coordinate, jak również wiele innych międzynarodowych układów
współrzędnych używanych na całym świecie. Pełną listę obsługiwanych układów zawiera
okno dialogowe Menedżer globalnego układu współrzędnych.
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Patrz także:

■ Przegląd tworzenia nowych układów współrzędnych (str. 83)

■ Przegląd plików danych siatki oraz zagadnień przesunięcia datum (str. 95)

Aby użyć układów współrzędnych z mapami

■ Przypisz układ współrzędnych (str. 136) do bieżącego rysunku i rysunków źródłowych.

■ Ustawić opcje układu współrzędnych (str. 210)

■ Zdefiniować układ współrzędnych (str. 84)

Skrócone omówienie

ADEDEFCRDSYS

Definiuje globalny układ współrzędnych

Ustawienia  ➤ Definiuj globalny układ współrzędnychMenu

ADEDEFCRDSYSWiersz polecenia

Okno dialogowe Menedżer globalnego układu współrzędnychOkno dialogowe

ADESETCRDSYS

Przypisuje do bieżącego rysunku lub rysunków powiązanych kod globalnego układu
współrzędnych

Menu Ustawienia  ➤ Definiuj globalny układ współrzędnychMenu

Przypisz układ współrzędnych

Ikona

ADESETCRDSYSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyBieżący rysunek ➤ Układ współrzędnych

Okienko zadań

Okno dialogowe Przypisz globalny układ współrzędnychOkno dialogowe
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Przypisanie układu współrzędnych do rysunku
źródłowego

Należy przypisać układ współrzędnych do każdego dołączonego rysunku źródłowego,
aby móc skorzystać z zalet transformacji współrzędnych w programie AutoCAD Map 3D.

Patrz także:

■ Przegląd układów współrzędnych (str. 134)

■ Przekształcanie układu współrzędnych rysunku (str. 142)

■ Wyświetlanie kodu układu współrzędnych przypisanego do rysunku źródłowego (str.
141)

■ Usuwanie przypisanego układu współrzędnych (str. 140)

■ Przegląd tworzenia nowych układów współrzędnych (str. 83)

■ Przegląd plików danych siatki oraz zagadnień przesunięcia datum (str. 95)

Aby przypisać układ współrzędnych do rysunku źródłowego

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Przypisz globalny układ współrzędnych.

2 W Okno dialogowe Przypisz globalny układ współrzędnych (str. 1352), w części Rysunki
źródłowe, kliknij przycisk Wybierz rysunki i wybierz rysunki źródłowe. Nie można
przypisać układu współrzędnych do rysunku źródłowego, z którego zostały obecnie
wybrane obiekty do bieżącego rysunku.

3 W części Rysunki źródłowe wprowadź kod układu współrzędnych dla wybranego
rysunku źródłowego.

Jeśli nie znasz tego kodu, kliknij przycisk Wybierz układ współrzędnych. W oknie
dialogowym Wybierz globalny układ współrzędnych, wybierz nową kategorię.
Wybierz z listy dostępnych układów współrzędnych. Można także szukać układów
współrzędnych według kodu lub opisu, wykorzystując Pole wyszukiwania. Kliknij
przycisk Właściwości, aby obejrzeć właściwości wybranego układu współrzędnych.

Aby usunąć przypisany układ współrzędnych, należy wpisać kropkę w polu Kod
okna dialogowego Przypisz globalny układ współrzędnych.

4 Kliknij przycisk OK.
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Skrócone omówienie

ADESETCRDSYS

Przypisuje do bieżącego rysunku lub rysunków powiązanych kod globalnego układu
współrzędnych

Menu Ustawienia  ➤ Definiuj globalny układ współrzędnychMenu

Przypisz układ współrzędnych

Ikona

ADESETCRDSYSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyBieżący rysunek ➤ Układ współrzędnych

Okienko zadań

Okno dialogowe Przypisz globalny układ współrzędnychOkno dialogowe

Przypisywanie układu współrzędnych do bieżącego
rysunku

Należy przypisać układ współrzędnych do bieżącego rysunku, aby móc skorzystać z zalet
transformacji współrzędnych w programie AutoCAD Map 3D.

Po przywołaniu obiektów do bieżącego rysunku nie należy zmieniać opcji transformacji
współrzędnych, jeśli zmodyfikowane obiekty mają być zapisane z powrotem do rysunków
źródłowych. Obiekty są przywracane do poprawnego układu współrzędnych w rysunku
źródłowym w oparciu o oryginalne ustawienia opcji transformacji.

Patrz także:

■ Przegląd układów współrzędnych (str. 134)

■ Przekształcanie układu współrzędnych rysunku (str. 142)

■ Przypisanie układu współrzędnych do rysunku źródłowego (str. 136)

■ Usuwanie przypisanego układu współrzędnych (str. 140)

■ Przegląd tworzenia nowych układów współrzędnych (str. 83)

■ Przegląd plików danych siatki oraz zagadnień przesunięcia datum (str. 95)
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Aby przypisać układ współrzędnych do bieżącego rysunku

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Przypisz globalny układ współrzędnych.

2 W Okno dialogowe Przypisz globalny układ współrzędnych (str. 1352), w części Bieżący
rysunek, wprowadź kodu układu współrzędnych dla bieżącego rysunku.

Jeśli nie znasz kodu tego, kliknij przycisk Wybierz układ współrzędnych. W oknie
dialogowym Wybierz globalny układ współrzędnych, wybierz nową kategorię.
Wybierz z listy dostępnych układów współrzędnych. Można także szukać układów
współrzędnych według kodu lub opisu, wykorzystując Pole wyszukiwania. Kliknij
przycisk Właściwości, aby obejrzeć właściwości wybranego układu współrzędnych.

3 Kliknij przycisk OK.

Skrócone omówienie

ADESETCRDSYS

Przypisuje do bieżącego rysunku lub rysunków powiązanych kod globalnego układu
współrzędnych

Menu Ustawienia  ➤ Definiuj globalny układ współrzędnychMenu

Przypisz układ współrzędnych

Ikona

ADESETCRDSYSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyBieżący rysunek ➤ Układ współrzędnych

Okienko zadań

Okno dialogowe Przypisz globalny układ współrzędnychOkno dialogowe

Zastosowanie geodezyjnego układu współrzędnych

Wszystkie dane geograficzne są tworzone w jakimś układzie współrzędnych oraz w
kontekście pewnego datum (str. 1770). Datum zawiera informacje o elipsoida (str. 1771) i
definicję datum. Przykładowo system odwzorowania wiernokątnego Gaussa-Krugera,
używany w Niemczech, wykorzystuje elipsoidę Bessela i poczdamską definicję datum.
Niektóre układy współrzędnych tylko określają elipsoidę. Są to układy niegeodezyjne.
Układy współrzędnych, które określają pełne datum są układami geodezyjnymi.

138 | Rozdział 2   Ustawienia



Większość układów współrzędnych obsługiwanych w programie AutoCAD Map 3D jest
układami geodezyjnymi, lecz około 10% układów to układy niegeodezyjne. Dlatego też,
przed przypisaniem układu współrzędnych do rysunku, należy określić, czy używane
układy współrzędnych są układami geodezyjnymi, czy też nie. Gdy posiadasz dane w
rysunku, które używają niegeodezyjnego układu współrzędnych i nieznane jest datum,
względem którego zostały określone, to w wyniku konwersji rysunku na geodezyjny układ
współrzędnych mogą powstać błędy.

Patrz także:

■ Przegląd układów współrzędnych (str. 134)

■ Przekształcanie układu współrzędnych rysunku (str. 142)

■ Przegląd tworzenia nowych układów współrzędnych (str. 83)

■ Definiowanie nowego datum (str. 86)

■ Definiowanie elipsoidy (str. 87)

Aby sprawdzić, czy układ współrzędnych jest układem geodezyjnym

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Przypisz globalny układ współrzędnych.

2 W Okno dialogowe Przypisz globalny układ współrzędnych (str. 1352), w części Bieżący
rysunek lub Rysunki źródłowe, kliknij przycisk Wybierz układ współrzędnych.

3 Z listy Kategoria wybierz kategorię, która zawiera potrzebny układ współrzędnych.

4 Z listy Układy współrzędnych w kategorii, wybierz układ współrzędnych.

5 Kliknij przycisk Właściwości.

Typ układu współrzędnych zostanie wyświetlony w części Typ układu współrzędnych na
karcie Ogólne, w oknie dialogowym Właściwości globalnych układów współrzędnych.
Jeśli układ współrzędnych jest układem geodezyjnym, w oknie Datum zostanie
wyświetlone datum (str. 1770).

Skrócone omówienie

ADESETCRDSYS

Przypisuje do bieżącego rysunku lub rysunków powiązanych kod globalnego układu
współrzędnych

Menu Ustawienia  ➤ Definiuj globalny układ współrzędnychMenu
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Przypisz układ współrzędnych

Ikona

ADESETCRDSYSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyBieżący rysunek ➤ Układ współrzędnych

Okienko zadań

Okno dialogowe Przypisz globalny układ współrzędnychOkno dialogowe

Usuwanie przypisanego układu współrzędnych

Przy pracy z danymi ADE wykorzystywanie układów współrzędnych pochodzących z
AutoCAD Map 3D wymaga przeprowadzenia wielu obliczeń. To może być przyczyną
zmniejszenia wydajności podczas przywoływania obiektów z dołączonych rysunków oraz
zapisywania obiektów w źródle. Dzięki danym FDO obliczenia te nie są konieczne, nie
ma więc negatywnego oddziaływania na wydajność.

Można wyłączyć układ współrzędnych w trakcie pracy z wybranym rysunkiem.

Patrz także:

■ Przegląd układów współrzędnych (str. 134)

Aby wyłączyć układ współrzędnych

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Przypisz globalny układ współrzędnych.

2 W Okno dialogowe Przypisz globalny układ współrzędnych (str. 1352), w części
Rysunek bieżący w polu Kod, wprowadź kropkę (.). Naciśnij Enter.

3 Kliknij przycisk OK.

Skrócone omówienie

ADESETCRDSYS

Przypisuje do bieżącego rysunku lub rysunków powiązanych kod globalnego układu
współrzędnych

Menu Ustawienia  ➤ Definiuj globalny układ współrzędnychMenu
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Przypisz układ współrzędnych

Ikona

ADESETCRDSYSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyBieżący rysunek ➤ Układ współrzędnych

Okienko zadań

Okno dialogowe Przypisz globalny układ współrzędnychOkno dialogowe

Wyświetlanie kodu układu współrzędnych
przypisanego do rysunku źródłowego

Gdy bieżący rysunek ma przypisany układ współrzędnych, można sprawdzić jego kod w
oknie dialogowym Ustawienia rysunku.

Patrz także:

■ Przegląd układów współrzędnych (str. 134)

■ Przekształcanie układu współrzędnych rysunku (str. 142)

■ Przypisanie układu współrzędnych do rysunku źródłowego (str. 136)

■ Usuwanie przypisanego układu współrzędnych (str. 140)

Aby wyświetlić układ współrzędnych przypisany do rysunku źródłowego

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Definiuj/Modyfikuj zestaw rysunków.

2 Kliknij przycisk Ustawienia rysunku.

AutoCAD Map 3D wyświetla kod globalnego układu współrzędnych z prawej strony
nazwy aktywnego rysunku.

Skrócone omówienie

ADEDWGSTAT

Wyświetla statystykę rysunku

Ustawienia  ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Statystyka rysunkuMenu
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ADEDWGSTATWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyRysunki ➤ Statystyki

Okienko zadań

Okno dialogowe Statystyka rysunkuOkno dialogowe

Przekształcanie układu współrzędnych rysunku

Można przekształcać układ współrzędnych istniejącej mapy na inny układ przez
przywołanie obiektów z rysunku dołączonego do nowego rysunku bieżącego.

Oryginalny rysunek źródłowy nie ulegnie zmianie, ale zmieni się układ współrzędnych
obiektów przywołanych do bieżącego rysunku.

Patrz także:

■ Przegląd układów współrzędnych (str. 134)

■ Przypisanie układu współrzędnych do rysunku źródłowego (str. 136)

■ Przypisywanie układu współrzędnych do bieżącego rysunku (str. 137)

■ Przywoływanie obiektów z dołączonych rysunków (str. 1037)

Aby przekształcić układ współrzędnych rysunku

1 Otwórz nowy rysunek.

2 Dołącz rysunek, którego układ współrzędnych ma być poddany transformacji.
Zobacz rozdział Dołączanie rysunków (str. 144).

3 W nowym (bieżącym) rysunku przypisz nowy układ współrzędnych. Zobacz rozdział
Przypisywanie układu współrzędnych do bieżącego rysunku (str. 138).

4 Jeśli do rysunku źródłowego nie był jeszcze przypisany układ współrzędnych, zrób
to teraz. Przypisz układ współrzędnych, który był użyty podczas tworzenia tego
rysunku. Zobacz rozdział Przypisanie układu współrzędnych do rysunku źródłowego
(str. 136).

5 Zdefiniuj zapytanie, aby przywołać wszystkie obiekty z rysunku źródłowego.
Najprostszym sposobem jest zdefiniowanie warunku Położenia i określenie Typu
obwiedni "Wszystko". To przywoła wszystkie obiekty z rysunku źródłowego. Zobacz
rozdział Znajdowanie wszystkich obiektów w określonym położeniu (str. 1042).
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Po przywołaniu obiektów z rysunku źródłowego do bieżącego obiekty są przekształcane
z układu współrzędnych rysunku źródłowego na układ współrzędnych bieżącego rysunku.

Gdy obiekty są umieszczone w nowym rysunku, można odłączyć rysunek źródłowy i
zapisać nowy rysunek. Obiekty w rysunku źródłowym są niezmienione, natomiast w
nowym rysunku te obiektu używają nowego układu współrzędnych.

Skrócone omówienie

ADEDRAWINGS

Zarządza zestawem rysunków

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Ustawienia
 ➤ Definiuj/Zmień zestaw rysunków

Menu

Definiuj/Modyfikuj zestaw rysunków

Ikona

ADEDRAWINGSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyRysunki ➤ Definiuj/Modyfikuj zestaw rysunków

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj/Modyfikuj zestaw rysunkówOkno dialogowe

ADEQUERY

Steruje definiowaniem, modyfikowaniem, zapisywaniem, wczytywaniem i wykonywaniem
zapytań

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Ustawienia
 ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Definiuj zapytanie

Menu

Definiuj zapytanie

Ikona

ADEQUERYWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyBieżące zapytanie ➤ Definiuj-lub- Kliknij prawym
przyciskiem myszy zapytanie ➤ Edycja

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj zapytanieOkno dialogowe

ADESETCRDSYS
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Przypisuje do bieżącego rysunku lub rysunków powiązanych kod globalnego układu
współrzędnych

Menu Ustawienia  ➤ Definiuj globalny układ współrzędnychMenu

Przypisz układ współrzędnych

Ikona

ADESETCRDSYSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyBieżący rysunek ➤ Układ współrzędnych

Okienko zadań

Okno dialogowe Przypisz globalny układ współrzędnychOkno dialogowe

Dołączanie rysunków

Po dołączeniu rysunku do bieżącego rysunku, można pracować z obiektami i danymi tego
rysunku, edytować je i zapisywać z powrotem w dołączonym rysunku.

Patrz także:

■ Ogólne informacje dotyczące wprowadzania danych rysunku z plików DWG (str. 298)

Aby dołączyć rysunek

■ Aby utworzyć zestaw rysunków (str. 146)
■ Aby dołączyć rysunek (str. 148)
■ Aby aktywować rysunek (str. 149)
■ Aby aktywować grupę rysunków (str. 149)
■ Aby utworzyć alias napędu (str. 150)
■ Aby otworzyć aktywny rysunek dołączony (str. 152)

Przegląd dołączania rysunków

Można pracować z obiektami z innych rysunków dołączając je do bieżącego rysunku.
Grupa rysunków dołączonych do projektu nosi nazwę zestawu rysunków.

Na przykład: Istnieją oddzielne rysunki dla każdego kwadrantu miasta. Po dołączeniu
tych rysunków do bieżącego rysunku można wszystkie kwadranty wyświetlić jednocześnie.
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Wyrównywanie dołączonych rysunków

Jeśli dołączony rysunek ma przypisany globalny układ współrzędnych, obiekty z tego
rysunku są automatycznie konwertowane na ich odpowiedni rozmiar i położenie w
bieżącym rysunku.

Jeśli dołączony rysunek nie ma przypisanego globalnego układu współrzędnych, należy
określić sposób dopasowania obiektów z tego rysunku, gdy są one kopiowane do
bieżącego rysunku.

Bieżący rysunekDołączone rysunki

Rysunki rozłożone przez określenie odsunięcia dla każdego dołączonego rysunku.

Dla każdego dołączonego rysunku można określić odsunięcie rysunku. Można także
określić jak skalowane lub obracane są obiekty z dołączonych rysunków, gdy są
przenoszone do bieżącego rysunku.

Informacje o hasłach i zabezpieczeniach znajdują się w pomocy dla programu AutoCAD.

Patrz także:

■ Ustawianie opcji transformacji (str. 156)
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■ Wyświetlanie informacji o rysunkach dołączonych (str. 160)

■ Wyświetlanie obiektów ze zbioru zapisu (str. 631)

Aby utworzyć zestaw rysunków

1 W razie potrzeby utwórz alias stacji dysków (str. 150).

2 Dołącz rysunki (str. 146), które mają być wykorzystywane w projekcie.

3 Uaktywnij rysunki (str. 149) dla zapytania.

Jeśli rysunek dołączony do bieżącego rysunku nie będzie już używany, można usunąć go
z zestawu rysunków.

Informacje o modyfikowaniu ustawień dla dołączonych rysunków, takich jak odsunięcie,
skala czy zakresy znajdują się w Modyfikowanie ustawień dołączonych rysunków (str.
152).

Skrócone omówienie

ADEDRAWINGS

Zarządza zestawem rysunków

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Ustawienia
 ➤ Definiuj/Zmień zestaw rysunków

Menu

Definiuj/Modyfikuj zestaw rysunków

Ikona

ADEDRAWINGSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyRysunki ➤ Definiuj/Modyfikuj zestaw rysunków

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj/Modyfikuj zestaw rysunkówOkno dialogowe

Dołączanie rysunku

Rysunki zagnieżdżone

Jeśli zostanie dołączony rysunek, który ma już dołączone inne rysunki, te rysunki pojawią
się na liście jako rysunki zagnieżdżone.
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Z rysunków zagnieżdżonych można przywoływać obiekty. Jeśli rysunek o najwyższym
poziomie nie jest aktywny, rysunki zagnieżdżone nie są widoczne i nie można ich
aktywować. Jednakże, jeśli rysunek o najwyższym poziomie jest aktywny, można
dezaktywować rysunki zagnieżdżone.

Praca z odnośnikami zewnętrznymi

Aby przywołać dane z odnośników zewnętrznych, należy usunąć odwołanie zewnętrzne
z dołączonego rysunku i dołączyć rysunek odnośnika do bieżącego rysunku.

Kolejność dołączanych rysunków

Kolejność w jakiej rysunki są dołączane może mieć wpływ na właściwości obiektów
przywoływanych przez zapytania.

Jeśli dwa rysunki używają tej samej nazwy dla bloku, warstwy, grupy lub stylu tekstu,
AutoCAD Map 3D użyje definicji z pierwszego pobranego obiektu, który używa tego
elementu.

Przykładowo, jeśli zostało utworzone zapytanie przywołujące obiekty z WARSTWY_A, a
WARSTWA_A nie istnieje w bieżącym rysunku, AutoCAD Map 3D użyje definicji
WARSTWY_A z pierwszego aktywnego dołączonego rysunku zawierającego obiekty na
WARSTWIE_A. Obiekty przywołane z WARSTWY_A z pozostałych rysunków, pobiorą
kolor i rodzaj linii zdefiniowany dla WARSTWY_A w tym rysunku. Zmiana ta obowiązuje
również w przypadku zapisania zmian z powrotem do rysunków dołączonych.

PORADA Aby zachować spójność między rysunkami, należy definiować bloki, warstwy,
grupy i style tekstu w bieżącym rysunku. Przykładowo, w przypadku zdefiniowania w
rysunku projektu warstwy WARSTWA_A, AutoCAD Map 3D stosuje definicję warstwy
projektu WARSTWA_A do obiektów przywołanych z warstwy WARSTWA_A we wszystkich
rysunkach źródłowych, a po zapisie w rysunkach źródłowych, stosuje tę definicję warstwy
projektu w zapisanych obiektach.

Informacje o hasłach i zabezpieczeniach znajdują się w pomocy dla programu AutoCAD.

Patrz także:

■ Przegląd dołączania rysunków (str. 144)

■ Wyświetlanie informacji o rysunkach dołączonych (str. 160)

■ Wyświetlanie obiektów ze zbioru zapisu (str. 631)

■ Modyfikowanie ustawień dołączonych rysunków (str. 152)
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Aby dołączyć rysunek

■ Należy przeciągnąć plik z Eksploratora Windows na kartę Eksplorator mapy w Oknie
zadań.

- lub -

1 Otwórz rysunek, do którego ma być dołączony inny rysunek.

2 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Definiuj/Modyfikuj zestaw rysunków.

3 W Okno dialogowe Definiuj/Modyfikuj zestaw rysunków (str. 1659), kliknij Dołącz.

4 W oknie dialogowym Wybierz rysunki do dołączenia, wybierz rysunki do dołączenia.
Kliknij przycisk Dodaj.

Informacje o modyfikowaniu ustawień dla dołączonych rysunków, takich jak odsunięcie,
skala czy zakresy znajdują się w rozdziale Modyfikowanie ustawień dołączonych rysunków
(str. 152).

Informacje o przeglądaniu dołączonych rysunków znajdują się w rozdziale Wyświetlanie
wszystkich obiektów w dołączonych rysunkach źródłowych (str. 625).

Skrócone omówienie

ADEDRAWINGS

Zarządza zestawem rysunków

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Ustawienia
 ➤ Definiuj/Zmień zestaw rysunków

Menu

Definiuj/Modyfikuj zestaw rysunków

Ikona

ADEDRAWINGSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyRysunki ➤ Definiuj/Modyfikuj zestaw rysunków

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj/Modyfikuj zestaw rysunkówOkno dialogowe
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Aktywacja rysunku

Po uruchomieniu zapytania w celu przywołania obiektów z rysunków źródłowych,
AutoCAD Map 3D przywołuje obiekty tylko z aktywnych rysunków.

Nie można włączyć lub wyłączyć rysunku, gdy znajdują się w nim zablokowane obiekty.

UWAGA Jeśli dołączony rysunek jest aktywny w bieżącym rysunku, nie można
bezpośrednio otworzyć tego rysunku.

Patrz także:

■ Przegląd dołączania rysunków (str. 144)

■ Ogólne informacje dotyczące wprowadzania danych rysunku z plików DWG (str. 298)

■ Modyfikowanie ustawień dołączonych rysunków (str. 152)

Aby aktywować rysunek

1 Na karcie Eksplorator mapy w Oknie zadań, kliknij prawym przyciskiem nazwę
rysunku. Kliknij Włącz.

UWAGA Aby uaktywnić rysunek zagnieżdżony, należy najpierw uaktywnić rysunek, do
którego jest on dołączony.

Aby aktywować grupę rysunków

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Definiuj/Modyfikuj zestaw rysunków.

2 Wybierz rysunki do aktywacji.

3 Kliknij Włącz.

Skrócone omówienie

ADEDRAWINGS

Zarządza zestawem rysunków

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Ustawienia
 ➤ Definiuj/Zmień zestaw rysunków

Menu
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Definiuj/Modyfikuj zestaw rysunków

Ikona

ADEDRAWINGSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyRysunki ➤ Definiuj/Modyfikuj zestaw rysunków

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj/Modyfikuj zestaw rysunkówOkno dialogowe

Tworzenie aliasu napędu

Jeśli rysunki będą współdzielone z innymi użytkownikami, należy używać aliasów
sterowników do określania położenia dołączonych rysunków

Na przykład: jeden z użytkowników ma połączenie z serwerem rysunku jako napęd J, a
inny użytkownik jest połączony z nim jako napęd K. Bardzo trudno współdzielić rysunki,
jeśli rysunek ma określone położenie J dla dołączonych plików. Jednakże, jeśli obaj
użytkownicy przypiszą ten sam alias do serwera, taki jak ProjektMap, będą mogli określić
położenie dołączonych rysunków przez ten alias napędu.

AutoCAD Map 3D udostępnia domyślny alias napędu o nazwie C. Aby zapisać rysunki w
innym położeniu niż napęd C, należy utworzyć alias napędu dla tego położenia.

Patrz także:

■ Przegląd dołączania rysunków (str. 144)

■ Ogólne informacje dotyczące wprowadzania danych rysunku z plików DWG (str. 298)

■ Modyfikowanie ustawień dołączonych rysunków (str. 152)

Aby utworzyć alias napędu

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Definiuj/Modyfikuj zestaw rysunków.

2 W oknie dialogowym Definiuj/modyfikuj zestaw rysunków, kliknij Dołącz.

3 W oknie dialogowym Wybierz rysunki do dołączenia, kliknij .

4 W Okno dialogowe Zarządzanie aliasami (str. 1669), podaj nazwę dla aliasu.

Nazwa ta musi wykorzystywać tylko znaki alfanumeryczne (łącznie z myślnikiem i
podkreśleniem), nie może zawierać spacji lub dwukropków i musi rozpoczynać się
od znaku.
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UWAGA Jeśli tworzony jest alias napędu dla rysunku z niezdefiniowanym aliasem,
należy podać dokładnie nazwę tego aliasu.

5 Określ ścieżkę dla nowego aliasu.

6 Kliknij przycisk Dodaj.

Skrócone omówienie

ADEDEFCRDSYS

Definiuje globalny układ współrzędnych

Ustawienia  ➤ Definiuj globalny układ współrzędnychMenu

ADEDEFCRDSYSWiersz polecenia

Okno dialogowe Menedżer globalnego układu współrzędnychOkno dialogowe

ADEDRAWINGS

Zarządza zestawem rysunków

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Ustawienia
 ➤ Definiuj/Zmień zestaw rysunków

Menu

Definiuj/Modyfikuj zestaw rysunków

Ikona

ADEDRAWINGSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyRysunki ➤ Definiuj/Modyfikuj zestaw rysunków

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj/Modyfikuj zestaw rysunkówOkno dialogowe

Otwieranie aktywnego rysunku źródłowego

Nie można bezpośrednio otworzyć rysunku dołączonego, który jest aktywny w bieżącym
rysunku. Należy najpierw go wyłączyć w bieżącym rysunku.

Patrz także:

■ Przegląd dołączania rysunków (str. 144)
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■ Ogólne informacje dotyczące wprowadzania danych rysunku z plików DWG (str. 298)

■ Modyfikowanie ustawień dołączonych rysunków (str. 152)

Aby otworzyć aktywny rysunek dołączony

1 Wykonaj jedną z następujących operacji:

■ Wyłącz (str. 149) dołączony rysunek.

■ Zamknij rysunek zawierający dołączony rysunek.

2 Aby otworzyć rysunek, kliknij menu Plik  ➤ Otwórz.

Skrócone omówienie

ADEDRAWINGS

Zarządza zestawem rysunków

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Ustawienia
 ➤ Definiuj/Zmień zestaw rysunków

Menu

Definiuj/Modyfikuj zestaw rysunków

Ikona

ADEDRAWINGSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyRysunki ➤ Definiuj/Modyfikuj zestaw rysunków

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj/Modyfikuj zestaw rysunkówOkno dialogowe

Modyfikowanie ustawień dołączonych rysunków

■ Przegląd modyfikowania ustawień dołączonych rysunków (str. 153)
■ Tworzenie opisu rysunku (str. 155)
■ Ustawianie opcji transformacji (str. 156)
■ Ustalanie zakresu ponownego zapisu rysunku (str. 158)
■ Wyświetlanie informacji o rysunkach dołączonych (str. 160)

Patrz także:

■ Przegląd dołączania rysunków (str. 144)
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■ Ogólne informacje dotyczące wprowadzania danych rysunku z plików DWG (str. 298)

■ Aby utworzyć opis rysunku (str. 155)
■ Aby ustawić opcje transformacji (str. 157)
■ Aby ustawić zakres ponownego zapisu rysunku (str. 159)
■ Aby wyświetlić informacje o rysunkach dołączonych (str. 160)

Przeglądmodyfikowania ustawień dołączonych
rysunków

Można określić jak dołączone rysunki pracują z bieżącym rysunkiem. Można także
wyświetlić informacje o dołączonych rysunkach.

UWAGA Nie można określać ustawień dla rysunków zagnieżdżonych.

Patrz także:

■ Przegląd dołączania rysunków (str. 144)

■ Ogólne informacje dotyczące wprowadzania danych rysunku z plików DWG (str. 298)

Użyj tej metody...Aby wykonać...

Kliknij menu Ustawienia  ➤ Definiuj/Mod-
yfikuj zestaw rysunków. Kliknij kartę
Ustawienia rysunku.
Więcej informacji znajduje się w rozdziale
Tworzenie opisu rysunku (str. 155).

Utwórz opis rysunku

Kliknij menu Ustawienia  ➤ Definiuj/Mod-
yfikuj zestaw rysunków. Kliknij kartę
Ustawienia rysunku.
Więcej informacji znajduje się w rozdziale
Ustawianie opcji transformacji (str. 156).

Określ sposób dopasowania skali, obrotu i
odsunięcia XY obiektów pobranych z
dołączonych rysunków.
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Użyj tej metody...Aby wykonać...

Kliknij menu Ustawienia  ➤ Definiuj/Mod-
yfikuj zestaw rysunków. Kliknij kartę
Ustawienia rysunku.
Więcej informacji znajduje się w rozdziale
Ustalanie zakresu ponownego zapisu rysunku
(str. 158).

Określ zakresy zapisu wstecznego, które
różnią się od zakresów rysunku.

Na karcie Eksplorator mapy w Oknie zadań,
kliknij prawym przyciskiem Rysunki. Kliknij
Statystyka.
Więcej informacji znajduje się w rozdziale
Wyświetlanie informacji o rysunkach
dołączonych (str. 160).

Pokazuje informacje o dołączonych rysunkach,
takie jak liczba i typ obiektów, tabele symboli,
tabele danych obiektu oraz klasy obiektu.

Skrócone omówienie

ADEDRAWINGS

Zarządza zestawem rysunków

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Ustawienia
 ➤ Definiuj/Zmień zestaw rysunków

Menu

Definiuj/Modyfikuj zestaw rysunków

Ikona

ADEDRAWINGSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyRysunki ➤ Definiuj/Modyfikuj zestaw rysunków

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj/Modyfikuj zestaw rysunkówOkno dialogowe

ADEDWGSTAT

Wyświetla statystykę rysunku

Ustawienia  ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Statystyka rysunkuMenu

ADEDWGSTATWiersz polecenia
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W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyRysunki ➤ Statystyki

Okienko zadań

Okno dialogowe Statystyka rysunkuOkno dialogowe

Tworzenie opisu rysunku

Utworzenie opisu dla dołączonych rysunków może pomóc użytkownikom łatwiej
identyfikować rysunki.

PORADA Można filtrować listę rysunków wykorzystując ich opisy. Przykładowo, jeśli
zostały wybrane obiekty do Szybkiego widoku, można wyświetlić tylko rysunki, których
opis zawiera słowo 'sewer'.

Patrz także:

■ Przegląd dołączania rysunków (str. 144)

■ Ogólne informacje dotyczące wprowadzania danych rysunku z plików DWG (str. 298)

Aby utworzyć opis rysunku

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Definiuj/Modyfikuj zestaw rysunków.

2 Kliknij przycisk Ustawienia rysunku.

3 W Okno dialogowe Ustawienia rysunku (str. 1664), wybierz rysunek, do którego ma
być dodany opis.

4 W polu Opis rysunku wprowadź opis.

5 Kliknij przycisk Zastosuj.

Aby w przyszłości zmodyfikować opis, należy wrócić do okna dialogowego Ustawienia
rysunku i wprowadzić nowy opis.

Skrócone omówienie

ADEDRAWINGS

Zarządza zestawem rysunków
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W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Ustawienia
 ➤ Definiuj/Zmień zestaw rysunków

Menu

Definiuj/Modyfikuj zestaw rysunków

Ikona

ADEDRAWINGSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyRysunki ➤ Definiuj/Modyfikuj zestaw rysunków

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj/Modyfikuj zestaw rysunkówOkno dialogowe

Ustawianie opcji transformacji

Pozwala ustawić opcje prostej transformacji, aby określić sposób dopasowania skali,
obrotu i odsunięcia XY obiektów pobranych z dołączonych rysunków. Wykorzystaj te
ustawienia, aby elementy z rysunków dołączonych pojawiły się we właściwym położeniu
i rozmiarze w projekcie.

AutoCAD Map 3D przechowuje te informacje w bieżącym rysunku. Dołączony rysunek
nie jest zmieniany, co jest pomocne przy nakładaniu lub układaniu sąsiadującym rysunków.

Można obracać obiekty z dołączonych rysunków, aby odpowiadały
kątowi obrotu bieżącego rysunku.
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Na przykład: Istnieją poszczególne mapy dla każdego sektora, o obszarze 1 mili
kwadratowej. Tworzony jest rysunek obejmujący obszar 5 mil kwadratowych, do którego
dołączane są mapy 1 mili kwadratowej. Można ustawić odpowiednie odsunięcie dla każdej
dołączanej mapy, aby prawidłowo była wyświetlana w bieżącym rysunku.

Jeśli edytowane obiekty zostaną zapisane z powrotem w rysunkach źródłowych, obiektom
zostanie przywrócony oryginalny kąt obrotu, skala i odsunięcie.

UWAGA Jeśli został ustawiony kod globalnego układu współrzędnych, to proste
transformacje nie będą dostępne.

Tych ustawień prostych transformacji należy używać do tymczasowego dopasowania
obiektów z dołączonych rysunków, aby poprawnie były wyrównane w bieżącym rysunku.
Można również stale edytować położenie, obrót oraz skalę obiektu.

Patrz także:

■ Przegląd dołączania rysunków (str. 144)

■ Ogólne informacje dotyczące wprowadzania danych rysunku z plików DWG (str. 298)

■ Przesuwanie, obracanie i skalowanie obiektu (str. 798)

Aby ustawić opcje transformacji

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Definiuj/Modyfikuj zestaw rysunków.

2 Kliknij przycisk Ustawienia rysunku.

3 W Okno dialogowe Ustawienia rysunku (str. 1664), wybierz rysunek, którego obiekty
mają być poddane transformacji.

4 W części Prosta transformacja wybierz opcję Wł./Wył.

5 W polu Skala wprowadź współczynnik skali, o który mają być przeskalowane obiekty.

Wartość 2 dwukrotnie zwiększy rozmiar obiektów; wartość 0.5 dwukrotnie zmniejszy
rozmiar obiektów.

6 W polu Obrót wprowadź kąt w stopniach, o który mają być obrócone obiekty.

7 W polach Przesunięcie (X,Y) wprowadź wielkość przesunięcia obiektów, używając
jednostek rysunku źródłowego.

8 Aby ręcznie określić współrzędne, kliknij Wskaż.

Po zgłoszeniu, określ punkty, na których bazuje prosta transformacja. AutoCAD
Map 3D oblicza skalę, kąt obrotu i odsunięcie bazując na czterech określonych
punktach; punkt bazowy obrotu to 0,0.
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9 Kliknij przycisk Zastosuj.

Ta procedura przekształca obiekty z dołączonego rysunku, gdy są przywoływane do
bieżącego rysunku. Gdy obiekty są zapisywane z powrotem w rysunkach dołączonych,
transformacja ta jest cofana. Aby trwale przekształcić wybrane obiekty, należy użyć
polecenia ADETRANSFORM (str. 798).

Skrócone omówienie

ADEDRAWINGS

Zarządza zestawem rysunków

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Ustawienia
 ➤ Definiuj/Zmień zestaw rysunków

Menu

Definiuj/Modyfikuj zestaw rysunków

Ikona

ADEDRAWINGSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyRysunki ➤ Definiuj/Modyfikuj zestaw rysunków

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj/Modyfikuj zestaw rysunkówOkno dialogowe

Ustalanie zakresu ponownego zapisu rysunku

Dla dołączonego rysunku można określić zakresy zapisu w źródle, które są inne od zakresu
rysunku.

Jest to pomocne, jeśli obiekty są zapisywane z powrotem w dołączonym rysunku bazując
na ich położeniu. Jeśli nie zostanie określony zakres ponownego zapisu, to AutoCAD
Map 3D użyje zakresu dołączonego rysunku, jako zakres ponownego zapisu rysunku.

Patrz także:

■ Przegląd dołączania rysunków (str. 144)

■ Ogólne informacje dotyczące wprowadzania danych rysunku z plików DWG (str. 298)

■ Wyświetlanie obiektów ze zbioru zapisu (str. 631)
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Aby ustawić zakres ponownego zapisu rysunku

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Definiuj/Modyfikuj zestaw rysunków.

2 Kliknij przycisk Ustawienia rysunku.

3 W Okno dialogowe Ustawienia rysunku (str. 1664), wybierz rysunek, dla którego ma
być zdefiniowany zakres ponownego zapisu rysunku.

4 W części Zakres zapisu w źródle, kliknij przycisk Definiuj <.

5 Określ granice przy użyciu urządzenia wskazującego lub wprowadzając współrzędne
w wierszu polecenia. Po zakończeniu określania obwiedni naciśnij klawisz Enter.

6 Kliknij przycisk Zastosuj.

PORADA Aby wyświetlić zakres ponownego zapisu, należy kliknąć Pokaż <.

UWAGA Proste transformacje modyfikują domyślny zakres zapisu w źródle, lecz nie
wpływają na zakres zapisu w źródle zdefiniowany przez użytkownika.

Skrócone omówienie

ADEDRAWINGS

Zarządza zestawem rysunków

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Ustawienia
 ➤ Definiuj/Zmień zestaw rysunków

Menu

Definiuj/Modyfikuj zestaw rysunków

Ikona

ADEDRAWINGSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyRysunki ➤ Definiuj/Modyfikuj zestaw rysunków

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj/Modyfikuj zestaw rysunkówOkno dialogowe
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Wyświetlanie informacji o rysunkach dołączonych

Pokazuje informacje o dołączonych rysunkach, takie jak liczba i typ obiektów, tabele
symboli, tabele danych obiektu oraz klasy obiektu:

■ Liczba obiektów — Liczba i typ obiektów w dołączonym rysunku.

■ Tabele symboli — Wyświetla informacje przechowywane w tabelach symboli, na
przykład nazwy bloków, nazwy warstw, rodzaje linii i zarejestrowane aplikacje
(regapps).

UWAGA W sekcji Zarejestrowane aplikacje znajdują się zarejestrowane aplikacje
zawierające dane dodatkowe obiektu (Xdata).

■ Dane opisowe — Wyświetla informacje przechowywane w danych opisowych.

■ Klasy obiektów — Wyświetla klasy obiektów używane w wybranych rysunkach oraz
liczbę obiektów w każdej klasie obiektów.

Patrz także:

■ Przegląd dołączania rysunków (str. 144)

■ Ogólne informacje dotyczące wprowadzania danych rysunku z plików DWG (str. 298)

■ Edycja danych w dołączonych rysunkach (str. 612)

Aby wyświetlić informacje o rysunkach dołączonych

1 Na karcie Eksplorator mapy w Oknie zadań, kliknij prawym przyciskiem Rysunki.
Kliknij Statystyka.

2 Wybierz rysunki z listy Aktywne rysunki.

3 Kliknij przycisk:

■ Liczba obiektów, wyświetla liczbę każdego rodzaju obiektów w wybranych
rysunkach.

■ Tabele symboli, wyświetla wszystkie tabele symboli w wybranych rysunkach.

■ Dane opisowe, wyświetla wszystkie szablony połączeń, tabele danych opisowych
i atrybuty.

■ Klasy obiektów wyświetlają obiekty używane w wybranych rysunkach oraz typ
danych w każdej klasie obiektów.
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Skrócone omówienie

ADEDWGSTAT

Wyświetla statystykę rysunku

Ustawienia  ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Statystyka rysunkuMenu

ADEDWGSTATWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyRysunki ➤ Statystyki

Okienko zadań

Okno dialogowe Statystyka rysunkuOkno dialogowe

Konfigurowanie biblioteki zapytań

Zapytania możesz zapisywać i organizować w bibliotece zapytań.

Patrz także:

■ Definiowanie zapytań (str. 1020)

■ Wykonywanie zapytań (str. ?)

Aby skonfigurować bibliotekę zapytań

■ Aby skorzystać z biblioteki zapytań (str. 162)
■ Aby zapisać zapytanie (str. 164)
■ Aby uruchomić zapytanie zapisane w bibliotece zapytań (str. 166)
■ Aby uruchomić zapytanie z Eksploratora mapy (str. 166)
■ Aby uruchomić zapytanie zewnętrzne (str. 167)
■ Aby odwołać się do zewnętrznego zapytania z biblioteki zapytań (str. 168)
■ Aby dodać kategorię do biblioteki zapytań (str. 169)
■ Aby zmodyfikować zapytanie zapisane z bieżącym rysunkiem (str. 171)
■ Aby zmodyfikować zapytanie zewnętrzne (str. 171)
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Przegląd korzystania z biblioteki zapytań

Jeśli planujesz wielokrotnie uruchomić zapytanie, możesz je zapisać. Po zapisaniu
zapytania, możesz je uruchomić w dowolnej chwili.

■ Zapisywanie zapytania (str. 164) — Zapisuje bieżące zapytanie w bibliotece zapytań
lub pliku zewnętrznym.

■ Uruchamianie zapisanego zapytania (str. 165) — Uruchamia zapytanie zapisane w
bibliotece zapytań.

Każdy rysunek posiada bibliotekę zapytań, w której możesz organizować zapisane
zapytania w kategorie.

■ Dodawanie zewnętrznego zapytania do biblioteki (str. 168)

■ Korzystanie z kategorii biblioteki zapytań (str. 169)

■ Edycja zapisanego zapytania (str. 170)

Patrz także:

■ Definiowanie zapytań

■ Wykonywanie zapytań (str. ?)

Aby skorzystać z biblioteki zapytań

1 W Eksploratorze Map w Oknie zadań, kliknij prawym przyciskiem Biblioteka zapytań.
Kliknij przycisk Zarządzanie.

2 W Okno dialogowe Zarządzanie biblioteką zapytań (str. 1613), w części Kategoria
wybierz do zapytania potrzebną kategorię lub kliknij Nowa, aby utworzyć nową
kategorię (str. 169).

3 W części Dostępne zapytania wybierz zapytanie.

Zapytanie można przypisać do innego katalogu, zmienić nazwę zapytania, opis lub
położenie, albo dodać do biblioteki zapytanie zewnętrzne.

4 W przypadku zmodyfikowania ustawień istniejącego zapytania, kliknij Uaktualnij.
W przypadku dodania nowego zapytania, kliknij Dodaj

5 Kliknij przycisk OK.
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Skrócone omówienie

ADEQUERYLIB

Utrzymuje bibliotekę zapytań

Menu Ustawienia  ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Biblioteka
zapytań

Menu

Biblioteka zapytań

Ikona

ADEQUERYLIBWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyBiblioteka zapytań ➤ Administracja

Okienko zadań

Okno dialogowe Zarządzanie biblioteką zapytańOkno dialogowe

ADERUNQUERY

Uruchamia zapytanie z biblioteki zapytań

Kliknij opcję Mapa ➤ Zapytanie ➤ Uruchom zapytanie
topologiczne.

Menu

Uruchom zapytanie

Ikona

ADERUNQUERYWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyBieżące zapytanie ➤ Wykonaj jako podgląd-lub- Kliknij

Okienko zadań

prawym przyciskiem myszyBieżące zapytanie ➤ Wykonaj
jak zdefiniowane-lub- Kliknij prawym przyciskiem myszy
zapytanie ➤ Wykonaj jako podgląd-lub- Kliknij prawym
przyciskiem myszy zapytanie ➤ Wykonaj jak zdefiniowane

Okno dialogowe Uruchom zapytanie z bibliotekiOkno dialogowe

ADERUNXQUERY

Uruchamia zewnętrznie zapisane zapytania

Menu Edycja  ➤ Więcej opcji zapytań DWG  ➤ Uruchom
zapytanie zewnętrzne

Menu

ADERUNXQUERYWiersz polecenia
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Zapisywanie zapytania

Jeśli planujesz wielokrotnie korzystać z zapytania, możesz je zapisać.

Zapytanie możesz zapisać z bieżącym rysunkiem lub w zewnętrznym pliku. Zapis w
zewnętrznym pliku jest przydatny, jeśli chcesz udostępnić to zapytanie innym
użytkownikom lub użyć go w innym rysunku.

Jeśli zapisujesz zapytanie w zewnętrznym pliku, to możesz określić kilka dodatkowych
ustawień:

■ Zachowaj listę aktywnych rysunków — Ustala stan aktywny dla rysunków
występujących w zapisanym zapytaniu.

■ Zachowaj położenie — Zapamiętuje współrzędne wykorzystywane przez zapytania
o położenie. Jeśli nie zapisujesz współrzędnych zapytania o położenie, to AutoCAD
Map 3D pyta o nie podczas wykonywania zapytania.

■ Zachowaj odniesienie w bibliotece — Utrzymuje listę zapytań zewnętrznych w
bibliotece zapytań. Jeśli planujesz odwoływanie się do zapytania w bibliotece zapytań,
to musisz podać jego nazwę i opis.

■ Zachowaj zamienione właściwości — Zapisuje definicję zamiany właściwości
zapytaniem.

■ Wykonaj automatycznie — Oprócz wczytania zapytania powoduje jego uruchomienie.
Jeśli opcja Wykonaj automatycznie nie zostanie wybrana, to AutoCAD Map 3D
wyświetla to zapytanie w oknie dialogowym Definiuj zapytanie i oczekuje aż klikniesz
Wykonaj zapytanie. Opcji tej nie należy wybierać, jeśli przed uruchomieniem zapytania
ma ono być modyfikowane.

Można:

Patrz także:

■ Przegląd zapytań (str. 1037)

■ Wykonywanie zapytań dotyczących rysunków (str. 1085)

■ Dodawanie zewnętrznego zapytania do biblioteki (str. 168)

Aby zapisać zapytanie

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Definiuj zapytanie.
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2 Upewnij się, że zapytanie, które ma być zapisane, jest zapytaniem bieżącym. Jeśli
nie jest, zmodyfikuj bieżące zapytanie lub kliknij Wczytaj, aby wczytać inne zapytanie.

3 Kliknij przycisk Zapisz zapytanie.

4 W Okno dialogowe Zapisz bieżące zapytanie (str. 1617), wybierz kategorię dla
zapytania.

5 Podaj nazwę i opis dla zapytania.

6 Wybierz inne potrzebne opcje zapytania.

7 W celu zapisania zapytania w zewnętrznym pliku, wybierz przełącznik Zapisz w
zewnętrznym pliku i określ nazwę pliku.

W celu wyświetlenia zapytania zewnętrznego w oknie dialogowym Uruchom
zapytanie z biblioteki i oknie dialogowym Zarządzanie biblioteką zapytań, wybierz
przełącznik Zachowaj odniesienie w bibliotece.

8 Kliknij przycisk OK.

Skrócone omówienie

ADEQUERY

Steruje definiowaniem, modyfikowaniem, zapisywaniem, wczytywaniem i wykonywaniem
zapytań

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Ustawienia
 ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Definiuj zapytanie

Menu

Definiuj zapytanie

Ikona

ADEQUERYWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyBieżące zapytanie ➤ Definiuj-lub- Kliknij prawym
przyciskiem myszy zapytanie ➤ Edycja

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj zapytanieOkno dialogowe

Uruchamianie zapisanego zapytania

Po zapisaniu zapytań, można je wczytywać, modyfikować i wykonywać.
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UWAGA Jeśli planujesz zmodyfikowanie zewnętrznie zapisanego zapytania przed jego
uruchomieniem, to nie włączaj opcji Wykonaj automatycznie w oknie dialogowym Zapisz
bieżące zapytanie. W ten sposób, podczas uruchomienia tego zapytania, AutoCAD Map
3D wyświetli je w oknie dialogowym Definiuj zapytanie, lecz go nie wykona.

Patrz także:

■ Przegląd zapytań (str. 1037)

■ Wykonywanie zapytań dotyczących rysunków (str. 1085)

■ Dodawanie zewnętrznego zapytania do biblioteki (str. 168)

■ Aby uruchomić zapytanie zapisane w bibliotece zapytań (str. 166)

■ Aby uruchomić zapytanie z Eksploratora mapy (str. 166)

■ Aby uruchomić zapytanie zewnętrzne (str. 167)

Aby uruchomić zapytanie zapisane w bibliotece zapytań

1 Kliknij menu Edycja  ➤ Zapytanie DWG.

2 W Okno dialogowe Uruchom zapytanie z biblioteki (str. 1616) wybierz kategorię dla
zapytania.

3 Wybierz zapytanie z listy Dostępne zapytania.

4 Kliknij przycisk Wykonaj zapytanie.

Aby uruchomić zapytanie z Eksploratora mapy

1 W Eksploratorze mapy w Panelu zadań kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę
zapytania.

2 Wykonaj jedną z następujących operacji:

■ Należy kliknąć Wykonaj jak podgląd, aby zapytanie zostało wykonane w trybie
podglądu niezależnie od tego, czy zostało zdefiniowane w trybie podglądu,
rysunku, czy raportu.

■ Należy kliknąć Wykonaj jak zdefiniowany, aby wykonać zapytanie za pomocą
trybu zapytania, w którym zostało zdefiniowane.
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Aby uruchomić zapytanie zewnętrzne

1 Kliknij menu Edycja  ➤ Więcej opcji zapytania DWG  ➤ Uruchom zapytanie
zewnętrzne.

2 Wybierz zapytanie w oknie dialogowym Uruchom zapytanie zewnętrzne.

3 Kliknij przycisk OK.

Jeśli podczas zapisywania zapytania opcja Wykonaj automatycznie była wyłączona, to
zapytanie jest wczytywane, lecz nie jest wykonywane. Aby wykonać zapytanie, kliknij
menu Ustawienia  ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Definiuj zapytanie. W oknie dialogowym
Definiuj zapytanie kliknij Wykonaj zapytanie.

Skrócone omówienie

ADERUNQUERY

Uruchamia zapytanie z biblioteki zapytań

Kliknij opcję Mapa ➤ Zapytanie ➤ Uruchom zapytanie
topologiczne.

Menu

Uruchom zapytanie

Ikona

ADERUNQUERYWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyBieżące zapytanie ➤ Wykonaj jako podgląd-lub- Kliknij

Okienko zadań

prawym przyciskiem myszyBieżące zapytanie ➤ Wykonaj
jak zdefiniowane-lub- Kliknij prawym przyciskiem myszy
zapytanie ➤ Wykonaj jako podgląd-lub- Kliknij prawym
przyciskiem myszy zapytanie ➤ Wykonaj jak zdefiniowane

Okno dialogowe Uruchom zapytanie z bibliotekiOkno dialogowe

ADERUNXQUERY

Uruchamia zewnętrznie zapisane zapytania

Menu Edycja  ➤ Więcej opcji zapytań DWG  ➤ Uruchom
zapytanie zewnętrzne

Menu

ADERUNXQUERYWiersz polecenia
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Dodawanie zewnętrznego zapytania do biblioteki

Można wyświetlić zewnętrzne zapytanie w bibliotece zapytań. Dodając w bibliotece
zapytań odniesienie do zewnętrznego zapytania możesz zorganizować to zapytanie z
innymi swoimi zapytaniami. Ponadto, możesz dla zapytania przypisać nazwę i przydzielić
mu opis pomagający w jego identyfikacji.

Zewnętrzne zapytanie można dodać do biblioteki zapytań dla więcej niż jednego projektu.

Patrz także:

■ Przegląd zapytań (str. 1037)

■ Wykonywanie zapytań dotyczących rysunków (str. 1085)

■ Dodawanie zewnętrznego zapytania do biblioteki (str. 168)

Aby odwołać się do zewnętrznego zapytania z biblioteki zapytań

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Biblioteka zapytań.

2 W Okno dialogowe Zarządzanie biblioteką zapytań (str. 1613) wybierz kategorię.

3 Upewnij się, że w części Wybrane zapytanie ustalonym rodzajem zapytania jest
Zewnętrzne.

4 Kliknij przycisk Przeglądaj. Wybierz plik, który zawiera zapytanie zewnętrzne.

5 Określ nazwę i opis dla zapytania.

6 Kliknij przycisk OK.

Aby wykonać zapytanie, kliknij menu Edycja  ➤ Zapytanie DWG.

Skrócone omówienie

ADEQUERYLIB

Utrzymuje bibliotekę zapytań

Menu Ustawienia  ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Biblioteka
zapytań

Menu

Biblioteka zapytań

Ikona
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ADEQUERYLIBWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyBiblioteka zapytań ➤ Administracja

Okienko zadań

Okno dialogowe Zarządzanie biblioteką zapytańOkno dialogowe

Korzystanie z kategorii biblioteki zapytań

Biblioteka zapytań pozwala zorganizować zapytania w kategorie.

Można przesunąć zapytanie do nowej kategorii, zmienić nazwę zapytania lub opis. Po
przesunięciu zapytania zewnętrznego, możesz określić nową lokalizację dla tego zapytania.

Patrz także:

■ Przegląd zapytań (str. 1037)

■ Wykonywanie zapytań dotyczących rysunków (str. 1085)

■ Dodawanie zewnętrznego zapytania do biblioteki (str. 168)

Aby dodać kategorię do biblioteki zapytań

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Biblioteka zapytań.

2 W Okno dialogowe Zarządzanie biblioteką zapytań (str. 1613) wykonaj jedną z
poniższych operacji:

■ Aby dodać kategorię, w polu Kategoria kliknij Nowa.
Podaj nazwę dla zapytania. Kliknij przycisk OK. W nazwie nie należy umieszczać
spacji.

■ Aby przypisać zapytanie do innej kategorii, w polu Kategoria wybierz bieżącą
kategorię zapytania.
Z listy Dostępne zapytania wybierz zapytanie. Kliknij przycisk Kategoria.

W polu Nowa kategoria, w oknie dialogowym Zmień kategorię, wybierz dla
zapytania nową kategorię. Kliknij przycisk OK.

■ Aby zmienić nazwę lub opis zapytania, w polu Kategoria wybierz kategorię dla
zapytania.
W części Dostępne zapytania wybierz zapytanie.

W części Wybrane zapytanie zmień nazwę lub opis zapytania. Dla zapytań
zewnętrznych możesz określić nową lokalizację.

Kliknij przycisk Uaktualnij.
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■ Aby później usunąć lub przemianować kategorię, wybierz kategorię i kliknij
Usuń lub Zmień nazwę.
Nie można usunąć kategorii, która zawiera zapytania. Najpierw należy usunąć
zapytania lub przenieść je do innej kategorii, a następnie usunąć pustą kategorię.

3 Kliknij przycisk OK.

Skrócone omówienie

ADEQUERYLIB

Utrzymuje bibliotekę zapytań

Menu Ustawienia  ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Biblioteka
zapytań

Menu

Biblioteka zapytań

Ikona

ADEQUERYLIBWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyBiblioteka zapytań ➤ Administracja

Okienko zadań

Okno dialogowe Zarządzanie biblioteką zapytańOkno dialogowe

Edycja zapisanego zapytania

Po zapisaniu zapytania do biblioteki zapytań, możesz je w dowolnej chwili ponownie
wczytywać w celu przejrzenia lub wykonania zmian.

Jeśli zapiszesz zapytanie w zewnętrznym pliku, to zostanie ono zapisane jako skrypt
AutoLISP. Korzystając z edytora tekstu, możesz zmodyfikować plik zapytania
zewnętrznego i włączyć do niego funkcje AutoLISP. Dalsze informacje zawiera podrozdział
„Edycja plików zapytań” w rozdziale „Korzystanie z funkcji interfejsu” w dokumentacji
elektronicznej AutoCAD Map 3D AutoLISP Reference.

Patrz także:

■ Przegląd zapytań (str. 1037)

■ Wykonywanie zapytań dotyczących rysunków (str. 1085)
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■ Dodawanie zewnętrznego zapytania do biblioteki (str. 168)

Aby zmodyfikować zapytanie zapisane z bieżącym rysunkiem

1 W Eksploratorze Map w Oknie zadań, kliknij prawym przyciskiem nazwę zapytania.
Kliknij przycisk Edytuj. Okno dialogowe Definiuj zapytanie (str. 1592) pojawi się z
wybranym wczytanym zapytaniem.

2 Zmień dowolne warunki (str. 1057).

3 Zmień parametry zamiany właściwości (str. 1084).

4 W oknie dialogowym Definiuj zapytanie kliknij Zapisz.

Aby zapisać zmiany do nowego zapytania, podaj nową nazwę i opis. Kliknij przycisk
OK.

5 W oknie dialogowym Definiuj zapytanie kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany bez
uruchamiania zapytania.

Aby zmodyfikować zapytanie zewnętrzne

1 Kliknij menu Edycja  ➤ Więcej opcji zapytania DWG  ➤ Uruchom zapytanie
zewnętrzne.

2 Wybierz zapytanie w oknie dialogowym Uruchom zapytanie zewnętrzne.

3 Kliknij przycisk OK.

Zapytanie zewnętrzne zostanie uruchomione i stanie się bieżącym zapytaniem.

4 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Definiuj zapytanie.

5 Zmień dowolne warunki (str. 1057).

6 Zmień parametry zamiany właściwości (str. 1084).

7 Kliknij przycisk Zapisz.

UWAGA Aby mieć możliwość edycji zapytania zewnętrznego przed jego uruchomieniem,
nie włączaj opcji Wykonaj automatycznie w oknie dialogowym Zachowaj bieżące
zapytanie. W ten sposób, podczas wykonywania zapytania, AutoCAD Map 3D wczyta
zapytanie do okna dialogowego Definiuj zapytanie, lecz go nie wykona.

Skrócone omówienie

ADEQUERY
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Steruje definiowaniem, modyfikowaniem, zapisywaniem, wczytywaniem i wykonywaniem
zapytań

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Ustawienia
 ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Definiuj zapytanie

Menu

Definiuj zapytanie

Ikona

ADEQUERYWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyBieżące zapytanie ➤ Definiuj-lub- Kliknij prawym
przyciskiem myszy zapytanie ➤ Edycja

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj zapytanieOkno dialogowe

Konfigurowanie szablonów opisów

Aby skonfigurować szablony opisów

■ Aby ustawić opis (str. 174)
■ Aby stworzyć rysunek odniesiony za pomocą szablonów opisu w bieżącym rysunku

(str. 174)
■ Aby zdefiniować szablon opisu (str. 175)
■ Aby zmienić szablon opisu (str. 177)
■ Aby usunąć wszystkie odwołania do wybranego szablonu opisu (str. 179)
■ Aby usunąć szablon opisu (str. 179)

Przegląd szablonów opisu.

W szablonie opisu definiowane są informacje, które mają być wyświetlane w opisach, i
układ tych informacji. Szablony opisu są przechowywane w rysunku jako specjalnie
nazwane bloki.

Po utworzeniu szablonu opisu można wstawić umieszczenie opisu do rysunku. Tworzenie
szablonów opisu oraz wstawianie opisu jest podobne to tworzenia oraz wstawiania
bloków.
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Używanie szablonów opisów z rysunków odnośników zewnętrznych

Należy użyć opisu, aby nadać obiektom etykietę z wartościami danych, tak jak poniżej:

■ Atrybuty, takie jak dane obiektu.

■ Wyświetl właściwości, takie jak szerokość.

■ Wartości geometryczne, takie jak kierunek linii.

■ Elementy graficzne, takie jak strzałki, tekst statyczny, czy inne elementy
geometryczne, dodane za pomocą standardowych poleceń programu AutoCAD.

Tekst i właściwości są zdefiniowane w szablonie opisu, a wszelkie wartości zdefiniowane
przez wyrażenia są określone po wstawieniu opisu. Przy dodawaniu lub usuwaniu
elementów tekstowych lub zmianie właściwości lub wyrażeń w szablonie opisu, istniejące
opisy bazujące na tym szablonie nie są odświeżane automatycznie. Aby zobaczyć te
zmiany, należy użyć polecenia Odśwież lub Uaktualnij.

Szablony opisów są przechowywane w rysunku jako specjalne bloki. Bloki szablonów
opisów różnią się od typowych bloków:

■ Nazwa bloku poprzedzona jest "ACMAP_ANN_TEMPLATE_" zgodnie z nazwą szablonu
adnotacji, tak jak określono w oknie dialogowym Zdefiniuj szablon opisu.

■ Istnieją specjalne obiekty tabel przechowywane w słowniku rozszerzenia bloku.

Jeśli jako odnośnik zewnętrzny zostanie dołączony rysunek zawierający szablony opisów,
nazwy bloków w rysunku odnośnika będą miały przedrostek składający się z nazwy pliku
rysunku odnośnika i pionowej kreski. Ponieważ polecenia opisu identyfikują szablony
opisów szukając "ACMAP_ANN_TEMPLATE_" na początku nazwy bloku, szablony w
rysunkach odnośników nie będą dostępne poprzez polecenia opisów. Dlatego nie będzie
można edytować tych szablonów opisów lub używać ich do opisywania wszystkich
obiektów w głównym rysunku.

Po USTALENIU rysunku odnośnika, który zawiera szablony opisów, nazwy bloku odnośnika
nadal będą miały przedrostek. Aby te szablony opisu były dostępne w bieżącym rysunku,
należy zmienić nazwy bloków szablonu opisu za pomocą polecenia ZMIEŃ_NAZWĘ.

Jeśli zostanie użyta opcja Wstaw przy USTALANIU rysunku odnośnika zawierającego
szablony opisów, wszystkie szablony opisów w rysunku odnośnika będą natychmiast
dostępne w głównym rysunku jako szablony opisów. Jednakże jeśli istnieje konflikt nazwy
między szablonem opisu w rysunku odnośnika a jednym z głównego rysunku, szablon w
głównym rysunku zostanie niezmieniony, a podobnie nazwany szablon w rysunku
odnośnika odrzucony.
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Więcej informacji na ten temat znajduje się w pomocy programu AutoCAD wpisując
Dołącz, Uaktualnij i Ustal zewnętrzne odnośniki.

Patrz także:

■ Przegląd opisów (str. 915)

Aby ustawić opis

1 Zdefiniuj szablon opisu. (str. ?)

2 Dołącz opisy do obiektów. (str. 918)

Gdy ustalany jest rysunek odniesiony zawierający szablony opisu, należy usunąć prefiks
z nazwy odniesionego bloku, aby był on dostępny w bieżącym rysunku.

Aby stworzyć rysunek odniesiony za pomocą szablonów opisu w bieżącym rysunku

1 Należy za pomocą polecenia ZMIEŃ_NAZWĘ wybrać Bloki z listy Obiektów
nazwanych.

2 Należy wybrać szablon opisu z listy bloków na liście elementów.

Należy szukać bloków z nazwami typu
nazwaodnośnika$0$ACMAP_ANN_TEMPLATE_nazwaszablonu.

3 Z nazwy każdego szablonu należy usunąć nazwaodnośnika$0$.

Skrócone omówienie

MAPANNTEMPLATE

Definiuje i modyfikuje szablony opisów

Kliknij opcję Ustawienia ➤ Definiuj szablon opisu‚Ä¶.Menu

Definiuj szablon opisu

Ikona

MAPANNTEMPLATEWiersz polecenia

Okno dialogowe Definiuj szablon opisuOkno dialogowe

MAPANNTEXT

Tworzy i edytuje tekst opisu
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W wierszu polecenia wprowadź mapanntext.Menu

Edycja tekstu opisu

Ikona

MAPANNTEXTWiersz polecenia

Okno dialogowe Tekst opisuOkno dialogowe

Definiowanie szablonów opisów

Opisy mogą mieć zarówno elementy tekstowe, jak i graficzne. Elementy tekstowe i
właściwości, takie jak warstwa, kolor, punkt wstawienia, itp. są definiowane w szablonie
opisu, a każda wartość zdefiniowana przez wyrażenia jest określana przy wstawianiu
opisu. Przy dodawaniu lub usuwaniu elementów tekstowych lub zmianie właściwości lub
wyrażeń w szablonie opisu, istniejące opisy bazujące na tym szablonie nie są odświeżane
automatycznie. Aby zobaczyć te zmiany, należy użyć polecenia Odśwież lub Uaktualnij.

Patrz także:

■ Dołączanie opisu do obiektów (str. 918)

Aby zdefiniować szablon opisu

1 Kliknij menu Ustawienia ➤ Definiuj szablon opisu.

2 Kliknij przycisk Nowy.

3 W Okno dialogowe Nowa nazwa szablonu opisu (str. 1330) wpisz nazwę szablonu i
naciśnij przycisk OK.

Otworzy się okno nowego rysunku, o nazwie Edytor szablonu opisu mapy.dwg.
Zdefiniuj szablon w tym oknie i zapisz go przed powrotem do okna dialogowego
Definiuj szablon opisu.

4 W wierszu polecenia wprowadź mapanntext. Naciśnij Enter.

Otworzy się Okno dialogowe Tekst opisu (str. 1324). Określ w nim, jaki tekst będzie
dołączony do szablonu opisu.

5 W oknie dialogowym Tekst opisu, w części Atrybut, podaj Nazwę etykiety i Wartość
dla tekstu opisu.
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Dla wartości podaj statyczny tekst lub wyrażenie, które wyświetla różne teksty w

zależności od opisywanego obiektu. Kliknij , aby wybrać z listy dostępnych
właściwości i atrybutów.

UWAGA Aby dodać wiele fragmentów tekstu do szablonu, każda z nich musi mieć
nazwę etykiety, która jest niepowtarzalna w szablonie.

6 Określ Właściwości obiektu i Opcje tekstu dla tekstu opisu.

Podaj wartości statyczne lub wyrażenia, które są obliczane dla opisywanego obiektu.

Kliknij , aby wybrać z listy dostępnych właściwości i atrybutów.

7 Kliknij przycisk OK.

8 W oknie Edytor szablonu opisu mapy.dwg, kliknij miejsce, w którym powinien
zaczynać się tekst.

9 Opcjonalnie, aby dołączyć geometrię jako część opisu, utwórz ją w oknie Edytor
szablonu opisu mapy.dwg.

10 Po zakończeniu dodawania elementów do szablonu, kliknij przycisk Zapisz opis na
pasku narzędzi Szablon opisu.

Okno Edytor szablonu opisu mapy.dwg zamknie się, wracając do okna dialogowego
Definiuj szablon opisu.

11 W oknie dialogowym Definiuj szablon opisu, określ domyślne właściwości i opcje
wstawienia.

Te ustawienia sterują wyglądem bloku szablonu opisu. Jeśli w oknie dialogowym
Tekst opisu wybrałeś JakBlok dla każdej właściwości lub opcji, użyte zostaną te
ustawienia.

12 Kliknij przycisk OK.

Skrócone omówienie

MAPANNTEMPLATE

Definiuje i modyfikuje szablony opisów

Kliknij opcję Ustawienia ➤ Definiuj szablon opisu‚Ä¶.Menu
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Definiuj szablon opisu

Ikona

MAPANNTEMPLATEWiersz polecenia

Okno dialogowe Definiuj szablon opisuOkno dialogowe

MAPANNTEXT

Tworzy i edytuje tekst opisu

W wierszu polecenia wprowadź mapanntext.Menu

Edycja tekstu opisu

Ikona

MAPANNTEXTWiersz polecenia

Okno dialogowe Tekst opisuOkno dialogowe

Zmienianie szablonów opisów

Można zmienić wyrażenia w istniejącym szablonie, na przykład wyrażenie używane do
określenia wartości lub położenia elementu tekstowego. Można zmienić definicję szablonu,
na przykład dodając lub usuwając elementy tekstowe.

Po wprowadzeniu zmiany do szablonu należy odświeżyć lub uaktualnić opis powiązany
z szablonem, aby zobaczyć zmiany tekstowe w rysunku. Jeśli wprowadzone zostały zmiany
graficzne, zostaną one automatycznie uaktualnione.

Patrz także:

■ Przegląd opisów (str. 915)

■ Odświeżanie opisu (str. 919)

■ Uaktualnianie opisu (str. 920)

Aby zmienić szablon opisu

1 Kliknij menu Ustawienia ➤ Definiuj szablon opisu.

2 Z listy Nazwa szablonu, wybierz szablon do zmiany.
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3 Wykonaj jedną z poniższych czynności:

■ Kliknij przycisk Kopiuj, aby wykonać kopię szablonu.

■ Kliknij przycisk Zmień nazwę, aby zmienić nazwę szablonu.

■ Kliknij Edytuj elementy szablonu, aby zmodyfikować elementy tekstowe lub
geometryczne szablonu.

■ Zmień dowolną właściwość lub opcje wstawienia.

Skrócone omówienie

MAPANNTEMPLATE

Definiuje i modyfikuje szablony opisów

Kliknij opcję Ustawienia ➤ Definiuj szablon opisu‚Ä¶.Menu

Definiuj szablon opisu

Ikona

MAPANNTEMPLATEWiersz polecenia

Okno dialogowe Definiuj szablon opisuOkno dialogowe

MAPANNTEXT

Tworzy i edytuje tekst opisu

W wierszu polecenia wprowadź mapanntext.Menu

Edycja tekstu opisu

Ikona

MAPANNTEXTWiersz polecenia

Okno dialogowe Tekst opisuOkno dialogowe

Usuwanie szablonów opisów

Szablon opisu można usunąć tylko wtedy, gdy z rysunku zostały usunięte wszystkie
odwołania do tego szablonu.

178 | Rozdział 2   Ustawienia



Patrz także:

■ Przegląd opisów (str. 915)

■ Usuwanie opisu z rysunków (str. 921)

Aby usunąć wszystkie odwołania do wybranego szablonu opisu

1 Należy usunąć wszelkie odniesienia do szablonu opisu, który ma zostać usunięty.

2 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Więcej opcji opisu  ➤ Usuń.

3 Wybierz szablon opisu. Kliknij przycisk OK.

Zostaną usunięte wszystkie opisy bazujące na wybranym szablonie.

Aby usunąć szablon opisu

1 Kliknij menu Ustawienia ➤ Definiuj szablon opisu.

2 Z listy Nazwa szablonu wybierz szablon opisu do usunięcia.

3 Kliknij przycisk Usuń.

Wybrany szablon opisu zostanie usunięty.

Skrócone omówienie

MAPANNTEMPLATE

Definiuje i modyfikuje szablony opisów

Kliknij opcję Ustawienia ➤ Definiuj szablon opisu‚Ä¶.Menu

Definiuj szablon opisu

Ikona

MAPANNTEMPLATEWiersz polecenia

Okno dialogowe Definiuj szablon opisuOkno dialogowe

Konfigurowanie danych opisowych

Dane opisowe są danymi atrybutów dołączonymi do poszczególnych obiektów i
przechowanymi w tabelach w rysunku. Aby użyć danych opisowych, należy najpierw
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zdefiniować format dla tabeli, a następnie utworzyć każdy rekord podczas dołączania go
do obiektu.

Patrz także:

■ Podawanie i edycja danych opisowych (str. 882)

■ Znajdowanie wszystkich obiektów rysunkowych zawierających określone dane (str.
1045)

■ Zmienianie właściwości obiektów za pomocą danych obiektów (str. 1066)

Aby skonfigurować dane opisowe

■ Aby skonfigurować dane opisowe (str. 180)
■ Aby utworzyć tabelę danych opisowych (str. 182)
■ Aby zmodyfikować tabelę danych opisowych (str. 183)
■ Aby zmienić nazwę lub usunąć tabelę danych opisowych (str. 184)

Przegląd konfigurowania danych obiektu.

Tabele danych opisowych przechowują informacje tekstowe i numeryczne związane z
obiektami.

Patrz także:

■ Tworzenie tabeli danych opisowych (str. 181)

■ Podawanie i edycja danych opisowych (str. 882)

■ Znajdowanie wszystkich obiektów rysunkowych zawierających określone dane (str.
1045)

■ Zmienianie właściwości obiektów za pomocą danych obiektów (str. 1066)

Aby skonfigurować dane opisowe

1 Należy określić zestaw pól dla tabeli. (str. ?)

2 Do każdego pola należy przypisać nazwę, opis, typ danych oraz wartość domyślną.

3 Należy użyć oddzielnej procedury (str. ?), aby dołączyć rekord z tabeli do obiektu.
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Skrócone omówienie

ADEDEFDATA

Definiuje dane opisowe

Menu Ustawienia  ➤ Definiuj dane opisoweMenu

Definiuj dane obiektu

Ikona

ADEDEFDATAWiersz polecenia

Okno dialogowe Definiuj dane obiektuOkno dialogowe

Tworzenie tabeli danych opisowych

W jednym rysunku można utworzyć wiele tabel danych opisowych. Przykładowo można
utworzyć jedną tabelę zawierającą informacje o przepływie rury oraz osobną tabelę z
informacjami o przeglądzie.

Używanie tej samej nazwy tabeli w innym rysunku

Należy uważać przy nazywaniu tabel. Jeśli użyta zostanie ta sama nazwa tabeli w więcej
niż jednym rysunku źródłowym, należy upewnić się, czy wszystkie tabele o tej samej
nazwie posiadają te same pola i typy pól. Jeśli bieżący rysunek ma więcej niż jeden rysunek
źródłowy z tabelą danych opisowych o tej samej nazwie, AutoCAD Map 3D użyje definicji
tabeli danych opisowych (lub struktury) z pierwszego uaktywnionego rysunku. Jeśli
pozostałe rysunki źródłowe mają tabele o tej samej nazwie, ale z innymi polami, nie
będzie można użyć tych tabel w bieżącym rysunku. Jeśli zajdzie potrzeba, można zmienić
nazwę lub przedefiniować tabelę danych opisowych.

Patrz także:

■ Podawanie i edycja danych opisowych (str. 882)

■ Znajdowanie wszystkich obiektów rysunkowych zawierających określone dane (str.
1045)

■ Zmienianie właściwości obiektów za pomocą danych obiektów (str. 1066)
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Aby utworzyć tabelę danych opisowych

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Definiuj dane opisowe.

2 W Okno dialogowe Definiuj dane obiektu (str. 1559), wybierz tabelę do modyfikacji
lub kliknij Nowa tabela, aby utworzyć nową tabelę.

■ Jeśli wybierzesz istniejącą tabelę, lista Pola danych opisowych, wyświetli pola
już zdefiniowane w tej tabeli.

■ Jeśli klikniesz Nowa tabela, wprowadź nazwę dla nowej tabeli.

3 Aby utworzyć nowe pole danych, wypełnij grupę Definicja pola:

■ Wprowadź nazwę i opis pola.

■ Wybierz typ pola. Typ określa, jaki rodzaj informacji może być wprowadzony
do tego pola. Przykładowo, w przypadku określenia typu numerycznego nie
będzie można wprowadzić liter do tego pola.

■ Określ domyślną wartość dla tego pola. Wartość ta będzie automatycznie
przypisywana do obiektu, jeśli jej nie zmienisz.

4 Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać nowe pole do tabeli.

5 Dodaj do tabeli dowolne dodatkowe pola.

Skrócone omówienie

ADEDEFDATA

Definiuje dane opisowe

Menu Ustawienia  ➤ Definiuj dane opisoweMenu

Definiuj dane obiektu

Ikona

ADEDEFDATAWiersz polecenia

Okno dialogowe Definiuj dane obiektuOkno dialogowe
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Modyfikowanie tabeli danych opisowych

W nowo zdefiniowanych tabelach danych opisowych można dodawać, modyfikować i
usuwać pola, do czasu wykonania operacji zapisu (zarówno zapisu obiektów z powrotem
do rysunków źródłowych jak i zapisu danego projektu). Po wykonaniu zapisu, tabela może
być modyfikowana tylko przez administratora. Dodatkowo, nie można modyfikować
tabeli danych opisowych, jeśli są już przywołane jakieś obiekty z rysunku źródłowego.

Gdy modyfikowane jest pole danych opisowych, AutoCAD Map 3D uaktualnia wszystkie
umieszczenia tego pola dodane do obiektów. Jeśli tabela danych opisowych jest bardzo
duża, proces ten może zabrać wiele czasu.

Zmiana nazw i usuwanie tabel

Można zmieniać nazwy lub usuwać tabele danych opisowych, jeśli są przyznane
uprawnienia administratora. Nie można zmieniać nazwy ani usuwać tabeli danych
opisowych, gdy są już przywołane jakieś obiekty z rysunku źródłowego.

Jeśli zostanie zmieniona nazwa tabeli, to nowa nazwa nie może powielać nazwy istniejącej
tabeli.

OSTRZEŻENIE Po skasowaniu tabeli danych opisowych z rysunku, jest ona usuwana ze
wszystkich dołączonych, aktywnych rysunków źródłowych.

Patrz także:

■ Tworzenie tabeli danych opisowych (str. 181)

■ Podawanie i edycja danych opisowych (str. 882)

■ Znajdowanie wszystkich obiektów rysunkowych zawierających określone dane (str.
1045)

■ Zmienianie właściwości obiektów za pomocą danych obiektów (str. 1066)

Należy użyć polecenia MAPLOGIN do zalogowania się jako Administrator lub
skontaktować się z administratorem systemu.

Aby zmodyfikować tabelę danych opisowych

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Definiuj dane opisowe.

2 W Okno dialogowe Definiuj dane obiektu (str. 1559), w grupie Tabela, wybierz tabelę
danych opisowych do modyfikacji.

3 Kliknij przycisk Modyfikuj.
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4 W Okno dialogowe Definiuj nową tabelę danych obiektu (str. 1557), usuń, dodaj lub
uaktualnij pola:

■ Aby dodać pole, w grupie Definicja pola, podaj dla pola nazwę, typ, opis i wartość
domyślną. Kliknij przycisk Dodaj.

■ Aby zmodyfikować pole, w grupie Pola danych opisowych, wybierz pole do
modyfikacji. W grupie Definicja pola, zmień wymagane informacje. Kliknij
przycisk Uaktualnij.
AutoCAD Map 3D aktualizuje to pole danych opisowych i wszystkie jego
umieszczenia dołączone do obiektów. Jeśli użytkownik zmieni typ danych pola
z Real (liczba rzeczywista) na Integer (liczba całkowita), program AutoCAD Map
3D odrzuci wszystko z prawej strony przecinka dziesiętnego, pozostawiając
jedynie wartość z jego lewej strony.

■ Aby usunąć pole, w grupie Pola danych opisowych, wybierz pole do usunięcia.
Kliknij przycisk Usuń.

Aby zmienić nazwę lub usunąć tabelę danych opisowych

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Definiuj dane opisowe.

2 W oknie dialogowym Definiuj dane opisowe, w części Tabela, wybierz tabelę danych
opisowych do zmiany nazwy lub usunięcia.

3 Aby zmienić nazwę tabeli, kliknij Zmień nazwę. Podaj nową nazwę tabeli i kliknij
przycisk OK.

Aby usunąć tabelę, kliknij Usuń. Tabela i jej pola danych opisowych i wartości pól
zostaną usunięte z każdego obiektu, do którego były dołączone.

UWAGA Po usunięciu tabeli danych opisowych z projektu, zostanie ona usunięta
ze wszystkich dołączonych, aktywnych rysunków źródłowych.

Skrócone omówienie

ADEDEFDATA

Definiuje dane opisowe

Menu Ustawienia  ➤ Definiuj dane opisoweMenu

Definiuj dane obiektu

Ikona
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ADEDEFDATAWiersz polecenia

Okno dialogowe Definiuj dane obiektuOkno dialogowe

Używanie danych ze źródeł elementów

Element jest przestrzennym opisem przedmiotu rzeczywistego, takiego jak droga, słup
instalacyjny lub rzeka. Elementy są zapisywane w przestrzennej bazie danych lub pliku.
Przestrzenna baza danych lub plik zwany jest źródłem elementu. Przy pomocy Połączenia
danych można przywołać do własnej mapy dane źródłowe elementu. Więcej informacji
na temat wykorzystywania źródeł elementów znajduje się w Praca ze źródłami elementów
(str. 504).

Konfigurowanie źródeł danych dla rysunków

Można dołączyć bazę danych do rysunku i połączyć rekordy z tej tabeli do obiektów w
rysunku.

Aby ustawić źródła danych dla rysunków

■ Aby używać bazy danych w rysunku (str. 186)
■ Aby wyświetlić informacje o tabeli bazy danych (str. 186)
■ Aby otworzyć tabelę lub zapytanie bazy danych (str. 187)
■ Aby otworzyć połączoną tabelę lub zapytanie (str. 187)
■ Aby dołączyć źródło danych przez przeciągnięcie pliku bazy danych do Okna zadań

(str. 189)
■ Aby dołączyć źródło danych przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy folderu

Źródła danych w Oknie zadań (str. 190)
■ Aby automatyczne skonfigurować źródło danych (str. 193)
■ Aby ręcznie skonfigurować źródło danych (str. 193)
■ Aby zmodyfikować istniejący plik UDL (str. 193)
■ Aby połączyć ze źródłem danych (str. 195)
■ Aby rozłączyć źródło danych (str. 195)

Przegląd dołączania źródeł danych do rysunków

Źródło danych jest tabelą bazy danych lub zestawem tabel.
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Po dołączeniu źródła danych do projektu, źródło danych pojawia się na karcie Eksplorator
mapy w Oknie zadań. Można wyświetlać i edytować dane w źródle danych lub łączyć
rekordy ze źródła danych do obiektów w rysunku.

Zachowując dołączone źródło danych, można rozłączyć źródło danych, aby zapisać zasoby,
a następnie ponownie połączyć, gdy będzie już można pracować z danymi.

PORADA Z tabelą zewnętrznej bazy danych można pracować bez używania samej
aplikacji bazy danych.

Patrz także:

■ Przegląd łączenia rekordów bazy danych z obiektami (str. 455)

■ Wyświetlanie danych zewnętrznych połączonych z obiektami rysunkowymi (str. 951)

■ Aby używać bazy danych w rysunku (str. 186)

■ Aby wyświetlić informacje o tabeli bazy danych (str. 186)

■ Aby otworzyć tabelę lub zapytanie bazy danych (str. 187)

■ Aby otworzyć połączoną tabelę lub zapytanie (str. 187)

Aby używać bazy danych w rysunku

Wykonaj jedną z następujących operacji:

■ Z Eksploratora Windows przeciągnij plik bazy danych do karty Eksplorator mapy w
Panelu zadań.
Jeśli na karcie Eksplorator mapy nie pojawi się źródło danych, należy kliknąć prawym
przyciskiem myszy pusty obszar na karcie Eksplorator mapy. Kliknij przycisk Odśwież.

■ Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Źródła danych na karcie Eksplorator
mapy i wybrać opcję Dołącz.
AutoCAD Map 3D automatycznie tworzy pliki potrzebne do komunikowania się z
aplikacją bazy danych. Jednak, dla niektórych typów baz danych, należy skonfigurować
te pliki samodzielnie.

■ Kliknij menu Plik  ➤ Dołącz/Odłącz  ➤ Dołącz rekordy zewnętrzne.

Aby wyświetlić informacje o tabeli bazy danych

■ Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę tabeli na karcie Eksplorator mapy.
Kliknij przycisk Właściwości.
Teraz można przejrzeć informacje, takie jak nazwy i typy kolumn.
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Aby otworzyć tabelę lub zapytanie bazy danych

■ Należy kliknąć dwukrotnie element.

Aby otworzyć połączoną tabelę lub zapytanie

■ Należy kliknąć dwukrotnie nazwę szablonu połączenia.

UWAGA Instrukcje przedstawione w tym rozdziale nie będą pomocne, jeśli połączenie
z bazą danych zostanie nawiązane za pomocą polecenia dbConnect. Więcej informacji
o używaniu polecenia i funkcji dbConnect, można wyszukać w indeksie pomocy wpisując
"dbconnect".

Skrócone omówienie

MAPATTACHDB

Dołącza źródło danych do bieżącego dokumentu

Menu Plik  ➤ Dołącz/Odłącz  ➤ Dołącz rekordy zewnętrzneMenu

MAPATTACHDBWiersz polecenia

Przeciągnij źródło danych na kartę Eksplorator mapyOkienko zadań

MAPCONFIGDB

Konfiguruje połączenie z zewnętrznym źródłem danych

Kliknij opcję Ustawienia ➤ Utwórz/Edytuj źródło
danych ➤ Rekordy zewnętrzne.

Menu

MAPCONFIGDBWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyŹródła danych ➤ Konfiguracja

Okienko zadań

Okno dialogowe Konfiguruj źródło danychOkno dialogowe

MAPCONNECTDB

Ustala połączenie z dołączonym źródłem danych

Menu Plik  ➤ Połącz/Rozłącz  ➤ Połącz z rekordami
zewnętrznymi

Menu

MAPCONNECTDBWiersz polecenia
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W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
źródło danych lub szablon połączenia ➤ Połącz-lub- Aby

Okienko zadań

połączyć wszystkie źródła danych: Kliknij prawym przyciskiem
myszyŹródła danych ➤ Połącz wszystkie

Okno dialogowe Przyłącz źródło danychOkno dialogowe

MAPDETACHDB

Odłącza źródło elementów z bieżącego rysunku

Menu Plik  ➤ Dołącz/Odłącz  ➤ Odłącz rekordy zewnętrzneMenu

MAPDETACHDBWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
źródło danych ➤ Odłącz

Okienko zadań

Okno dialogowe ŹródłoOkno dialogowe

MAPDISCONNECTDB

Zrywa ustalone połączenie z dołączoną bazą danych

Menu Plik  ➤ Połącz/Rozłącz  ➤ Rozłącz z rekordami
zewnętrznymi

Menu

MAPDISCONNECTDBWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
źródło danych ➤ Rozłącz-lub- Aby rozłączyć wszystkie źródła

Okienko zadań

danych: Kliknij prawym przyciskiem myszyŹródła
danych ➤ Rozłącz wszystkie

Okno dialogowe Rozłącz źródło danychOkno dialogowe

Dołączanie źródła danych

Aby użyć danych z zewnętrznego źródła danych, należy dołączyć źródło danych do
rysunku. Po dołączeniu źródła danych, pojawia się ono na karcie Eksplorator mapy w
Oknie zadań ze skojarzonymi tabelami i zapytaniami bazy danych.

Dla poniższych źródeł danych, AutoCAD Map 3D automatycznie tworzy pliki potrzebne
do komunikowania się ze źródłem danych:

■ .dbf

■ .db
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■ .mdb

■ .xls (musi posiadać przynajmniej jeden nazwany przedział)

■ .udl

Dla innych źródeł danych, należy ręcznie utworzyć pliki (str. 191) przed dołączeniem
źródła danych.

Porady

Można tak ustawić opcje (str. 213), aby AutoCAD Map 3D pytał o wersję bazy danych za
każdym razem, gdy będzie dołączane źródło danych lub będzie można określić wersję
domyślną.

AutoCAD Map 3D przechowuje pliki UDL (Universal Data Link) (str. 1784) w określonym
katalogu. Jeśli nie znajdzie w tym katalogu pliku UDL, zostanie utworzy nowy plik UDL.
Można zmienić katalog, w którym będą przechowywane pliki UDL.

Patrz także:

■ Konfigurowanie źródła danych (str. 191)

■ Kojarzenie wersji bazy danych z rozszerzeniem nazwy pliku (str. 220)

■ Ustawianie opcji źródeł danych dla rysunków (str. 213)

■ Przegląd łączenia rekordów bazy danych z obiektami (str. 455)

■ Wyświetlanie danych zewnętrznych połączonych z obiektami rysunkowymi (str. 951)

Aby dołączyć źródło danych przez przeciągnięcie pliku bazy danych do Okna zadań

1 Używając Eksploratora lub Mojego komputera, wybierz plik bazy danych i przeciągnij
go na kartę Eksplorator mapy Okna zadań.

Można przeciągnąć pliki baz danych z następującymi rozszerzeniami: .udl, .db, .dbf,
.mdb i .xls

2 Po ewentualnym zgłoszeniu, wybierz wersję i kliknij przycisk OK.

3 Po ewentualnym zgłoszeniu, podaj nazwę użytkownika i hasło.
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Aby dołączyć źródło danych przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy folderu Źródła
danych w Oknie zadań

1 Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Źródła danych na karcie Eksplorator mapy
w Oknie zadań, a następnie wybierz opcję Dołącz.

2 W oknie dialogowym Dołącz źródło danych wybierz położenie i typ pliku.

Można dołączać pliki baz danych z następującymi rozszerzeniami: .udl, .db, .dbf,
.mdb i .xls.

3 Kliknij przycisk Dołącz.

AutoCAD Map 3D tworzy potrzebne pliki konfiguracyjne i dołączy bazę danych.

Więcej informacji o używaniu określonych typów baz danych z AutoCAD Map 3D znajduje
się w pomocy programu AutoCAD.

Skrócone omówienie

MAPATTACHDB

Dołącza źródło danych do bieżącego dokumentu

Menu Plik  ➤ Dołącz/Odłącz  ➤ Dołącz rekordy zewnętrzneMenu

MAPATTACHDBWiersz polecenia

Przeciągnij źródło danych na kartę Eksplorator mapyOkienko zadań

MAPDETACHDB

Odłącza źródło elementów z bieżącego rysunku

Menu Plik  ➤ Dołącz/Odłącz  ➤ Odłącz rekordy zewnętrzneMenu

MAPDETACHDBWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
źródło danych ➤ Odłącz

Okienko zadań

Okno dialogowe ŹródłoOkno dialogowe
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Konfigurowanie źródła danych

System Microsoft Windows korzysta z plików UDL (Universal Data Link) (str. 1784), aby
wskazać określone źródła danych. Plik UDL zawiera informacje o położeniu danych, typie
i wersji bazy danych oraz odpowiednim sterowniku dla tej bazy.

Każde źródło danych używane w AutoCAD Map 3D musi posiadać plik UDL w katalogu
źródeł danych AutoCAD Map 3D. Gdy plik UDL istnieje w katalogu źródeł danych, można
dołączyć źródło danych do każdego rysunku.

Dla większości źródeł danych, AutoCAD Map 3D tworzy plik UDL automatycznie, po
dołączeniu bazy danych. Jednakże, niektóre typy baz danych wymagają ręcznego
utworzenia pliku UDL.

Do edycji lub tworzenia pliku UDL używane jest okno dialogowe Właściwości łącza danych
systemu Microsoft Windows. Więcej informacji o używaniu tego okna dialogowego
znajduje się w dokumentacji Microsoft Windows.

Sterowniki

Aby odczytać zewnętrzne pliki danych, AutoCAD Map 3D używa sterowników, które
konwertują te dane na standardowy format. Gdy dane źródło jest po raz pierwszy używane
w AutoCAD Map 3D, program określa dla tego źródła danych odpowiedni sterownik.
Przechowuje on te informacje w pliku UDL.

AutoCAD Map 3D obsługuje te sterowniki:

■ Dostawca Jet, który pracuje z plikami baz danych Microsoft Access

■ Dostawca SQL Server

■ Dostawca Oracle

■ Sterownik ODBC, który pracuje z bazami danych zgodnymi z ODBC

Te sterowniki są instalowane wraz z AutoCAD Map 3D.

Ponieważ sterownik ODBC pracuje z wieloma różnymi typami baz danych, potrzebuje
on dodatkowych informacji o każdym szczególnym typie bazy danych. Informacje te
pobiera z pliku DSN (Data Source Name), który rejestruje informacje o typie bazy danych.
Dla każdego typu bazy danych potrzebny jest tylko jeden DSN.

Po dołączeniu bazy danych, AutoCAD Map 3D tworzy DSN dla następujących baz
zgodnych z ODBC:

■ Microsoft Access
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■ dBASE

■ Microsoft Excel

■ Paradox

■ Microsoft Visual FoxPro

Domyślnie, AutoCAD Map 3D ustala połączenie z Microsoft Access używając sterownika
Jet, który nie wymaga DSN. Jeśli połączenie z Microsoft Access ma być ustalone za pomocą
sterownika ODBC, należy utworzyć DSN.

Więcej informacji o tworzeniu DSN znajduje się w dokumentacji Microsoft Windows.

Wyświetlanie okien dialogowych z konfiguracją

Przy dołączaniu źródła danych, które nie ma jeszcze pliku UDL, AutoCAD Map 3D tworzy
plik UDL i określa ustawienia dla konfiguracji źródła danych Windows.

Jeśli zmienna Expert jest ustawiona na 3 lub więcej, AutoCAD Map 3D określa ustawienia
i wyświetla okna dialogowe z konfiguracją źródła danych, umożliwiając przejrzenie i
zmodyfikowanie tych ustawień.

UWAGA Gdy używany jest sterownik ODBC, przed ręcznym utworzeniem pliku UDL,
dla oprogramowania wybranej bazy danych musi istnieć DSN (Data Source Name). System
Windows może utworzyć ten plik podczas instalowania oprogramowania bazy danych.

Patrz także:

■ Dostęp do danych ze źródeł ODBC (str. 290)

■ Ustawianie opcji źródeł danych dla rysunków (str. 213)

■ Przegląd łączenia rekordów bazy danych z obiektami (str. 455)

■ Wyświetlanie danych zewnętrznych połączonych z obiektami rysunkowymi (str. 951)

■ Aby automatyczne skonfigurować źródło danych (str. 193)

■ Aby ręcznie skonfigurować źródło danych (str. 193)

■ Aby zmodyfikować istniejący plik UDL (str. 193)

192 | Rozdział 2   Ustawienia



Aby automatyczne skonfigurować źródło danych

1 Przeciągnij i upuść jeden z poniższych typów baz danych na kartę Eksplorator mapy
Okna zadań:

■ Microsoft Access

■ dBASE

■ Microsoft Excel (musi mieć co najmniej jeden nazwany przedział; nazwą tą nie
może być DATABASE, ani żaden inny zastrzeżony termin)

■ Paradox

■ Microsoft Visual FoxPro

Aby ręcznie skonfigurować źródło danych

1 W wierszu polecenia wprowadź mapconnectdb.

2 Podaj nazwę dla źródła danych i kliknij przycisk OK. Plik UDL otrzyma tą samą
nazwę.

3 Na karcie Dostawca w oknie dialogowym Właściwości łącza danych, wybierz
sterownik bazy danych. Gdy używany jest sterownik ODBC, wybierz nazwę DSN.

4 Podaj niezbędne dodatkowe informacje i kliknij przycisk OK. Okno dialogowe
Właściwości łącza danych jest oknem dialogowym Microsoft Windows.

Pomoc w zakresie konfigurowania baz danych znajduje się w pomocy programu AutoCAD.
Dodatkowe informacje są dostępne po kliknięciu Pomoc w oknie dialogowym Właściwości
połączenia danych.

Aby zmodyfikować istniejący plik UDL

1 W wierszu polecenia wprowadź mapconnectdb.

2 Wybierz źródło danych i kliknij przycisk OK.

3 Wprowadź zmiany i kliknij przycisk OK. Okno dialogowe Właściwości łącza danych
jest oknem dialogowym Microsoft Windows.

UWAGA Gdy zmodyfikowany zostanie plik UDL dla obecnie dołączonego i połączonego
źródła danych, zmiany będzie można zauważyć dopiero po następnym połączeniu źródła
danych.
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UWAGA Gdy istnieje kilka kopii pliku UDL, należy uważać, aby zmiany zostały
wprowadzone do pliku umieszczonego w katalogu źródeł danych AutoCAD Map 3D.

Skrócone omówienie

EXPERT

Steruje wyświetlaniem pewnych zgłoszeń (zmienna systemowa)

EXPERTWiersz polecenia

MAPCONFIGDB

Konfiguruje połączenie z zewnętrznym źródłem danych

Kliknij opcję Ustawienia ➤ Utwórz/Edytuj źródło
danych ➤ Rekordy zewnętrzne.

Menu

MAPCONFIGDBWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyŹródła danych ➤ Konfiguracja

Okienko zadań

Okno dialogowe Konfiguruj źródło danychOkno dialogowe

Łączenie ze źródłem danych

Aby zwolnić pamięć lub połączenia z bazami danych, można zerwać połączenie ze źródłem
danych, pozostawiając źródło dołączone do bieżącego rysunku. Gdy źródło danych będzie
znowu potrzebne, odnowienie połączenia jest jednoetapowym procesem.

PORADA Można ustawić opcję, aby po otwarciu rysunku automatycznie były ustalane
połączenia (str. 213) ze wszystkimi dołączonymi źródłami danych.

Patrz także:

■ Ustawianie opcji źródeł danych dla rysunków (str. 213)

■ Przegląd dołączania źródeł danych do rysunków (str. 185)

■ Przegląd łączenia rekordów bazy danych z obiektami (str. 455)

■ Wyświetlanie danych zewnętrznych połączonych z obiektami rysunkowymi (str. 951)
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Aby połączyć ze źródłem danych

■ Na karcie Eksplorator mapy Okna zadań, dwukrotnie kliknij źródło danych.

Aby rozłączyć źródło danych

■ Kliknij dwukrotnie źródło danych. Kliknij przycisk Rozłącz.

Skrócone omówienie

MAPCONNECTDB

Ustala połączenie z dołączonym źródłem danych

Menu Plik  ➤ Połącz/Rozłącz  ➤ Połącz z rekordami
zewnętrznymi

Menu

MAPCONNECTDBWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
źródło danych lub szablon połączenia ➤ Połącz-lub- Aby

Okienko zadań

połączyć wszystkie źródła danych: Kliknij prawym przyciskiem
myszyŹródła danych ➤ Połącz wszystkie

Okno dialogowe Przyłącz źródło danychOkno dialogowe

MAPDISCONNECTDB

Zrywa ustalone połączenie z dołączoną bazą danych

Menu Plik  ➤ Połącz/Rozłącz  ➤ Rozłącz z rekordami
zewnętrznymi

Menu

MAPDISCONNECTDBWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
źródło danych ➤ Rozłącz-lub- Aby rozłączyć wszystkie źródła

Okienko zadań

danych: Kliknij prawym przyciskiem myszyŹródła
danych ➤ Rozłącz wszystkie

Okno dialogowe Rozłącz źródło danychOkno dialogowe
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Ustawianie opcji

Można zmienić wiele ustawień wpływających na środowisko pracy, sposób uruchamiania
programu, konieczność logowania użytkowników oraz ustawień dla bieżących rysunków,
źródeł danych i wiele innych.

Patrz także:

■ Ustawianie opcji obrazu rastrowego (str. 227)

■ Ustawianie opcji źródeł danych dla rysunków (str. 213)

■ Ustawianie opcji AutoCAD (należy wyszukać “opcje interfejsu, ustawienia” w indeksie
pomocy)

■ Aby użyć okna dialogowego Opcje AutoCAD Map (str. 198)
■ Aby ustawić opcje Okna zadań (str. 201)
■ Aby ukryć lub wyświetlić Okno zadań przy uruchomieniu (str. 202)
■ Aby ukryć lub wyświetlić Okno zadań w bieżącej sesji (str. 202)
■ Odświeżanie Eksploratora mapy (str. 202)
■ Aby dopasować przezroczystość Okna zadań (str. 202)
■ Aby ustawić opcje rysunku (str. 206)
■ Aby ustawić opcje dla wielu użytkowników (str. 207)
■ Aby ustawić opcje systemowe (str. 209)
■ Aby określić opcji układu współrzędnych (str. 211)
■ Aby ustawić opcje współrzędnych geometrii (str. 212)
■ Aby szybko zmienić namiar azymutu (str. 212)
■ Aby ustawić opcje źródła danych (str. 214)
■ Aby zmienić ustawienie zmiennej Expert (str. 214)
■ Aby zmienić domyślny katalog dla plików UDL (str. 214)
■ Aby ustawić opcje widoku danych (str. 216)
■ Aby określić Opcje edycji elementu (str. 218)
■ Aby ustawić opcje metadanych (str. 219)
■ Aby powiązać wersje baz danych z rozszerzeniami plików (str. 221)
■ Aby ustalić opcje zapytania (str. 222)
■ Aby kreskowanie utworzone w wyniku zamiany właściwości było zespolone (str. 225)
■ Aby ustawić opcje AutoCAD Map 3D (str. 226)
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Przegląd opcji ustawień.

Poniższa tabela podsumowuje opcje, które można ustawić, oraz pokazuje położenie tych
ustawień.

Przejdź do...Aby zmienić ustawienia dla...

Okno dialogowe Opcje AutoCAD Map  ➤ 

karta Okno zadań (str. 1651).

Domyślny widok Panelu zadań

Okno dialogowe Opcje AutoCAD Map  ➤ 

karta Bieżący rysunek (str. 1651).

Bieżący rysunek

Okno dialogowe Opcje AutoCAD Map  ➤ 

karta Wielu użytkowników (str. 1657).

Logowanie oraz blokowanie obiektu

Okno dialogowe Opcje AutoCAD Map  ➤ 

karta System (str. 1657).

Pliki dziennika oraz źródła danych

Okno dialogowe Opcje AutoCAD Map  ➤ 

karta Bieżący rysunek (str. 1651).

Układy współrzędnych

Okno dialogowe Konfiguracja geometryczna
współrzędnych (str. 1659)

Geometria współrzędnych

Okno dialogowe Opcje AutoCAD Map  ➤ 

karta Źródło danych (str. 1656).

Źródła danych dla rysunków (oraz
skojarzonych dla nich rozszerzeń plików) i
okno Widok danych

Okno dialogowe Opcje metadanych (str. 1241)Metadane
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Przejdź do...Aby zmienić ustawienia dla...

Okno dialogowe Opcje AutoCAD Map  ➤ 

karta Zapytanie (str. 1653).

UWAGA W poniższych kartach znajdują się
również ustawienia powiązane z zapytaniami:

■ Zapisz w źródle (str. 1655)

■ System (str. 1657)

■ Okno zadań (str. 1651)

Zapytania

Okno dialogowe Opcje AutoCAD Map  ➤ 

karta Zapytanie (str. 1653).

Kreskowanie zespolone dla obiektów
rysunków z granicami

Okno dialogowe Opcje Raster Extension (str.
1636)

Obrazy rastra

mapimport.ini (str. ?) oraz mapfore-
ignfileproperties.ini (str. ?)

Ustawienia domyślne importu

mapexport.ini (str. ?)Ustawienia domyślne eksportu

Aby użyć okna dialogowego Opcje AutoCAD Map

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Opcje AutoCAD Map.

2 Kliknij kartę.

3 Zmodyfikuj opcje.

4 Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.

Skrócone omówienie

MAPOPTIONS

Ustawia opcje programu AutoCAD Map 3D

Menu Ustawienia  ➤ Opcje Autodesk MapMenu
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Opcje

Ikona

MAPOPTIONSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy ➤ Okienko zadań

Okno dialogowe Opcje mapy AutoCADOkno dialogowe

OPCJE

Dostosowuje ustawienia programu AutoCAD

Menu Ustawienia  ➤ Opcje AutoCADMenu

OPCJEWiersz polecenia

Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze
rysunku ➤ Opcje

Okienko zadań

MAPDOCKWSPACE

Zmienia położenie Okna zadań (zamocowane lub nie)

MAPDOCKWSPACEWiersz polecenia

Kliknij dwukrotnie (ruchomy) pasek tytułu lub (zamocowany)
podwójny pasek w górnej części okienka

Okienko zadań

MAPDOCKWSPACE (polecenie Zamocuj okna zadań)Okno dialogowe

MAPWSPACE

Wyświetla lub ukrywa Okno zadań

Menu Widok  ➤ Panel zadańMenu

MAPWSPACEWiersz polecenia

Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar ➤ ZamknijOkienko zadań

MAPWSPACE (polecenie Okno zadań)Okno dialogowe

MAPWSREFRESH

Ponownie wyświetla Okno zadań

MAPWSREFRESHWiersz polecenia

Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar ➤ OdświeżOkienko zadań
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MAPWSREFRESHOkno dialogowe

MAPCGAZBASE

Określa bazę azymutu

Azymut i odległość

Ikona

MAPCGAZBASEWiersz polecenia

MAPCGSETUP

Określa ustawienia geometrii współrzędnych

W wierszu polecenia wprowadź mapcgsetup.Menu

Określ opcje COGO

Ikona

MAPCGSETUPWiersz polecenia

Ustawianie opcji geometrii współrzędnychOkno dialogowe

MAPIOPTIONS

Określa domyślne ustawienia korelacji, opcje wyświetlania, opcje odłączania, ścieżki i
ustawienia pamięci

Menu Ustawienia  ➤ Opcje rastraMenu

MAPIOPTIONSWiersz polecenia

Okno dialogowe Opcje Raster ExtensionOkno dialogowe

Ustawianie opcji Okna zadań

Można określić, co ma być wyświetlane w Oknie zadań i co ma być wyświetlane po
uruchomieniu programu.

■ Kategorie eksploratora mapy do wyświetlenia — Pozwala wybrać, które kategorie
(węzły) będą wyświetlane na karcie Eksplorator mapy w Oknie zadań.
Widoczność niektórych węzłów zależy od widoczności innych. Na przykład, węzeł
Tabele jest widoczny na karcie Eksplorator mapy w Oknie zadań tylko wtedy, gdy
zostaną wybrane Źródła danych i Tabele.
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UWAGA Przy dołączaniu rysunków z widocznym węzłem Topologie, AutoCAD Map
3D tworzy listę wszystkich topologii do wyświetlenia w pozycji Topologie w
Eksploratorze mapy. Przy jednoczesnym dołączeniu dużej liczby rysunków
zawierających topologie, tworzenie listy topologii wydłuży czas przetwarzania. Aby
zredukować czas przetwarzania, należy przed dołączeniem rysunków ukryć węzeł
Topologie.

■ Po uruchomieniu pokaż okno zadań — Określa czy wyświetlać Okno zadań przy
uruchamianiu AutoCAD Map 3D.
Jeśli Okno zadań nie jest widoczne, można je wyświetlić wprowadzając mapwspace
w wierszu polecenia.

■ Pokaż paletę Właściwości po uruchomieniu — Określa czy wyświetlać paletę
Właściwości przy uruchamianiu AutoCAD Map 3D.
Jeśli paleta Właściwości nie jest widoczna, można ją wyświetlić wprowadzając
właściwości w wierszu polecenia.

■ Pokaż Menedżera wyświetlania po uruchomieniu — Określa czy przy uruchamianiu
używać Menedżera wyświetlania, czy Menedżera map tematycznych.
To ustawienie będzie aktywne po następnym uruchomieniu AutoCAD Map 3D.

Patrz także:

■ Okno zadań (str. 41)

■ Uzyskiwanie informacji na temat obiektów rysunkowych (str. 947)

■ Aby ustawić opcje Okna zadań (str. 201)

■ Aby ukryć lub wyświetlić Okno zadań przy uruchomieniu (str. 202)

■ Aby ukryć lub wyświetlić Okno zadań w bieżącej sesji (str. 202)

■ Odświeżanie Eksploratora mapy (str. 202)

■ Aby dopasować przezroczystość Okna zadań (str. 202)

Aby ustawić opcje Okna zadań

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Opcje AutoCAD Map.

2 W Okno dialogowe Opcje mapy AutoCAD (str. 1650), wybierz kartę Okno zadań.
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3 Zmodyfikuj żądane opcje:

■ W części Kategorie eksploratora mapy do wyświetlenia, wybierz kategorie do
wyświetlenia na karcie Eksplorator mapy w Oknie zadań.

■ Wybierz jakie palety chcesz pokazać przy uruchomieniu.

4 Kliknij przycisk OK.

Aby ukryć lub wyświetlić Okno zadań przy uruchomieniu

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Opcje programu AutoCAD Map.

2 W oknie dialogowym Opcje AutoCAD Map (str. 1650) kliknij kartę Okno zadań (str.
1651).

3 Zaznacz polecenie Po uruchomieniu pokaż okno zadań.

Aby ukryć lub wyświetlić Okno zadań w bieżącej sesji

■ Kliknij menu Widok  ➤ Okno zadań.

Odświeżanie Eksploratora mapy

■ Kliknij prawym przyciskiem myszy wolny obszar w Eksploratorze mapy, a następnie
kliknij polecenie Odśwież; lub wprowadź polecenie mapwsrefresh w wierszu polecenia.

Aby dopasować przezroczystość Okna zadań

1 Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek tytułowy Okna zadań i wybierz
Przezroczystość.

2 W oknie dialogowym Przezroczystość, dopasuj poziom przezroczystości.

3 Kliknij przycisk OK.

Skrócone omówienie

MAPOPTIONS

Ustawia opcje programu AutoCAD Map 3D

Menu Ustawienia  ➤ Opcje Autodesk MapMenu

202 | Rozdział 2   Ustawienia



Opcje

Ikona

MAPOPTIONSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy ➤ Okienko zadań

Okno dialogowe Opcje mapy AutoCADOkno dialogowe

MAPDOCKWSPACE

Zmienia położenie Okna zadań (zamocowane lub nie)

MAPDOCKWSPACEWiersz polecenia

Kliknij dwukrotnie (ruchomy) pasek tytułu lub (zamocowany)
podwójny pasek w górnej części okienka

Okienko zadań

MAPDOCKWSPACE (polecenie Zamocuj okna zadań)Okno dialogowe

MAPWSPACE

Wyświetla lub ukrywa Okno zadań

Menu Widok  ➤ Panel zadańMenu

MAPWSPACEWiersz polecenia

Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar ➤ ZamknijOkienko zadań

MAPWSPACE (polecenie Okno zadań)Okno dialogowe

MAPWSREFRESH

Ponownie wyświetla Okno zadań

MAPWSREFRESHWiersz polecenia

Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar ➤ OdświeżOkienko zadań

MAPWSREFRESHOkno dialogowe

Ustawianie opcji rysunku

Można określić ogólne ustawienia oraz opcje transformacji współrzędnych dla bieżącego
rysunku. Jeśli wykorzystywane są rysunki utworzone przy użyciu różnych układów
współrzędnych, AutoCAD Map 3D ujednolici rysunki bazując na globalnym układzie
współrzędnych bieżącego rysunku.
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UWAGA Po wstawieniu obiektów do bieżącego rysunku nie należy zmieniać opcji
transformacji współrzędnych, jeśli zmiany będą zapisywane z powrotem w rysunkach
źródłowych. Proces zapisu w źródle określa, czy dopasowanie jest niezbędne dla
przywrócenia obiektów do poprawnych współrzędnych przy ich zapisie z powrotem w
rysunkach źródłowych.

Uaktywnij dołączone rysunki źródłowe

Ustaw dowolną z poniższych opcji:

■ Z ostatniej sesji po uruchomieniu — Uaktywnia rysunek, który był aktywny przy
ostatnim zamykaniu AutoCAD Map 3D. Jeśli ta opcja nie zostanie wybrana, żaden z
rysunków nie będzie aktywny po uruchomieniu programu.

■ Po dołączeniu — Uaktywnia rysunek po jego dołączeniu. Jeśli ta opcja nie zostanie
wybrana, żaden z rysunków nie będzie aktywny po dołączeniu.

Ustawienia transformacji współrzędnych: Dopasuj rozmiary i skalę

Ustaw dowolną z poniższych opcji:

■ Po zmianie jednostek — Tej opcji należy użyć przy pracy z tekstami i blokami z rysunku
źródłowego, który używa inne jednostki układu współrzędnych niż bieżący rysunek.
Przykładowo, jeśli rysunek źródłowy używa metrów, a bieżący rysunek amerykańskich
stóp mierniczych, to teksty i bloki można skalować w taki sposób, aby ich rozmiar
lub skala były mierzone w stopach, a nie w metrach.
Jeśli ta opcja nie zostanie wybrana, AutoCAD Map 3D nie dostosuje wielkości lub
skali tekstów i bloków. Przykładowo, jeśli w rysunku źródłowym istnieje blok o długości
pięciu metrów, będzie miał pięć stóp długości po wstawieniu go do bieżącego rysunku.

Po wstawieniu obiektów do bieżącego rysunku nie należy zmieniać tego ustawienia,
gdyż może to spowodować nieprzewidziane zmiany w tekście lub blokach podczas
ich ponownego zapisu w rysunkach źródłowych

■ Po odkształceniu mapy — Tej opcji należy użyć do dopasowania rozmiaru i skali
tekstów i bloków, aby skorygować odkształcenie mapy wprowadzone w wyniku
przedstawienia obiektu sferycznego (Ziemi) w kartezjańskim układzie współrzędnych.
Przykładowo, dwa obiekty umieszczone na północnym i południowym krańcu mapy,
posiadające taką samą długość w układzie współrzędnych X, zachowają takie same
długości po transformacji do układu współrzędnych Y.

Jeśli ta opcja nie zostanie wybrana, oba obiekty w wyniku przeskalowania będą miały
różne długości w układzie współrzędnych Y zgodnie ze względnym odkształceniem
mapy (lub współczynnika skali siatki).
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Opcja Po odkształceniu mapy, w polu Dopasuj rozmiary i skalę, jest dostępna tylko
wtedy, gdy zostanie wybrana poprzednia opcja: Po zmianie jednostek.

Ustawienia transformacji współrzędnych: Dopasuj obroty

Ustaw dowolną z poniższych opcji:

■ Po odkształceniu mapy — Dopasowuje kąt tekstów i bloków, aby skorygować
odkształcenie mapy wprowadzone przez kąt zbieżności (odchylenie osi Y
kartezjańskiego układu współrzędnych od rzeczywistej północy).

■ Dla obiektów o obrocie 0 — Określa, czy teksty i bloki o zerowym kącie obrotu w
rysunku źródłowym są dopasowywane, aby skorygować odkształcenie spowodowane
kątem zbieżności.
Jeśli ta opcja zostanie wybrana, AutoCAD Map 3D obliczy kąt zbieżności dla tekstów
i bloków z zerową wartością kąta obrotu. Jeśli ta opcja nie zostanie wybrana, AutoCAD
Map 3D nie obróci tekstów i bloków z zerowym kątem obrotu, nawet jeśli wystąpi
kąt zbieżności.

Opcja Dla obiektów o zerowym obrocie jest dostępna tylko wtedy, gdy w polu Dopasuj
obroty wybrano poprzednią opcję: Po odkształceniu mapy.

Należy wybrać Dopasuj poziomy, aby dopasować poziom (oś Z) obiektów przy wybraniu
Po zmianie jednostek i Po odkształceniu mapy w Dopasowanie rozmiarów i skali.

Opcje źródła danych

Ustaw dowolną z poniższych opcji:

■ Należy wybrać Podłącz źródło danych po otwarciu rysunku, aby podłączyć bazy
danych, które były połączone przy ostatnim zamykaniu AutoCAD Map 3D.

■ W polu Liczba rejestrowanych warunków SQL należy podać liczbę warunków SQL
przechowywanych na liście historii warunków SQL.
Zmniejszenie rozmiarów tej listy oszczędza pamięć i zmniejsza liczbę warunków,
które należy przejrzeć w poszukiwaniu określonego warunku. Pierwszy warunek
dodany do listy jest pierwszym, który zostanie usunięty, gdy AutoCAD Map 3D
osiągnie maksymalną określoną liczbę.

Patrz także:

■ Aktywacja rysunku (str. 149)

■ Przegląd układów współrzędnych (str. 134)
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■ Ustawianie opcji źródeł danych dla rysunków (str. 213)

Aby ustawić opcje rysunku

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Opcje AutoCAD Map.

2 W Okno dialogowe Opcje mapy AutoCAD (str. 1650) wybierz kartę Bieżący rysunek
(str. 1651).

3 Zmodyfikuj żądane opcje. Aby uzyskać informacje dotyczące każdej z opcji, przejrzyj
kartę Pojęcie w ramach tego tematu.

4 Kliknij przycisk OK.

Skrócone omówienie

MAPOPTIONS

Ustawia opcje programu AutoCAD Map 3D

Menu Ustawienia  ➤ Opcje Autodesk MapMenu

Opcje

Ikona

MAPOPTIONSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy ➤ Okienko zadań

Okno dialogowe Opcje mapy AutoCADOkno dialogowe

Ustawianie opcji dla wielu użytkowników

Można określić opcje mające wpływ na działanie AutoCAD Map 3D przy pracy z wieloma
użytkownikami, ze wszystkimi rysunkami. Przykładowo można ustalić opcje rejestrowania
użytkowników i blokowania obiektów. Ustawieniami tymi steruje administrator systemu.

Opcje te dotyczą wszystkich użytkowników pojedynczej instalacji AutoCAD Map 3D i są
ustawiane są przez administratora systemu. Ustawienia te mają wpływ na wszystkie
rysunki i, w instalacji sieciowej, są wspólne dla wszystkich użytkowników.

Wymuszaj rejestrację użytkownika

Aby ustalić tę opcję, użytkownik musi posiadać uprawnienia superużytkownika.
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Jeśli opcja Wymuszaj rejestrację użytkownika jest wybrana, użytkownicy muszą się
zarejestrować przy uruchomieniu AutoCAD Map 3D. Gdy użytkownik spróbuje przerwać
proces rejestracji przez naciśnięcie klawisza Esc, wówczas program AutoCAD Map 3D
przypisze użytkownikowi tylko przywilej podglądu danych, bez możliwości zmiany zestawu
rysunków, edycji rysunków lub wykonywania zapytań. Po wykonaniu rejestracji można
zarejestrować się pod inną nazwą, nawet w trakcie pracy z rysunkiem i aktywnymi
rysunkami źródłowymi.

Jeśli opcja Wymuszaj rejestrację użytkownika nie jest wybrana i użytkownik nie rejestruje
się, AutoCAD Map 3D użyje nazwy rejestracji systemu operacyjnego użytkownika do
identyfikacji tego użytkownika przy blokowaniu obiektów, tworząc plik .DWK i
przywracając opcje. Użytkownik może zarejestrować się pod własną nazwą rejestracji w
trakcie pracy z rysunkami zawierającymi pliki z dołączonymi rysunkami źródłowymi.

Udostępnij blokowanie obiektu

Chroni edytowane obiekty przed wprowadzeniem zmian przez innych użytkowników
AutoCAD Map 3D.

Po dołączeniu rysunków, nie można zmienić ustawienia opcji Udostępnij blokowanie
obiektów. Jeśli opcja ta nie zostanie włączona, to w danej chwili rysunek może dołączyć
tylko jeden użytkownik.

Blokowanie obiektów jest zalecane w systemach sieciowych, aby uniknąć konfliktów w
trakcie wykonywania zapytań i edycji. Jeśli system jest jednostanowiskowy, nie trzeba
blokować obiektów.

Patrz także:

■ Logowanie się do AutoCAD Map 3D (str. 132)

■ Współużytkowanie dołączonych rysunków (str. 613)

Aby ustawić opcje dla wielu użytkowników

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Opcje AutoCAD Map.

2 W Okno dialogowe Opcje mapy AutoCAD (str. 1650) wybierz kartę Wielu
użytkowników (str. 1657).

3 Zmodyfikuj żądane opcje. Aby uzyskać informacje dotyczące każdej z opcji, przejrzyj
kartę Pojęcie w ramach tego tematu.

4 Kliknij przycisk OK.
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Skrócone omówienie

MAPOPTIONS

Ustawia opcje programu AutoCAD Map 3D

Menu Ustawienia  ➤ Opcje Autodesk MapMenu

Opcje

Ikona

MAPOPTIONSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy ➤ Okienko zadań

Okno dialogowe Opcje mapy AutoCADOkno dialogowe

Ustawianie opcji systemowych

Można określić opcje, które mają wpływ na działanie pojedynczej instalacji programu
AutoCAD Map 3D.

Opcje pliku dziennika

■ Należy wybrać Uaktywnij plik dziennika, aby utworzyć plik dziennika dla komunikatów
AutoCAD Map 3D.

■ W polu Nazwa pliku, należy podać ścieżkę i nazwę dla pliku dziennika, w którym
zapisywane będą komunikaty błędów, ostrzeżenia i komunikaty diagnostyczne.
Domyślną nazwą jest acadmap.log. Opcjonalnie można kliknąć Przeglądaj, aby
wyszukać istniejący plik w systemie plików. AutoCAD Map 3D dodaje komunikaty
do wybranego pliku.

■ Należy określić jedną z następujących opcji w Poziom komunikatów:
Poziom 0: Komunikaty błędów — Plik dziennika zawiera komunikaty błędów, które
opisują potencjalne problemy jakie może napotkać użytkownik. Przykładowo przy
próbie dołączenia rysunku, który jest już dołączony, AutoCAD Map 3D wyświetli
komunikat błędu, który zostanie zapisany w pliku dziennika.

Poziom 1: Komunikaty błędów i ostrzeżenia — Plik dziennika zawiera komunikaty
błędów i ostrzeżeń. Komunikaty ostrzeżeń zgłaszają użytkownikowi potencjalne
problemy. Przykładowo przy użyciu powielonych nazw szablonów połączeń, AutoCAD
Map 3D wyświetli ostrzeżenie, które zostanie zapisane w pliku dziennika.
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Poziom 2: Komunikaty błędów, ostrzeżeń i diagnostyczne — Plik dziennika zawiera
komunikaty stanu oraz komunikaty błędów i ostrzeżeń.

Liczba rysunków jednocześnie wczytanych do pamięci

Po dołączeniu i uaktywnieniu rysunków, AutoCAD Map 3D otwiera je w pamięci. Nie
widać otwartych rysunków, ale AutoCAD Map 3D musi je otworzyć, aby wykonać operacje.

Liczba rysunków, które AutoCAD Map 3D może otworzyć jednocześnie w pamięci, zależy
od kilku czynników. Należy do nich rozmiar rysunków, wielkość pamięci i konfiguracja
systemu.

Określona liczba nie powoduje ograniczenia liczby aktywnych rysunków. AutoCAD Map
3D otwiera i zamyka pliki w pamięci zależnie od potrzeb. Gdy system ma dużo pamięci,
można podać większą liczbę (do 200), aby sprawniej wykonywać zapytania.

Kierunki domyślne

Aby określić domyślny katalog dla zewnętrznie zapisanych zapytać lub plików pamięci
podręcznej, należy wprowadzić ścieżkę w odpowiednim oknie. Można również kliknąć
Przeglądaj, aby zlokalizować istniejący katalog.

Patrz także:

■ Edycja danych w dołączonych rysunkach (str. 612)

■ Przegląd korzystania z biblioteki zapytań (str. 162)

Aby ustawić opcje systemowe

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Opcje AutoCAD Map.

2 W Okno dialogowe Opcje mapy AutoCAD (str. 1650) wybierz kartę System (str. 1657).

3 Zmodyfikuj żądane opcje. Aby uzyskać informacje dotyczące każdej z opcji, przejrzyj
kartę Pojęcie w ramach tego tematu.

4 Aby zwiększyć wydajność AutoCAD Map 3D, należy kliknąć Wyczyść pamięć
podręczną.

5 Kliknij przycisk OK.

Skrócone omówienie

MAPOPTIONS
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Ustawia opcje programu AutoCAD Map 3D

Menu Ustawienia  ➤ Opcje Autodesk MapMenu

Opcje

Ikona

MAPOPTIONSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy ➤ Okienko zadań

Okno dialogowe Opcje mapy AutoCADOkno dialogowe

Ustaw opcje układu współrzędnych

Można ustawić kilka opcji, które określają w jaki sposób program AutoCAD Map 3D
będzie wykonywał transformację współrzędnych i reagował podczas otwierania rysunków
z definicjami osadzonych układów współrzędnych.

Opcje te dotyczą tylko bieżącego rysunku. Za każdym razem, gdy otworzysz rysunek,
opcje te będą miały wpływ tylko na ten rysunek, na żaden inny.

Ustawienia transformacji współrzędnych

Transformacja współrzędnych dopuszcza manipulowanie współrzędnymi geometrycznymi.
Użyj opcji Dopasowanie transformacji współrzędnych, aby określić, w jaki sposób program
AutoCAD Map 3D wykona transformację współrzędnych dopasowując rozmiar, skalę,
obrót i poziom.

Po przywołaniu obiektów do rysunku z rysunków źródłowych, nie należy zmieniać opcji
transformacji współrzędnych, jeśli zmodyfikowane obiekty mają być zapisane z powrotem
do rysunków źródłowych.

UWAGA Opcje prostej transformacji AutoCAD Map 3D dostępne z okna dialogowego
Ustawienia rysunku, nie mogą być wykorzystane do transformacji współrzędnych.

Przechowywanie w rysunku układówwspółrzędnych

Po otwarciu rysunku posiadający układ współrzędnych, który nie istnieje w katalogu,
program AutoCAD Map 3D może dodać do niego definicję tego układu. Można określić,
czy definicje takich układów będą dodawane zawsze, nigdy, czy też za każdym będzie
konieczne potwierdzenie wykonania takiej operacji.
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Jednostki

Określ jednostki, które zostaną użyte podczas wyświetlania odległości geodezyjnej.

Patrz także:

■ Przegląd układów współrzędnych (str. 134)

■ Definiowanie układów współrzędnych (str. 82)

■ Ogólne informacje dotyczące wprowadzania danych rysunku z plików DWG (str. 298)

■ Ustawianie opcji rysunku (str. 203)

Aby określić opcji układu współrzędnych

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Opcje AutoCAD Map. Kliknij kartę Bieżący rysunek
(str. 1651).

2 W części Dopasowanie transformacji współrzędnych określ sposób, w jaki program
AutoCAD Map 3D wykona transformacje współrzędnych.

3 Kliknij Karta Układy współrzędnych (str. 1658).

■ W części Definicje układów współrzędnych przechowywane w rysunku, określ
w jaki sposób program AutoCAD Map 3D będzie reagował po otwarciu rysunków
z osadzonymi definicjami układów współrzędnych.

■ W części Odległość geodezyjna, wybierz jednostki w których będzie wyświetlana
odległość geodezyjna.

4 Kliknij przycisk OK.

Skrócone omówienie

MAPOPTIONS

Ustawia opcje programu AutoCAD Map 3D

Menu Ustawienia  ➤ Opcje Autodesk MapMenu

Opcje

Ikona

MAPOPTIONSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy ➤ Okienko zadań
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Okno dialogowe Opcje mapy AutoCADOkno dialogowe

Ustawianie opcji geometrii współrzędnych

Można ustawiać następujące opcje geometrii współrzędnych:

■ Jeśli północ na mapie nie odpowiada kierunkowi osi Y, określ kąt dla północy.

■ Jeśli azymut namiaru na mapie jest mierzony względem południa, ustaw bazę azymutu
na południe. W przeciwnym razie pozostaw ustawienie Północ.

■ Jeśli informacje COGO czasami zawierają wartości poziomu, ustaw zapytanie o dane
3D dla poleceń COGO. Jeśli nigdy nie używałeś danych 3D, możesz wyłączyć to
zgłoszenie.

Patrz także:

■ Omówienie poleceń geometrii współrzędnych (str. 859)

Aby ustawić opcje współrzędnych geometrii

1 Na pasku narzędzi Wprowadzanie i zapytanie, zwykle umieszczonym na lewo u

góry okna aplikacji, kliknij .

2 W Okno dialogowe Konfiguracja geometryczna współrzędnych (str. 1659) ustaw
dowolną z poniższych opcji.

■ Aby zmienić ustawienie dla Północy w polu Ustaw kierunek północny, określ
kierunek od osi Y do północy na mapie. Należy podać liczbę, która odpowiada
wielkości kąta mierzonego zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara od osi Y.

■ Określ, czy orientacje na mapie są ustawione względem północy, czy południa.

■ Aby AutoCAD Map 3D zawsze pytał o poziom, spadek lub nachylenie, zaznacz
pole wyboru Pytaj o wprowadzenie danych 3D.

3 Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.

Aby szybko zmienić namiar azymutu

1 W wierszu polecenia wprowadź mapcgazbase.

2 Wprowadź p dla północy lub o dla południa, a następnie naciśnij klawisz Enter.
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Skrócone omówienie

MAPCGAZBASE

Określa bazę azymutu

Azymut i odległość

Ikona

MAPCGAZBASEWiersz polecenia

MAPCGSETUP

Określa ustawienia geometrii współrzędnych

W wierszu polecenia wprowadź mapcgsetup.Menu

Określ opcje COGO

Ikona

MAPCGSETUPWiersz polecenia

Ustawianie opcji geometrii współrzędnychOkno dialogowe

Ustawianie opcji źródeł danych dla rysunków

Można ustawić pewną liczbę opcji związanych z dołączaniem źródeł danych.

■ Określ czy źródła danych, tabele, zapytania bazy danych i szablony połączeń mają
być widoczne na karcie Eksplorator mapy Okna zadań.

■ Określ, czy AutoCAD Map 3D ma automatycznie ponownie podłączać źródła danych,
które były połączone, gdy po raz ostatni zamykano dany projekt.

■ Określ domyślny sterownik używany przy przeciąganiu pliku MDB na kartę Eksplorator
mapy.

■ Określ domyślną wersję bazy danych dla plików z rozszerzeniami .db, .dbf lub .xls,
które będą przeciągane na kartę Eksplorator mapy.

■ Zmień ustawienie zmiennej systemowej Expert, aby wyświetlać lub ukrywać okna
dialogowe konfiguracji źródła danych. Gdy zmiennej systemowej Expert zostanie
przypisana wartość 3 lub większa, konfiguracyjne okna dialogowe będą wyświetlane.
Ustawienie zmiennej Expert na 2 lub mniej ukrywa okna dialogowe.
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■ Zmień domyślne położenie plików UDL (Universal Data Link) (str. 1784).

Patrz także:

■ Przegląd dołączania źródeł danych do rysunków (str. 185)

■ Przegląd łączenia rekordów bazy danych z obiektami (str. 455)

■ Aby ustawić opcje widoku danych (str. 216)

■ Aby ustawić opcje źródła danych (str. 214)

■ Aby zmienić ustawienie zmiennej Expert (str. 214)

■ Aby zmienić domyślny katalog dla plików UDL (str. 214)

Aby ustawić opcje źródła danych

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Opcje AutoCAD Map.

2 W Okno dialogowe Opcje mapy AutoCAD (str. 1650):

■ Na karcie Okno zadań (str. 1651) wybierz elementy do wyświetlenia na karcie
Eksplorator mapy.

■ Na karcie Bieżący rysunek (str. 1651) określ, czy automatycznie łączyć z
dołączonymi źródłami danych przy otwieraniu rysunku oraz ile filtrów lub
warunków powinno być przechowywanych na Liście historii.

■ Na karcie Źródło danych (str. 1656) określ domyślny sterownik używany podczas
przeciągania pliku MDB na kartę Eksplorator mapy w Panelu zadań. Kliknij
przycisk Skojarz, aby określić domyślną wersję bazy danych

Aby zmienić ustawienie zmiennej Expert

1 W wierszu polecenia wprowadź expert.

2 Podaj ustawienie dla zmiennej.

Informacje o zmiennej systemowej Expert, można wyszukać w indeksie pomocy wpisując
"zmienne systemowe".

Aby zmienić domyślny katalog dla plików UDL

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Opcje programu AutoCAD.

2 Na karcie Pliki okna dialogowego Opcje, określ położenie źródeł danych.
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Skrócone omówienie

OPCJE

Dostosowuje ustawienia programu AutoCAD

Menu Ustawienia  ➤ Opcje AutoCADMenu

OPCJEWiersz polecenia

Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze
rysunku ➤ Opcje

Okienko zadań

MAPOPTIONS

Ustawia opcje programu AutoCAD Map 3D

Menu Ustawienia  ➤ Opcje Autodesk MapMenu

Opcje

Ikona

MAPOPTIONSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy ➤ Okienko zadań

Okno dialogowe Opcje mapy AutoCADOkno dialogowe

Ustawianie opcji widoku danych

Opcje Widok danych dotyczą środowiska AutoCAD Map 3D dla pojedynczego
użytkownika. Wszystkie rysunki otwierane przez konkretnego użytkownika wyświetlają
te ustawienia, lecz nie dotyczą innych użytkowników, którzy otwierają te same rysunków.

Wyświetlanie wielu tabel

Określa liczbę Widoków danych używanych przy wyświetlaniu tabel.

■ Pokaż każdą tabelę w osobnym widoku danych: Otwiera nowe okno Widok danych
dla każdej otwartej tabeli. Aktywną tabelę można zmienić, klikając odpowiednie okno.

■ Pokaż wszystkie tabele w jednym widoku danych: Otwiera tylko jedno okno Widok
danych. Gdy otwierana jest nowa tabela, poprzednia tabela jest automatycznie
zamykana.
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Widoki danych

Można określić zachowanie Widoku danych.

■ Otwórz w trybie tylko do odczytu: Otwiera Widok danych w trybie tylko do odczytu.
Gdy ta opcja jest wybrana, w widoku danych nie można edytować danych.

■ Zapisz zmiany formatu i stylu z rysunkiem: Zapisuje wszystkie zmiany formatowania,
takie jak szerokość kolumn, czcionka, kolor lub obramowanie, które zostały dokonane
w Widoku danych.

■ Zawsze na wierzchu: Określa, czy okno Widok danych pozostaje na wierzchu, przed
wszystkimi innymi oknami, nawet gdy nie jest aktywnym oknem.

Patrz także:

■ Omówienie przeglądania zewnętrznych źródeł danych dla obiektów rysunkowych
(str. 869)

■ Przegląd łączenia rekordów bazy danych z obiektami (str. 455)

Aby ustawić opcje widoku danych

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Opcje AutoCAD Map.

2 W Okno dialogowe Opcje mapy AutoCAD (str. 1650) wybierz kartę Źródło danych
(str. 1656).

3 Zmodyfikuj żądane opcje.

4 Aby zmienić liczbę filtrów, jaką AutoCAD Map 3D wyświetla w oknie dialogowym
Historia filtru tabeli, wybierz kartę Bieżący rysunek (str. 1651). Podaj nową liczbę.

5 Kliknij przycisk OK.

Skrócone omówienie

OPCJE

Dostosowuje ustawienia programu AutoCAD

Menu Ustawienia  ➤ Opcje AutoCADMenu

OPCJEWiersz polecenia
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Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze
rysunku ➤ Opcje

Okienko zadań

MAPOPTIONS

Ustawia opcje programu AutoCAD Map 3D

Menu Ustawienia  ➤ Opcje Autodesk MapMenu

Opcje

Ikona

MAPOPTIONSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy ➤ Okienko zadań

Okno dialogowe Opcje mapy AutoCADOkno dialogowe

Ustawienie opcji edycji elementów geoprzestrzennych

Można określić opcje edycji elementów geoprzestrzennych.

■ Automatyczne wypisanie: Elementy geoprzestrzenne muszą zostać wypisane przed
edycją. Opcja ta pozwala na automatyczne wypisanie elementów geoprzestrzennych
przed edycją.

■ Automatyczne uaktualnienie edycji: Gdy edytowane są elementy geoprzestrzenne
w AutoCAD Map 3D, można uaktualnić oryginalne zasoby danych. Opcja ta pozwala
na automatyczne uaktualnienie źródła elementu.

■ Opcje wypisania elementu: Można wypisać elementy geoprzestrzenne wraz z
obiektami rysunkowymi lub elementami geoprzestrzennymi.

Elementy wypisane jako elementy
geoprzestrzenne

Elementy wypisane jako obiekty
rysunkowe AutoCAD

Pozwala na użycie pewnych wspólnych
poleceń edycyjnych ACAD obok poleceń

Pozwala na użycie wielu poleceń edycyjnych
ACAD.

edycyjnych określonych elementów
geoprzestrzennych (na przykład MAPFE-
ATURESPLIT (str. 1407)oraz MAPFE-
ATUREMERGE (str. 1406)).

Elementy wyedytowane są reprezentowane
jako geometrie geoprzestrzenne (na przykład
MAPPOLYGONS).

Elementy wyedytowane reprezentowane jako
geometrie programu AutoCAD (na przykład
zamknięte polilinie służące do repre-
zentowania elementów wielobocznych).
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Elementy wypisane jako elementy
geoprzestrzenne

Elementy wypisane jako obiekty
rysunkowe AutoCAD

Obsługuje wieloczęściowe (multiregionalne,
multiliniowe i multipunktowe) elementy
geoprzestrzenne, takie jak Wyspy Hawajskie.

Najczęściej występujące aplikacje edycyjne
użytkownika lub innych firm powinny
nieprzerwanie pracować (LISP, VB lub
ObjectARX). Niektóre mogą wymagać
drobnych uaktualnień.

Zabezpiecza i pozwala na edycję wartości M
i Z.

Pewne polecenia edycyjne programu AutoCAD
Map 3D będą nadal działać na elementy (na
przykład elastyczne dopasowanie arkusza
[ADERSHEET (str. 1404)]).

Pozwala na użycie stylizacji elementu.Pozwala na użycie stylizacji elementu.

■ Zegar monitu o wpisanie: Ta opcja umożliwia ustawienie pojawiającego się monitu
o wpisanie.

Patrz także:

■ Edycja elementów (str. 595)

Aby określić Opcje edycji elementu

1 Należy kliknąć ikonę Opcje edycji elementu na pasku narzędzi Dane lub wprowadzić
w wierszu polecenia mapfeatureeditoptions.

2 Następnie należy wybrać żądane opcje za pomocą pola wyboru. Jeśli wybierzesz
monit o wpisanie, określ odstępy czasu monitowania w minutach.

3 Kliknij przycisk OK.

Skrócone omówienie

MAPFEATUREEDITOPTIONS

Określa opcje dla edycji elementów

Opcje edycji elementu

Ikona

MAPFEATUREEDITOPTIONSWiersz polecenia
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Okno dialogowe Opcje edycji elementuOkno dialogowe

Ustawianie opcji metadanych

AutoCAD Map 3D 2009 obsługuje metadane FGDC do poziomu źródeł elementów i klas
obiektów. Można ustawić opcje w oknie dialogowym Opcje metadanych. Opcje
metadanych obejmują import oraz eksport szablonu metadanych, dokładność określenia
szerokości/długości geograficznej, a także automatyczną aktualizację.

Patrz także:

■ Ustawianie opcji metadanych (str. 1241)

Aby ustawić opcje metadanych

1 Uruchom przeglądarkę metadanych (str. 1244).

2 Na pasku narzędzi Przeglądarka metadanych kliknij przycisk Opcje.

3 Wykonaj jedną z poniższych czynności:

■ Aby skorzystać z szablonu metadanych, należy kliknąć kartę Szablony, a
następnie wybrać opcję Użyj szablonu i zaznaczyć żądany szablon z listy. Jeśli
nie pojawi się żaden szablon, należy kliknąć opcję Importuj, a następnie
importować szablon zgodny z FGDC.

■ Aby ustawić dokładność Szerokości/Długości, należy kliknąć kartę Preferencje
i ustalić liczbę cyfr po przecinku dla wartości długości i szerokości od 0 do 10.
Domyślnie obie wartości wynoszą 6.

4 Kliknij przycisk OK.

Skrócone omówienie

MAPMETADATAOPTIONS

Wyświetla okno dialogowe Opcje metadanych

MAPMETADATAOPTIONSWiersz polecenia

Opcje metadanychOkno dialogowe
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Ustawianie opcji aplikacji InfoCenter

Za pomocą aplikacji InfoCenter, którą uruchamia się z górnego paska menu, można
szybko uzyskać informacje o AutoCAD Map 3D 2009. Po wpisaniu pytania do pola
tekstowego InfoCenter przeszukuje dokumentację AutoCAD Map 3D oraz wszystkie
dokumenty określone w ustawieniach wyszukiwania.

Za pomocą aplikacji InfoCenter można wykonać następujące czynności:

■ Przeszukaj niestandardowy zestaw dokumentów, np. wszystkie podręczniki
użytkownika i samouczki. Programista może zmienić ustawienia aplikacji InfoCenter,
tak aby wyszukiwanie odbywało się w określonych plikach pomocy.

■ Przeszukaj określony dokument.

■ Dodaj do wyszukiwania własne dokumenty.

■ Uzyskuj najnowsze informacje na temat swych ulubionych źródeł RSS, takich jak Baza
wiedzy oraz Tablice dyskusyjne.

Szczegółowe informacje na temat aplikacji InfoCenter znajdują się w pomocy programu
AutoCAD.

Kojarzenie wersji bazy danych z rozszerzeniem nazwy pliku

Informacje te dotyczą wyłącznie obiektów rysunkowych.

Przy przeciąganiu bazy danych na kartę Eksplorator mapy w Oknie zadań, można wybrać
wersję bazy danych użytą do jej utworzenia.

Domyślnie, AutoCAD Map 3D prosi każdorazowo o określenie użytej wersji. Jeśli wszystkie
bazy danych zostały utworzone za pomocą określonej wersji oprogramowania, można
wybrać tą wersję jako domyślną.

Patrz także:

■ Dołączanie źródła danych (str. 188)

■ Konfigurowanie źródła danych (str. 191)

■ Ustawianie opcji źródeł danych dla rysunków (str. 213)

■ Przegląd łączenia rekordów bazy danych z obiektami (str. 455)

■ Wyświetlanie danych zewnętrznych połączonych z obiektami rysunkowymi (str. 951)
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Aby powiązać wersje baz danych z rozszerzeniami plików

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Opcje AutoCAD Map.

2 W Okno dialogowe Opcje mapy AutoCAD (str. 1650) wybierz kartę Źródło danych
(str. 1656).

3 W polu Skojarzenie wersji bazy danych z rozszerzeniem pliku, wybierz Skojarz.

4 W Okno dialogowe Skojarzone wersje bazy danych (str. 1429), przy każdej nazwie
bazy danych, wykonaj jedną z poniższych operacji:

■ Aby wyświetlić za każdym razem przy przeciąganiu pliku bazy danych na kartę
Eksplorator mapy Okna zadań, wybierz Zawsze pytaj.

■ Wybierz Zawsze użyj, aby skojarzyć rozszerzenie pliku bazy danych z określoną
wersją oprogramowania bazy danych. Wybierz odpowiednią wersję.
Po przeciągnięciu pliku bazy danych na kartę Eksplorator mapy, AutoCAD Map
3D sprawdzi rozszerzenie pliku i użyje określonej wersji oprogramowania bazy
danych.

Skrócone omówienie

MAPOPTIONS

Ustawia opcje programu AutoCAD Map 3D

Menu Ustawienia  ➤ Opcje Autodesk MapMenu

Opcje

Ikona

MAPOPTIONSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy ➤ Okienko zadań

Okno dialogowe Opcje mapy AutoCADOkno dialogowe

Ustawianie opcji zapytań (DWG)

Można ustalić kilka opcji, które określają sposób uruchamiania zapytań, wyświetlania
wyników na ekranie oraz sposób ich zapisywania.
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Na karcie Okno zadań

Można ukryć lub wyświetlić węzły zapytania na karcie Eksplorator Mapy w Oknie zadań.

UWAGA Opcja Zapytania, która występuje w kategorii Źródła danych, jest przeznaczona
dla zapytań o bazę danych.

Opcje ustawione na karcie Okno zadań dotyczą środowiska pojedynczego użytkownika
AutoCAD Map 3D. Wszystkie rysunki otwierane przez konkretnego użytkownika
wyświetlają te ustawienia, lecz nie dotyczą innych użytkowników, którzy otwierają te
same rysunków.

Na karcie Zapytanie

Można ustalić opcje zapytania obejmujące domyślny operator łączący, parametry
wyświetlania dla zapytań wykonywanych w trybie podglądu oraz opcje dla warunków
położenia.

Opcje ustawione na karcie Zapytanie stosują się tylko do bieżącego rysunku. Za każdym
razem, gdy otworzysz ten rysunek, opcje te będą miały wpływ tylko na ten rysunek, na
żaden inny.

Na karcie Zapis w źródle

Można ustalić opcje, które określają, czy przywołane obiekty będą dodane do zbioru
zapisu.

Opcje ustawione na karcie Zapisz w źródle stosują się tylko do bieżącego rysunku. Za
każdym razem, gdy otworzysz ten rysunek, opcje te będą miały wpływ tylko na ten
rysunek, na żaden inny.

Na karcie System

Można określić domyślny katalog dla zewnętrznie zapisanych zapytań.

Patrz także:

■ Okno zadań (str. 41)

■ Przegląd zapytań (str. 1037)

Aby ustalić opcje zapytania

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Opcje AutoCAD Map.
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2 Kliknij kartę Okno zadań (str. 1651), aby ukryć lub wyświetlić węzły zapytania na
karcie Eksplorator mapy w Panelu zadań.

3 Należy kliknąć kartę Zapytanie (str. 1653), aby ustalić specyficzne opcje zapytania.

4 Należy kliknąć kartę Zapisz w źródle (str. 1655), aby ustawić opcje określające, czy
przywołane obiekty będą dodane do zbioru zapisu.

5 Należy kliknąć kartę System (str. 1657), aby określić domyślny katalog zapisywania
zapytań zewnętrznych.

6 Kliknij przycisk OK.

Skrócone omówienie

MAPOPTIONS

Ustawia opcje programu AutoCAD Map 3D

Menu Ustawienia  ➤ Opcje Autodesk MapMenu

Opcje

Ikona

MAPOPTIONSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy ➤ Okienko zadań

Okno dialogowe Opcje mapy AutoCADOkno dialogowe

Użycie kreskowania zespolonego

Można ustalić opcję, która pozwala określić czy obiekty kreskowania utworzone przez
zapytania z zamianą właściwości i mapy tematyczne będą zespolone.

Wzory kreskowania wykorzystywane w mapach tematycznych.
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Kreskowanie zespolone utrzymuje powiązanie między obiektem kreskowania i jego
granicą: jeśli granica ta zostanie zmodyfikowana, to kreskowanie będzie automatycznie
uaktualnione. Jednakże, jeśli granica zostanie tak zmodyfikowana, że przestanie
obejmować to kreskowanie lub jeśli jakieś obiekty granicy zostaną usunięte, to powiązanie
między kreskowaniem i granicą zostanie utracone.

Podczas wykonywania zapytań na wielu plikach, bardzo łatwo jest utracić powiązanie
między obiektem kreskowania i jego granicą. Jeśli potrzebujesz kreskowania zespolonego,
to najłatwiejszym rozwiązaniem może być usunięcie obiektu starego kreskowania i
ponowne utworzenie kreskowania zespolonego, po zakończeniu modyfikacji dołączonych
rysunków.

Aby zachować istniejące powiązanie, należy pamiętać o poniższych uwagach:

■ Jeśli modyfikujesz obiekt, który jest częścią granicy kreskowania, upewnij się, że
wprowadzone zmiany nie przerwą granicy. Oznacza to, że możesz powiększyć okrąg,
lecz nie możesz go obciąć. Można rozciągnąć narożnik kwadratu, lecz nie można go
otworzyć.

■ Aby zapisać nowy zespolony obiekt kreskowania w dołączonym rysunku, wszystkie
obiekty granicy muszą znajdować się w tym samym dołączonym rysunku. Ponadto,
wszystkie obiekty muszą być zapisane w dołączonym rysunku w tym samym czasie.
Jeśli jakieś obiekty granicy zostaną zapisane w innym pliku lub zostaną zapisane w
innym czasie, to powiązanie zostanie utracone.

■ Gdy dodajesz obiekt kreskowania zespolonego do zbioru zapisu, wszystkie obiekty
jego granicy są dodawane automatycznie. Jeśli jakieś obiekty granicy są zamknięte,
to kreskowanie nie jest dodawane do zbioru zapisu.

■ Podczas usuwania zespolonego obiektu kreskowania ze zbioru zapisu, obiekty granicy
są usuwane ze zbioru zapisu automatycznie.

■ Gdy dodajesz obiekty granicy do zbioru zapisu, obiekty kreskowania skojarzone z tą
granicą nie są automatycznie dodawane do zbioru zapisu. Aby zachować powiązanie,
dodaj obiekt kreskowania do zbioru zapisu.

■ Podczas łączenia stałego kreskowania z tekstem, użyj polecenia PORZWYŚ, aby tekst
był widoczny na wierzchu kreskowania.

Patrz także:

■ Zmienianie właściwości przywołanych obiektów rysunkowych — przegląd (str. 1059)

■ Ustawianie opcji regionu (str. 841)
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Aby kreskowanie utworzone w wyniku zamiany właściwości było zespolone

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Opcje AutoCAD Map. Wybierz kartę Zapytanie (str.
1653).

2 W polu Opcje zapytania, wybierz Utwórz kreskowania zespolone.

Skrócone omówienie

MAPOPTIONS

Ustawia opcje programu AutoCAD Map 3D

Menu Ustawienia  ➤ Opcje Autodesk MapMenu

Opcje

Ikona

MAPOPTIONSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy ➤ Okienko zadań

Okno dialogowe Opcje mapy AutoCADOkno dialogowe

Ustawienia zapisywania opcji

AutoCAD Map 3D zapisuje opcje w jednym z trzech miejsc, w zależności od typu opcji.

■ Opcje rysunkowe są zapisywane w rysunku.

■ Opcje użytkownika i instalacji są zapisywane w pliku acadmap.ini. Przy uruchamianiu,
AutoCAD Map 3D najpierw szuka pliku acadmap.ini w bieżącym katalogu, następnie
we wszystkich katalogach znajdujących się na ścieżce AutoCAD Map 3D, a na końcu
w katalogu wykonywalnym AutoCAD Map 3D. Jeśli nie znajdzie pliku acadmap.ini,
program utworzy plik w bieżącym katalogu roboczym.

■ Opcje wielu użytkowników są zapisywane w binarnym pliku acadmap.sys. Plik
acadmap.sys znajduje się w katalogu wykonywalnym AutoCAD Map 3D. Po ustaleniu
opcji dla wielu użytkowników, administrator systemu powinien ustalić dla pliku stan
tylko-do-odczytu, aby zabezpieczyć go przed zmodyfikowaniem lub usunięciem przez
użytkowników.
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UWAGA Po odinstalowaniu AutoCAD Map 3D, acadmap.ini jest także odinstalowywany.
Jeśli ustawienia w tym pliku zostały zmodyfikowane, należy zapisać acadmap.ini przed
odinstalowaniem. Jeśli AutoCAD Map 3D zostanie odinstalowany, a następnie ponownie
zainstalowany, można po prostu zastąpić poprzednim, nowo zainstalowany plik
acadmap.ini. Należy pamiętać, że Map wersja 4 i wcześniejsze, zapisują ustawienia opcji
w pliku ade.ini. Jeśli zostanie odinstalowany Release 4 lub wcześniejszy, a następnie
zostanie zainstalowane nowsze wydanie AutoCAD Map 3D, nie będzie można zastąpić
nowego acadmap.ini zapisanym ade.ini. W przeciwnym razie należy zresetować opcje w
oknie dialogowym Opcje AutoCAD Map.

Patrz także:

■ Ustawianie opcji rysunku (str. 203)

■ Ustawianie opcji Okna zadań (str. 200)

■ Ustawianie opcji systemowych (str. 208)

■ Ustawianie opcji dla wielu użytkowników (str. 206)

■ Ustawianie opcji źródeł danych dla rysunków (str. 213)

■ Konfigurowanie użytkowników i przypisywanie uprawnień (str. 75)

Aby ustawić opcje AutoCAD Map 3D

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Opcje AutoCAD Map.

2 W oknie Okno dialogowe Opcje mapy AutoCAD (str. 1650) zmodyfikuj żądane opcje.

3 Kliknij przycisk OK.

Skrócone omówienie

OPCJE

Dostosowuje ustawienia programu AutoCAD

Menu Ustawienia  ➤ Opcje AutoCADMenu

OPCJEWiersz polecenia

Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze
rysunku ➤ Opcje

Okienko zadań

MAPOPTIONS
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Ustawia opcje programu AutoCAD Map 3D

Menu Ustawienia  ➤ Opcje Autodesk MapMenu

Opcje

Ikona

MAPOPTIONSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy ➤ Okienko zadań

Okno dialogowe Opcje mapy AutoCADOkno dialogowe

Ustawianie opcji obrazu rastrowego

lub wybierz raster obrazów wstawionych za pomocą Raster Extension, ustaw opcje w
oknie dialogowym Opcje Raster Extension.

■ Aby zmienić opcje dla obrazów wstawionych za pomocą Raster Extension (str. 228)
■ Aby określić katalog plików zasobów (str. 229)
■ Aby zmienić sposób wyświetlania ramek obrazów (str. 230)
■ Aby zmienić jakość wyświetlania obrazu (str. 231)
■ Aby wybrać metodę odłączenia obrazu (str. 232)
■ Aby włączyć obsługę Shift + lewy przycisk myszy (str. 234)
■ Aby określić domyślne nastawy korelacji (str. 235)
■ Aby ustawić pamięć dla obrazów (str. 237)

Przegląd ustawiania opcji obrazu rastrowego

Opcje obrazu rastrowego są dostępne dla obrazów wstawianych za pomocą Raster
Extension. Można nawiązać połączenie z wieloma obrazami rastrowymi za pomocą
Połączenia danych, ale wciąż korzystać z Raster Extension, aby wstawiać powiązane
obrazy rastrowe z formatami nieobsługiwanymi przez Połączenie danych lub określić
informacje o powiązaniu dla obrazów, które nie zawierają tych informacji w swoich
plikach.

Patrz także:

■ Ogólne informacje dotyczące rastrów i powierzchni (str. 372)

■ Używanie innych formatów obrazów rastrowych (str. 387)

■ Modyfikowanie obrazów rastrowych (str. 424)
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Aby zmienić opcje dla obrazów wstawionych za pomocą Raster Extension

■ Ustaw katalog pliku zasobów (str. ?).

■ Zmień sposób wyświetlania ramek. (str. ?)

■ Zmień jakość wyświetlania obrazu. (str. ?)

■ Wybierz metodę odłączania obrazów. (str. ?)

■ Trzymając wciśnięty klawisz Shift i klikając lewym przyciskiem myszy, wybierz obrazy
rastrowe. (str. ?)

■ Ustaw domyślne opcje korelacji. (str. ?)

■ Skonfiguruj opcje pamięci powiązane z obrazem. (str. ?)

Skrócone omówienie

MAPIOPTIONS

Określa domyślne ustawienia korelacji, opcje wyświetlania, opcje odłączania, ścieżki i
ustawienia pamięci

Menu Ustawienia  ➤ Opcje rastraMenu

MAPIOPTIONSWiersz polecenia

Okno dialogowe Opcje Raster ExtensionOkno dialogowe

Ustawianie katalogu plików zasobów

Pliki zasobów przechowują informacje o punkcie wstawienia, skali, obrocie i rozdzielczości
obrazu. Katalog pliku zasobów wskazuje, gdzie AutoCAD Map 3D będzie szukać plików
zasobów dla obrazów wstawionych za pomocą Raster Extension (nie tych, które zostały
dodane za pomocą Połączenia danych). Pliki zasobów mają taką samą nazwę bazową jak
obraz rastrowy i rozszerzenie .res.

Podczas wstawiania obrazu AutoCAD Map 3D szuka skojarzonych źródeł korelacji, takich
jak pliki globalne, pliki zasobów i pliki kart. Domyślnie AutoCAD Map 3D przeszukuje
katalog, w którym znajduje się obraz. Jakkolwiek dla plików zasobów można określić
dodatkowe miejsce przechowywania. Dodatkowe położenie ma zastosowanie tylko do
plików zasobów (.res). Nie jest stosowany do innych źródeł korelacji.
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Patrz także:

■ Ogólne informacje dotyczące rastrów i powierzchni (str. 372)

■ Używanie innych formatów obrazów rastrowych (str. 387)

■ Modyfikowanie obrazów rastrowych (str. 424)

■ Wyświetlanie informacji o obrazie (str. 408)

■ Definiowanie ścieżka poszukiwań obrazów rastrowych (str. 413)

Aby określić katalog plików zasobów

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Opcje rastrowe.

2 W Okno dialogowe Opcje Raster Extension (str. 1636), wybierz kartę Ścieżki.

3 W polu tekstowym Katalog pliku zasobów, wpisz ścieżkę dostępu do katalogu, w
którym znajdują się pliki zasobów lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać katalog.

4 Jeśli chcesz, by AutoCAD Map 3D przeszukał katalog plików zasobów przed
przeszukaniem katalogu obrazu, zaznacz pole Skorzystaj z katalogu pliku zasobów
przed katalogiem obrazu.

5 Kliknij przycisk OK, aby zapisać wprowadzone zmiany.

Skrócone omówienie

MAPIOPTIONS

Określa domyślne ustawienia korelacji, opcje wyświetlania, opcje odłączania, ścieżki i
ustawienia pamięci

Menu Ustawienia  ➤ Opcje rastraMenu

MAPIOPTIONSWiersz polecenia

Okno dialogowe Opcje Raster ExtensionOkno dialogowe

Zmiana sposobu wyświetlania ramek obrazów

Dla obrazów wstawionych za pomocą Raster Extension można wybrać wyświetlanie ramki
obrazu przed obrazem, za obrazem lub ukrycie ramki. Gdy ramka jest za obrazem, można
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nadal wybierać obraz wskazując jego ramkę. Jednakże po wyłączeniu ramki nie można
już wybrać obrazu w ten sposób.

Opcje te nie mają zastosowania w przypadku obrazów dodanych za pomocą Połączenia
danych.

UWAGA Jeśli użyjesz polecenia Pokaż/ukryj ramki, aby ukryć ramki, a następnie
ponownie je wyświetlić, ramki pojawią się przed obrazami.

Patrz także:

■ Ogólne informacje dotyczące rastrów i powierzchni (str. 372)

■ Używanie innych formatów obrazów rastrowych (str. 387)

■ Ręczne dopasowanie ramki obrazu podczas wstawiania (str. 399)

■ Wybieranie obrazu (str. 427)

■ Wyświetlanie ramek obrazu (str. 429)

■ Używanie Shift + lewy przycisk myszy do wybierania obrazów (str. 233)

Aby zmienić sposób wyświetlania ramek obrazów

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Opcje rastrowe.

2 W Okno dialogowe Opcje Raster Extension (str. 1636), wybierz kartę Ogólne.

3 W części Parametry wyświetlania, wybierz opcję z listy Ramka obrazu.

■ Ramka narysowana nad obrazem, wyświetla ramkę przed obrazem.

■ Ramka narysowana pod obrazem, ukrywa ramkę za obrazem. Nadal można
wybierać obraz wskazując jego ramkę.

■ Ramki wyłączone, wyłącza ramkę. Jeśli ramki są ukryte, wybieraj obraz
korzystając z metody wyboru (str. 428) Shift + lewy przycisk myszy.

4 Kliknij przycisk OK.

Skrócone omówienie

MAPIOPTIONS
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Określa domyślne ustawienia korelacji, opcje wyświetlania, opcje odłączania, ścieżki i
ustawienia pamięci

Menu Ustawienia  ➤ Opcje rastraMenu

MAPIOPTIONSWiersz polecenia

Okno dialogowe Opcje Raster ExtensionOkno dialogowe

Zmiana jakości wyświetlania obrazów

Dla obrazów wstawionych za pomocą Raster Extension można wybrać wyświetlanie w
wysokiej jakości lub jakości roboczej. Wysoka jakość zapewnia wygładzenie obrazu, więc
przejścia pomiędzy odcieniami wydają się mniej skokowe. Jakość robocza przyspiesza
działanie systemu, ale może zmniejszyć jakość z jaką obrazy kolorowe i w odcieniach
szarości pojawiają się na ekranie. Opcje te nie mają wpływu na obrazy dodane za pomocą
Połączenia danych.

UWAGA Ustawianie jakości wyświetlania ma wpływ tylko na sposób prezentacji obrazu
na ekranie przez AutoCAD Map 3D. Nie zmienia ono zawartości pliku obrazu.

Patrz także:

■ Ogólne informacje dotyczące rastrów i powierzchni (str. 372)

■ Używanie innych formatów obrazów rastrowych (str. 387)

■ Modyfikowanie obrazów rastrowych (str. 424)

■ Zmiana jakości i szybkości wyświetlania obrazów (str. 432)

■ Ustawianie jasności, kontrastu i tłumienia (str. 431)

Aby zmienić jakość wyświetlania obrazu

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Opcje rastrowe.

2 W Okno dialogowe Opcje Raster Extension (str. 1636), wybierz kartę Ogólne.

3 W części Parametry wyświetlania, wybierz odpowiednią opcję w podgrupie Jakość
wyświetlania:

■ Wysoka wyrównuje piksele, maskując różnice między odcieniami. Jeśli korzysta
się z palety 256 kolorów do wyświetlania obrazów, wyrównanie pomoże pokazać
bardziej realistycznie obraz, zawierający więcej niż 256 odcieni.
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■ Robocza nie wyrównuje pikseli. To ustawienie jest zalecane dla obrazów
dwukolorowych.

4 Kliknij przycisk OK.

Skrócone omówienie

MAPIOPTIONS

Określa domyślne ustawienia korelacji, opcje wyświetlania, opcje odłączania, ścieżki i
ustawienia pamięci

Menu Ustawienia  ➤ Opcje rastraMenu

MAPIOPTIONSWiersz polecenia

Okno dialogowe Opcje Raster ExtensionOkno dialogowe

Wybórmetody odłączenia obrazu

Gdy z mapy usunięte zostaną obrazy dodane za pomocą Raster Extenstion, informacje
o nich będą wciąż przechowywane w pliku mapy. Aby usunąć te informacje, należy
odłączyć obraz. Można określić, czy obrazy mają być odłączane automatycznie po
usunięciu ich ostatniego wystąpienia z mapy. Opcje te nie mają wpływu na obrazy dodane
za pomocą Połączenia danych.

Patrz także:

■ Ogólne informacje dotyczące rastrów i powierzchni (str. 372)

■ Używanie innych formatów obrazów rastrowych (str. 387)

■ Modyfikowanie obrazów rastrowych (str. 424)

■ Ukrywanie, usuwanie, odłączanie i wymazywanie obrazów (str. 415)

Aby wybrać metodę odłączenia obrazu

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Opcje rastrowe.

2 W Okno dialogowe Opcje Raster Extension (str. 1636), wybierz kartę Ogólne.

232 | Rozdział 2   Ustawienia



3 W części Parametry odłączania obrazu, wybierz jedną z poniższych metod:

■ Pytaj przed odłączeniem - program pyta o odłączenie obrazu po usunięciu z
rysunku wszystkich ramek tego obrazów.

■ Zawsze odłączaj - powoduje automatyczne odłączanie obrazu po usunięciu
wszystkich jego ramek.

■ Nigdy nie odłączaj - program nie odłącza obrazu po usunięciu z rysunku
wszystkich ramek obrazu.

4 Kliknij przycisk OK.

UWAGA Można ręcznie odłączyć obraz korzystając z polecenia OBRAZ.

Skrócone omówienie

MAPIOPTIONS

Określa domyślne ustawienia korelacji, opcje wyświetlania, opcje odłączania, ścieżki i
ustawienia pamięci

Menu Ustawienia  ➤ Opcje rastraMenu

MAPIOPTIONSWiersz polecenia

Okno dialogowe Opcje Raster ExtensionOkno dialogowe

Używanie Shift + lewy przycisk myszy do wybierania
obrazów

Metoda wyboru dla obrazów wstawionych za pomocą Raster Extension może zostać
zmieniona. To ustawienie jest bardzo pomocne, gdy obraz jest powiększony i nie widać
jego ramki. Opcje te nie mają wpływu na obrazy dodane za pomocą Połączenia danych.

Patrz także:

■ Ogólne informacje dotyczące rastrów i powierzchni (str. 372)

■ Używanie innych formatów obrazów rastrowych (str. 387)

■ Wybieranie obrazu (str. 427)

■ Modyfikowanie obrazów rastrowych (str. 424)
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Aby włączyć obsługę Shift + lewy przycisk myszy

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Opcje rastrowe.

2 W Okno dialogowe Opcje Raster Extension (str. 1636), wybierz kartę Ogólne.

3 Wybierz Shift + lewy przycisk wybiera obraz, aby można było wybierać obrazy (str.
428) naciskając Shift i klikając je lewym przyciskiem myszy.

Usuń zaznaczenie z tego pola, jeśli nie chcesz korzystać z tej możliwości.

4 Kliknij przycisk OK.

Skrócone omówienie

MAPIOPTIONS

Określa domyślne ustawienia korelacji, opcje wyświetlania, opcje odłączania, ścieżki i
ustawienia pamięci

Menu Ustawienia  ➤ Opcje rastraMenu

MAPIOPTIONSWiersz polecenia

Okno dialogowe Opcje Raster ExtensionOkno dialogowe

Ustawianie domyślnych wartości korelacji

Większość obrazów posiada dane korelacji, zapisane w nagłówku pliku obrazu lub w pliku
źródłowym korelacji. Jednakże niektóre obrazy mogą nie posiadać żadnych danych
korelacji. W takich przypadkach można określić domyślne dane korelacji. Ponadto, gdy
źródło korelacji nie zawiera informacji o skali lub rozdzielczości, AutoCAD Map 3D
wykorzysta ustawienia domyślne.

UWAGA Ustawienie domyślne danych korelacji może skrócić czas wstawiania wielu
obrazów, które wymagają tego samego punktu wstawienia, skali, kąta obrotu i
rozdzielczości.

Patrz także:

■ Ogólne informacje dotyczące rastrów i powierzchni (str. 372)

■ Używanie innych formatów obrazów rastrowych (str. 387)

■ Korelacja obrazu rastrowego podczas wstawiania (str. 396)
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■ Ustawianie rozdzielczości obrazu (str. 400)

■ Wyświetlanie informacji o obrazie (str. 408)

■ Modyfikowanie nastaw korelacji dla obrazu (str. 436)

Aby określić domyślne nastawy korelacji

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Opcje rastrowe.

2 W Okno dialogowe Opcje Raster Extension (str. 1636), wybierz kartę Wartości
domyślne obrazu.

3 W pola X i Y punktu wstawienia wpisz odpowiednie współrzędne domyślnego
punktu wstawienia. Dokładność tych punktów zależy od dokładności podanej w
oknie dialogowym Jednostki. Więcej informacji o poleceniu JEDN znajduje się w
pomocy programu AutoCAD.

4 Aby ustawić wysokość umieszczenia ramek obrazu, wpisz jego wartość w pole Z
punktu wstawienia.

Ta wartość jest użyteczna, gdy na przykład chcesz ustalić wysokość położenia obrazu
planu kondygnacji.

5 W polu Obrót, wpisz domyślny kąt obrotu obrazów. Jednostka miary zależy od
wybranej wartości w oknie dialogowym Jednostki rysunku.

6 W polu Skala wpisz domyślną skalę obrazów. Skala obrazu nie zmienia skali rysunku
wektorowego.

7 W polu Rozdzielczość, wpisz domyślną rozdzielczość obrazów. Najczęściej będzie
to rozdzielczość skanowania. Przykładowo jeśli większość używanych obrazków
była skanowana przy rozdzielczości 300 dpi, wpisz 300 w tym polu.

8 W polu Jednostki, wybierz domyślną jednostkę punktu wstawienia i rozdzielczości
obrazu. Przykładowo, jeśli większość używanych obrazków była skanowana przy
rozdzielczości 300 dpi, wybierz Cale jako jednostkę domyślną.

9 Kliknij przycisk OK.

Skrócone omówienie

MAPIOPTIONS

Określa domyślne ustawienia korelacji, opcje wyświetlania, opcje odłączania, ścieżki i
ustawienia pamięci
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Menu Ustawienia  ➤ Opcje rastraMenu

MAPIOPTIONSWiersz polecenia

Okno dialogowe Opcje Raster ExtensionOkno dialogowe

Konfiguracja wykorzystania pamięci

AutoCAD Map 3D rezerwuje 25% fizycznej pamięci systemu (RAM) do wstawiania obrazów
z Raster Extension. Jeśli domyślna wartość zostanie zwiększona, więcej pamięci fizycznej
zostanie udostępnione obrazom, a mniej dla innych operacji AutoCAD Map 3D i aktualnie
uruchomionych aplikacji.

Jeśli będzie potrzeba więcej pamięci dla obrazów, Raster Extension skorzysta z
tymczasowego pliku wymiany. Przykładowo, jeśli do rysunku wstawiony jest plik wielkości
100 MB, a wartość Limit pamięci to 8 MB, AutoCAD Map 3D przechowa pozostałe 92
MB w pliku tymczasowym. Można podać katalog, w którym zostanie on utworzony.

Można zmienić następujące ustawienia pamięci Raster Extension:

■ Położenie plików tymczasowych — Domyślnym katalogiem dla tymczasowych plików
systemu Windows jest katalog temp.

PORADA Aby uzyskać największą wydajność, tymczasowy plik wymiany należy
umieścić na dysku lokalnym. Niewskazane jest korzystanie z dysku, na którym
zainstalowany jest system operacyjny, chyba że jest to jedyny dysk lokalny.

■ Limit pamięci — Określa maksymalną wielkość pamięci komputera, którą AutoCAD
Map 3D może wykorzystać do przechowywania plików obrazów.

UWAGA Im więcej pamięci fizycznej RAM jest w komputerze, tym większą wartość
można ustalić dla parametru Limit pamięci. Im większa wartość Limitu pamięci, tym jest
mniej wykonywane zapisów tymczasowych na dysku twardym, a obrazy są szybciej
wczytywane i wyświetlane. Jednakże nie należy przydzielać całej dostępnej fizycznej
pamięci RAM, ponieważ spowoduje to zmniejszenie ogólnej wydajności systemu.

UWAGA Zamknij i ponownie uruchom AutoCAD Map 3D po zmianie tych ustawień.

Patrz także:

■ Ogólne informacje dotyczące rastrów i powierzchni (str. 372)

■ Używanie innych formatów obrazów rastrowych (str. 387)
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■ Usunięcie obrazu z pamięci (str. 420)

Aby ustawić pamięć dla obrazów

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Opcje rastrowe.

2 W Okno dialogowe Opcje Raster Extension (str. 1636), wybierz kartę Pamięć.

3 Aby określić dysk dla tymczasowego pliku wymiany, kliknij przycisk Przeglądaj w
grupie Położenie tymczasowego pliku wymiany i wybierz napęd.

4 Aby zmienić ilość rezerwowanej pamięci dla wstawianych obrazów, wpisz nową
wartość w polu Limit pamięci. Bądź ostrożny, by nie wykorzystać wszystkich zasobów
systemu.

UWAGA Możesz kliknąć przycisk Domyślnie, by przywrócić temu ustawieniu
wartość zalecaną.

5 Kliknij przycisk OK, aby zaakceptować zmiany.

Aby te zmiany odniosły efekt, trzeba ponownie uruchomić AutoCAD Map 3D.

Skrócone omówienie

MAPIOPTIONS

Określa domyślne ustawienia korelacji, opcje wyświetlania, opcje odłączania, ścieżki i
ustawienia pamięci

Menu Ustawienia  ➤ Opcje rastraMenu

MAPIOPTIONSWiersz polecenia

Okno dialogowe Opcje Raster ExtensionOkno dialogowe

Dostosowywanie oraz automatyzacja importu i eksportu

Aby dopasować i zautomatyzować import i eksport, użyj profilów i plików .ini.

■ Aby utworzyć profil (str. 240)
■ Aby skorzystać z profilu (str. 241)
■ Aby wyeksportować do formatu .shp bazując na folderze, a nie na pliku (str. 246)
■ Aby wyeksportować do formatu .shp bazując na pliku, a nie na folderze (str. 247)
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■ Aby zmienić wielkość segmentacji dla splajnów, wypukłych polilinii, łuków i elips (str.
247)

■ Aby zmienić domyślny plik źródłowy dla eksportowanych plików DGN (str. 247)
■ Aby eksportować pliki DGN w jednostkach calowych, a nie metrycznych (str. 248)
■ Aby importować Shapefiles, MIF/MID, TAB lub VPF jako bazujące na folderze,

wielokrotnego wyboru lub bazujące na plikach (str. 248)
■ Aby określić opcje importu komórki DGN (str. 249)
■ Aby zaimportować obiekty używając kolorów RGB (True Color) (str. 249)
■ Aby określić ustawienia kodowania języka dla języków azjatyckich w GML (str. 250)
■ Aby określić właściwości obiektu (str. 251)

Przegląd dostosowywania importu i eksportu

Aby dopasować i zautomatyzować import i eksport, użyj profilów i plików .ini.

Użyj tej metody...Aby dostosować lub zautomatyzować...

Należy zapisać profil w oknie dialogowym
Eksport.
Zobacz sekcję Korzystanie z profilów (str. 239)

Ustawienia eksportu

Należy zapisać profil w oknie dialogowym
Import.
Zobacz sekcję Korzystanie z profilów (str. 239)

Ustawienia importu

Edycja pliku mapexport.ini.
Zobacz sekcję Dostosowywanie plików .ini
importu i eksportu (str. 241)

Ustawienia domyślne eksportu

Edycja pliku mapimport.ini.
Zobacz sekcję Dostosowywanie plików .ini
importu i eksportu (str. 241)

Ustawienia domyślne importu

Skrócone omówienie

MAPEXPORT

Eksportuje obiekty rysunkowe i ich dane atrybutów do pliku w formacie zewnętrznym.
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Kliknij opcję Plik ➤ Przekształć DWG na ➤ Eksportuj do Map
3D.

Menu

Eksport pliku Map

Ikona

MAPEXPORTWiersz polecenia

Okno dialogowe EksportOkno dialogowe

MAPIMPORT

Importuje plik w zewnętrznym formacie do programu AutoCAD Map 3D

Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Importuj do Map 3D..Menu

Import pliku Map

Ikona

MAPIMPORTWiersz polecenia

Okno dialogowe ImportOkno dialogowe

Korzystanie z profilów

Aby ponownie użyć lub współdzielić ustawienia, zapisz je jako profil.

Profile eksportu

Po zapisaniu profilu eksportu, nie przechowuje on nazwy bieżącego pliku i bieżącego
zbioru wskazań.

Po wczytaniu profilu eksportu, jeśli nie istnieje określone źródło danych, opcja Zawieraj
dane tabeli jest ustawiana na Nie.

Profile importu

Po zapisaniu profilu importu, nie przechowuje on nazwy bieżącego pliku.

Po wczytaniu profilu importu resetowane są ustawienia tabeli dla każdej warstwy
wejściowej, której nazwa zgadza się z nazwą warstwy wejściowej w zapisanym profilu.
Warstwy nie pasujące do warstw wejściowych w zapisanym profilu nie są resetowane.

■ Jeśli określony kod układu współrzędnych nie znajduje się w słowniku, to układ
współrzędnych jest ustawiany na <Brak>.
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■ Jeśli nazwa pola danych ma być użyta dla nieistniejącej warstwy, warstwa rysunku
jest ustawiona na 0. Jeśli jakaś warstwa nie będzie istniała, to zostanie utworzona.

■ Jeśli nie istnieje nazwa pola danych do wykorzystania dla nazwy bloku lub nie istnieje
określony blok, to blok jest ustawiany na ACAD_POINT.

Po wczytaniu pliku importu zawierającego ustawienia klasy obiektów, AutoCAD Map 3D
sprawdza potencjalne problemy i obsługuje je w następujący sposób:

■ Jeśli odpowiedni plik klasyfikacji obiektów nie jest dołączony do rysunku, ustawienia
klasy obiektów są ignorowane.

■ Jeśli ustawienia klasy obiektów, które będą użyte dla warstwy są sprzeczne z plikiem
importu, ustawienia klasy obiektów nie zostaną zastosowane.

■ Jeśli określona klasa obiektów nie istnieje, przypisanie klasy obiektów jest ustawiane
na <Brak>.

■ Jeśli ustawienia atrybutu klasy obiektów mają konflikt z importowanym plikiem,
AutoCAD Map 3D wyświetla Okno dialogowe Rozwiązanie konfliktu (str. 1455).

Zgodność z poprzednimi wydaniami

■ Profile zapisane w AutoCAD Map 3D 2004-2007 w wersjach 4.5, 5 oraz 6 są
kompatybilne z tym wydaniem.

■ Profile zapisane w Autodesk Map 2000 Release 4 lub wcześniejsze nie mogą być
używane w tym wydaniu.

■ Profile utworzone w tym wydaniu mogą zawierać dodatkowe informacje, które nie
mogą być wykorzystane w poprzednich wydaniach. Tego rodzaju niekompatybilne
informacje o profilu są pomijane, gdy profil jest używany w poprzednim wydaniu.

Patrz także:

■ Ogólne informacje dotyczące konwertowania danych geoprzestrzennych do obiektów
rysunkowych (str. 317)

■ Przegląd konwersji i eksportu (str. 1181)

Aby utworzyć profil

1 Otwórz okno dialogowe Opcje importu lub Opcje eksportu.

2 Określ ustawienia do zapisania.

3 Kliknij przycisk Zapisz.
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4 Wprowadź nazwę dla profilu.

Aby skorzystać z profilu

1 Otwórz okno dialogowe Opcje importu lub Opcje eksportu.

2 Kliknij przycisk Wczytaj.

3 Wybierz profil.

Skrócone omówienie

MAPEXPORT

Eksportuje obiekty rysunkowe i ich dane atrybutów do pliku w formacie zewnętrznym.

Kliknij opcję Plik ➤ Przekształć DWG na ➤ Eksportuj do Map
3D.

Menu

Eksport pliku Map

Ikona

MAPEXPORTWiersz polecenia

Okno dialogowe EksportOkno dialogowe

MAPIMPORT

Importuje plik w zewnętrznym formacie do programu AutoCAD Map 3D

Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Importuj do Map 3D..Menu

Import pliku Map

Ikona

MAPIMPORTWiersz polecenia

Okno dialogowe ImportOkno dialogowe

Dostosowywanie plików .ini importu i eksportu

Niektóre wartości domyślne ustawień importu i eksportu są przechowywane w plikach
.ini (inicjacyjnych). Po użyciu nowego formatu w AutoCAD Map 3D, informacje o tym
formacie są automatycznie dodawane do plików .ini. Jednakże, w szczególnych wypadkach,
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można samodzielnie dokonać modyfikacji tych plików. Dodatkowo, w tych plikach można
ustawić kilka opcji formatowania.

Można zmodyfikować następujące pliki .ini:

■ mapexport.ini—Ustawia opcje eksportu formatu bazującego na plikach jako formatu
bazującego na folderze (który jest szczególnie pomocny dla ShapeFile); do określania
sposobu podziału łuków i okręgów; do zdefiniowania domyślnego pliku źródłowego
dla eksportowanych plików DGN (który określa wartości domyślne, takie jak jednostki
miary i 2D na 3D); do określania ustawień kodowania języka dla eksportu danych
GML w językach azjatyckich.

■ mapimport.ini — Ustawia opcje używane do wyboru pliku lub folderu; do ustalenia
opcji domyślnych importu dla DGN; do importu kolorów obiektów do ich
odpowiedników RGB (True Color); do określania języka kodowania ustawień dla
importu danych GML w językach azjatyckich.

■ mapforeignfileproperties.ini — Ustawia opcje do określania rodzaju linii, szerokości
linii, czcionki oraz wyrównania.

Eksport do ArcView ShapeFiles

Jeśli eksport jest wykonywany do ArcView ShapeFiles, można go traktować jako format
bazujący na folderze. Aby to zrobić, należy zmodyfikować następujące elementy w pliku
MapExport.ini:

■ Określić, że zamiast pliku wymagany jest folder.

■ Określić, że wymagany jest prefiks nazwy.

■ Określić, że nie będzie już wymagany typ (punkt/linia/polilinia/tekst).

Jeśli modyfikuje się te elementy, trzeba mieć pewność, że zmiany przeprowadziło się
tylko dla sterownika, który je obsługuje.

Segmentowanie niektórych typów elementów podczas eksportu

Podczas eksportu splajnów i wypukłych polilinii, są one przerywane na segmenty polilinii.
Liczba stopni segmentacji jest ustawiana w opcji SegmentationDegrees. Domyślnie,
SegmentationDegrees ma 2 stopnie.

Dodatkowo, przy eksporcie do pliku w formacie, który nie obsługuje łuków i elips, takiego
jak Shape lub Coverage, lub nie obsługuje elips z osiami pod kątem, takiego jak MIF/MID,
można dodatkowo zmodyfikować segmentację zmieniając wartość dla
FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE. Domyślnie, FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE ma 5 stopni.
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Wartości dla SegmentationDegrees i FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE można zwiększać
lub zmniejszać.

Eksportowanie do plikówMicroStation DGN

Podczas eksportu plików DGN, AutoCAD Map 3D odczytuje plik źródłowy, aby określić
domyślne informacje, takie jak czy wynikowy plik DGN będzie miał jednostki calowe, czy
metryczne i czy plik będzie 2D, czy 3D. Istnieją oddzielne pliki ziarna dla DGN w wersji
7 i DGN w wersji 8. Więcej informacji na temat plików źródłowych znajduje się w rozdziale
Format MicroStation Design (DGN) w wersjach 7 i 8 (str. 341).

Aby zmienić domyślne jednostki miary (lub inne wartości domyślne), należy zmienić
domyślne pliki źródłowe określone w pliku MapExport.ini.

Określanie opcji wyboru pliku i folderu używanego do importu

Domyślnie, przy imporcie plików ArcView ShapeFiles, MapInfo MIF/MID, MapInfo TAB
lub VPF można wybrać do importu jeden lub więcej plików w folderze. Jest to nazywane
wyborem wielokrotnym.

W razie potrzeby można zmienić ustawienia w pliku mapimport.ini, tak aby te formaty
bazowały na folderze (należy wybrać folder, a zostaną zaimportowane wszystkie pliki w
tym folderze) lub na pojedynczym wyborze (można wybrać do importu tylko jeden plik).
Należy pamiętać, że VPF może tylko bazować na folderze i wyborze wielokrotnym.

Importowanie komórek DGN

Podczas importu danych z pliku DGN można określić wiele opcji importu DGN dostępnych
w Opcjach sterownika.

Importowanie kolorów obiektów jako kolorów RGB (True Color)

Domyślnie, obiekty są importowane używając kolorów ACI (AutoCAD Color Index).
Podczas importu z DGN lub MIF/MID, można określić czy obiekty mają zachować swoje
wartości kolorów RGB.

Nawet w przy imporcie z użyciem kolorów RGB, białe obiekty są zawsze importowane z
kolorem Biały ACI, który wyświetla białe obiekty na czarnym tle i czarne obiekty na białym
tle. Czarne obiekty są przypisywane do koloru JakWarstwa. Jeśli obiekty eksportowane
do MIF/MID są czarne, przed eksportem należy zmienić kolor warstwy na czarny.

Należy pamiętać, że jeśli kolor tła karty Model jest inny niż biały lub czarny i wykonywany
jest import z użyciem kolorów RGB, można nie zobaczyć obiektów, których kolor jest
bliski kolorowi tła.
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Ustawienia kodowania języka dla importu oraz eksportu danych GML

Podczas eksportowania danych GML w językach azjatyckich, należy sprawdzić, czy
mapexport.ini zawiera ustawienia kodowania języka niezbędne do eksportu poprawnych
danych GML dla żądanego języka.

Podczas eksportowania zalecane jest użycie trybu schematu Fixed, ponieważ może on
rozpoznać różne znaki wielobajtowe, które mogą być problematyczne w trybie Create.

Podczas importowania danych GML w językach azjatyckich, należy sprawdzić, czy
ustawienia kodowania języka określone w pliku mapimport.ini z AutoCAD Map 3D
odpowiadają ustawieniom importowanego pliku. Aby import przebiegł bez problemów,
te ustawienia muszą do siebie pasować.

Dodawanie etykiet użytkownika

Jeśli użytkownik jest zapoznany z opcjami dla sterownika, może dodać swoje etykiety.
Należy użyć formatu:

Driver:XXX

Gdzie XXX jest kodem, który ma być przesłany do sterownika. Należy dodać linię do
odpowiedniej sekcji pliku MapExport.ini. Nieprawidłowe etykiety mogą wywołać
nieprzewidzialne rezultaty.

Położenie pliku .ini

Podczas eksportu, AutoCAD Map 3D szuka najpierw pliku .ini w bieżącym katalogu. Jeśli
brakuje pliku .ini, używa pliku .ini z folderu znajdującego się tutaj: C:\Documents and
Settings\All Users\Dane aplikacji\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2009\R17.2. Aby zawsze
używać tych samych ustawień, nie należy tworzyć dodatkowych plików .ini.

Zmienianie czcionki, rodzaju linii, szerokości linii lub wyrównania

Można ustawić pewną liczbę opcji formatowania w pliku mapforeignfileproperties.ini.
Należy użyć sekcji [DGN_V7_FieldMappping] lub [DGN_V8_FieldMapping], aby włączyć
poszczególne opcje formatowania:

■ igds_font=MapFont

■ igds_justification=MapJustification

■ igds_weight=MapLineWeight

■ igds_style=MapLineStyle

Czcionki DGN
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Aby przypisać numery czcionek do zdefiniowanych stylów tekstu, należy użyć sekcji
[DGN_V7_Font] lub [DGN_V8_Font].

Rodzaje linii DGN

Aby przypisać style linii DGN do stylów wczytanych do rysunku AutoCAD Map 3D, należy
użyć sekcji [DGN_V7_Font] lub [DGN_V8_LineStyle].

Szerokość linii DGN

Aby przypisać szerokości linii DGN do szerokości dostępnych w AutoCAD Map 3D, należy
użyć sekcji [DGN_V7_LineWeight] lub [DGN_V8_LineWeight].

Zakres szerokości linii DGN to 0-31. Szerokości linii AutoCAD Map 3D są w setnych
częściach milimetra i obsługiwane są tylko następujące wartości: 0, 5, 9, 13, 15, 18, 20, 25,
30, 35, 40, 50, 53, 60, 70, 80, 90, 100, 106, 120, 140, 158, 200, 211, -1, -2 i -3. Wartości
AutoCAD Map 3D równe -1, -2 i -3 wskazują odpowiednio JakWarstwa, JakBlok i domyślną
szerokość linii.

Wyrównanie DGN

Aby przypisać wyrównania DGN do pionowych i poziomych trybów lub załączników
AutoCAD, należy użyć sekcji [DGN_V7_Justification] lub [DGN_V8_Justification].

Zakres wartości wyrównania DGN to 0-14:

0 to Lewo/Góra, 8 to Symetria/Dół, 1 to Lewo/Symetria, 9 to Prawy margines/Góra, 2 to
Lewo/Dół, 10 to Prawy margines/Symetria, 3 to Lewy margines/Góra, 11 to Prawy
margines/Dół, 4 to Lewy margines/Symetria, 12 to Prawo/Góra, 5 to Symetria/Dół, 13 to
Prawo/Symetria, 6 to Symetria/Góra, 14 to Prawo/Dół, 7 to Symetria/Symetria, domyślnie
jest 5

Dla wyrównania AutoCAD Map 3D obsługiwane są poniższe wartości:

GóraLewo, GóraSymetria, GóraPrawo, CentrumLewo, CentrumSymetria, CentrumPrawo,
DółLewo, DółSymetria, DółPrawo, BazaLewo, BazaSymetria, BazaPrawo, BazaDopas,
DółDopas, CentrumDopas, GóraDopas, BazaWstaw, DółWstaw, CentrumWstaw,
GóraWstaw, BazaCentrum, DółCentrum, CentrumCentrum, GóraCentrum

Wyrównanie MIF

Do ustawienia wyrównania dla MIF, należy użyć sekcji [MIF_Justification]. Dopuszczalne
wyrównanie MIF to lewo, symetria i prawo.

Podczas importu z MIF do AutoCAD Map 3D, używane jest ostatnie przypisanie w tabeli.

Arc/INFO oraz Wyrównanie E00

Do ustawienia wyrównania dla Arc/INFO i E00 należy użyć sekcji [ARCINFO_Justification]
i [E00_Justification].
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Podczas importu z Arc/INFO lub E00 do AutoCAD Map 3D używane jest ostatnie
przypisanie w tabeli.

Patrz także:

■ Ogólne informacje dotyczące konwertowania danych geoprzestrzennych do obiektów
rysunkowych (str. 317)

■ Przegląd konwersji i eksportu (str. 1181)

■ Obsługiwane formaty (str. 1188)

■ Aby wyeksportować do formatu .shp bazując na folderze, a nie na pliku (str. 246)

■ Aby wyeksportować do formatu .shp bazując na pliku, a nie na folderze (str. 247)

■ Aby zmienić wielkość segmentacji dla splajnów, wypukłych polilinii, łuków i elips
(str. 247)

■ Aby zmienić domyślny plik źródłowy dla eksportowanych plików DGN (str. 247)

■ Aby eksportować pliki DGN w jednostkach calowych, a nie metrycznych (str. 248)

■ Aby określić opcje importu komórki DGN (str. 249)

■ Aby importować Shapefiles, MIF/MID, TAB lub VPF jako bazujące na folderze,
wielokrotnego wyboru lub bazujące na plikach (str. 248)

■ Aby zaimportować obiekty używając kolorów RGB (True Color) (str. 249)

■ Aby określić ustawienia kodowania języka dla języków azjatyckich w GML (str. 250)

■ Aby określić właściwości obiektu (str. 251)

Aby wyeksportować do formatu .shp bazując na folderze, a nie na pliku

1 Otwórz plik mapexport.ini korzystając z edytora tekstu takiego jak WordPad.

Ten plik znajduje się w folderze C:\Documents and Settings\All Users\Dane
aplikacji\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2009\R17.2

2 Znajdź sekcję [SHP].

3 Określ File=False.

4 Określ Rootname=True.

5 Określ EntTypes=All.

6 Zapisz i zamknijplik .ini.
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Aby wyeksportować do formatu .shp bazując na pliku, a nie na folderze

1 Otwórz plik mapexport.ini korzystając z edytora tekstu, takiego jak WordPad.

Ten plik znajduje się w folderze C:\Documents and Settings\All Users\Dane
aplikacji\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2009\R17.2.

2 Znajdź sekcję [SHP].

3 Określ File=True.

4 Określ Rootname=False.

5 Określ EntTypes=Types.

6 Zapisz i zamknij plik .ini.

Aby zmienić wielkość segmentacji dla splajnów, wypukłych polilinii, łuków i elips

1 Otwórz plik mapexport.ini korzystając z edytora tekstu, takiego jak WordPad.

Ten plik znajduje się w folderze C:\Documents and Settings\All Users\Dane
aplikacji\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2009\R17.2.

2 Znajdź sekcję [Options].

3 Aby zmienić segmentację splajnów i wypukłych polilinii, zmień wartość
SegmentionDegrees na inną.

Domyślną wartością jest 2.

4 Aby zmienić podział łuków i elips, znajdź sekcję Plik należącą do jednego z
następujących formatów plików: Arc/INFO, E00, MIF, MapInfo lub Shape.

5 Usuń średnik z początku następującej linii:

Driver:FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE=5

6 Zmień wartość FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE na inną.

7 Zapisz i zamknij plik .ini.

Aby zmienić domyślny plik źródłowy dla eksportowanych plików DGN

1 Otwórz plik mapexport.ini korzystając z edytora tekstu, takiego jak WordPad.

Ten plik znajduje się w folderze C:\Documents and Settings\All Users\Dane
aplikacji\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2009\R17.2.

2 Znajdź sekcję [DGCN_V7] lub [DGN_V8]. W niej określony jest domyślny plik
źródłowy.
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3 Zmień domyślny plik źródłowy na inny.

UWAGA Sprawdź, czy został wybrany plik źródłowy dla odpowiedniej wersji DGN.
Jeśli eksportujesz do DGN w wersji 7 używając pliku źródłowego DGN w wersji 8,
operacja zakończy się błędem.

4 Zapisz i zamknij plik .ini.

Aby eksportować pliki DGN w jednostkach calowych, a nie metrycznych

1 Otwórz plik mapexport.ini korzystając z edytora tekstu, takiego jak WordPad.

2 Znajdź [DGN_V7] lub [DGN_V8]sekcję.

3 Zmień domyślny plik źródłowy na inny.

Przykładowo, zmień domyślny plik źródłowy na taki, który określa jednostki calowe,
a nie metryczne:

Driver:RUNTIME_MACROS=_SEED,"C:\Program Files\Common Files\Autodesk
Shared\GIS\ImportExport\4.0\design\seed3d_ft.dgn"

UWAGA Sprawdź, czy został wybrany plik źródłowy dla odpowiedniej wersji DGN.
Jeśli eksportujesz do DGN w wersji 7 używając pliku źródłowego DGN w wersji 8,
operacja zakończy się błędem.

4 Zapisz i zamknij plik .ini.

Aby importować Shapefiles, MIF/MID, TAB lub VPF jako bazujące na folderze,
wielokrotnego wyboru lub bazujące na plikach

1 Otwórz plik mapimport.ini korzystając z edytora tekstu takiego jak WordPad.

Ten plik znajduje się w tym folderzeC:\Documents and Settings\All Users\Dane
aplikacji\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2009\R17.2

2 Znajdź sekcję File należącą do jednego z następujących formatów plików: ShapeFile,
MIF/MID, TAB lub VPF.

Sekcja File jest poprzedzona komentarzem, "Ta sekcja określa sposób importu
plików Mif/Mid" i ma kilka linii zawierających słowo File.

3 Usuń średnik z początku linii żądanej opcji:

■ File=MultiSelect
Format będzie traktowany jako wielokrotnego wyboru, bazujący na plikach.
Oznacza to, że będzie można wybrać do importu jeden lub więcej poszczególnych
plików w oknie dialogowym Położenie importu.
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■ File=SingleSelect
Format będzie traktowany jako pojedynczego wyboru, bazujący na plikach.
Oznacza to, że będzie można wybrać tylko jeden plik w oknie dialogowym
Położenie importu. Należy pamiętać, że to nie jest poprawna opcja dla VPF.

■ File=False
Format będzie traktowany jako bazujący na folderze i wszystkie pliki w wybranym
folderze będą importowane.

4 Należy upewnić się, że na początku linii opcji, która będzie użyta, znajduje się
średnik. Średnik oznacza linię ignorowaną przez AutoCAD Map 3D.

5 Zapisz i zamknij plik .ini.

Aby określić opcje importu komórki DGN

1 Otwórz plik mapimport.ini korzystając z edytora tekstu takiego jak WordPad.

Ten plik znajduje się w folderze C:\Documents and Settings\All Users\Dane
aplikacji\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2009\R17.2.

2 Znajdź [DGN_V7_V8].

UWAGA Można również użyć opcji Rozwinięcie komórki w oknie dialogowym
Import (str. 342), aby rozwinąć komórki jako bloki lub punkty, albo je rozbić.

3 Znajdź sterownik: DGN_XPAND_CELL.

4 Zamień na CELLS2BLOCKS, EXPLODECELLS lub CELLS2POINTS.

5 Zapisz i zamknij plik .ini.

Aby zaimportować obiekty używając kolorów RGB (True Color)

1 Otwórz plik mapimport.ini korzystając z edytora tekstu takiego jak WordPad.

Ten plik znajduje się w folderze C:\Documents and Settings\All Users\Dane
aplikacji\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2009\R17.2.

2 Znajdź sekcję Kolor dla DGN_V7-V8 lub MIF (MapInfo).

3 Usuń średnik z początku linii żądanej opcji:

■ Color=Closest ACI only
Wartości RGB z pliku zostaną przekształcone na najbliższą wartość ACI.

■ Color=RGB only

Dostosowywanie oraz automatyzacja importu i eksportu | 249



Wartości RGB z pliku zostaną zachowane. Obiekty, których kolor jest czarny
(0,0,0) będą miały przypisany kolor JakWarstwa. Obiekty, których kolor jest
biały (255,255,255) będą miały przypisany kolor Biały ACI.

■ Color=Equivalent ACI and RGB
Dla każdej wartości RGB, która dokładnie odpowiada ACI, obiekty będą
importowane z użyciem koloru ACI. Wszystkie obiekty będą używać swoich
wartości RGB.

4 Należy upewnić się, że na początku linii opcji, która będzie użyta znajduje się średnik.
Średnik oznacza linię ignorowaną przez AutoCAD Map 3D.

5 Zapisz i zamknij plik .ini.

Aby określić ustawienia kodowania języka dla języków azjatyckich w GML

1 Otwórz plik mapimport.ini lub mapexport.ini korzystając z edytora tekstu takiego
jak WordPad.

2 Znajdź [GML2].

3 Usuń średnik z początku linii używanych ustawień kodowania języka. Przykładowo,
dla mapimport.ini, to są ustawienia używane dla języka japońskiego.

Driver:GML2_FEATURE_ENCODING=Shift-JIS

Driver:GML2_MAPPING_FILE_ENCODING=Shift-JIS

Dla mapexport.ini można użyć:

Driver:GML2_FEATURE_ENCODING=Shift-JIS

Driver:GML2_OUTPUT_ENCODING=Shift-JIS

Driver:GML2_MAPPING_FILE_ENCODING=Shift-JIS

Poniżej znajduje się zestawienie określonych ustawień, których można użyć.

Możliwe ustawieniaJęzyk

Big5Chiński
GB2312
GB18030
GBK

EUC-JPJapoński
Shift-JIS
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Możliwe ustawieniaJęzyk

EUC-KR
KSC5601

Koreański

4 Zapisz i zamknij plik .ini.

Aby określić właściwości obiektu

1 Otwórz plik mapforeignfileproperties.ini korzystając z edytora tekstu takiego jak
WordPad.

Ten plik znajduje się w folderze C:\Documents and Settings\All Users\Dane
aplikacji\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2009\R17.2.

2 Informacje na temat każdego ustawienia znajdują się w instrukcjach pliku.

Skrócone omówienie

MAPEXPORT

Eksportuje obiekty rysunkowe i ich dane atrybutów do pliku w formacie zewnętrznym.

Kliknij opcję Plik ➤ Przekształć DWG na ➤ Eksportuj do Map
3D.

Menu

Eksport pliku Map

Ikona

MAPEXPORTWiersz polecenia

Okno dialogowe EksportOkno dialogowe

MAPIMPORT

Importuje plik w zewnętrznym formacie do programu AutoCAD Map 3D

Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Importuj do Map 3D..Menu

Import pliku Map

Ikona

MAPIMPORTWiersz polecenia
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Okno dialogowe ImportOkno dialogowe
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Wprowadzanie danych

Ogólne informacje dotyczące wprowadzania danych

Plik mapy w programie AutoCAD Map 3D jest szczególnym plikiem rysunku (DWG), w
którym można łączyć dane z wielu źródeł. Plik mapy przechowuje wszystkie informacje
potrzebne do tworzenia, edycji, wyświetlania i publikacji mapy, w tym:

■ Obiekty rysunkowe i informacje o dołączonych plikach rysunkowych

■ Informacje atrybutów

■ Informacje potrzebne do połączenia z bazami danych, np. Oracle lub ArcSDE

■ Informacje wymagane do połączenia z plikiem geoprzestrzennym

■ Informacje wymagane do połączenia z zasobami opartymi na sieci

■ Metadane

■ Informacje stylów

■ Arkusze map

Program AutoCAD Map 3D jest oknem, w którym znajdują się wszystkie dane użytkownika.
Dostępne są dwie metody dostępu do danych: można połączyć się z plikami rysunkowymi
lub innymi źródłami danych i przeglądać lub edytować elementy w oryginalnym źródle,

3
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zapisując zmiany w formacie podstawowym; można też konwertować dane do formatu
DWG, usuwając połączenia z oryginalnym źródłem.

Aby uzyskać...Użyj tej metody...Aby wykonać...

Wszystkie elementy w wybranej
klasie elementów zostaną

Edycja elementów z
następujących źródeł w
ich własnych formatach:

1 W Menedżerze
wyświetlania wybierz
opcję Dane ➤ Połącz
z danymi.

wyświetlone na mapie. Wszystkie
zmiany edycyjne zostaną zapisane
w oryginalnym pliku źródłowym.

■ ArcSDE (str. 274)

■ Autodesk SDF (str.
287)

2 Wybierz źródło danych
i klasy elementów.

■ ESRI SHP (str. 285)

■ MySQL (str. 282)

■ ODBC (str. 290)

■ Oracle (str. 271)

■ SQL Server (str. 279)

■ WFS (str. 294)

Jeśli do łączenia z danymi
wykorzystywany jest zewnętrzny

Używanie formatów
niewymienionych w

■ Aby połączyć się z danymi,
skorzystaj z dostawcy

oknie Połączenie danych
(str. 472)

dostawca, można dokonać edycji
bezpośrednio w jego własnym

zewnętrznego lub dostawcy
typu open source (str. 472).

formacie. Jeśli konwertowane dane
■ Aby użyć funkcji

kopiowania danych (str. zostaną importowane, będzie mo-
żliwa edycja kopii danych w formacie
DWG.

317), Kliknij Plik ➤ Utwórz

DWG z ➤ Importuj mapę
3D.

Oryginalne dane warstwy elementu
oraz dołączone dane zostaną
wyświetlone w Tabeli danych.

Dołączanie danych
atrybutów do
elementów z baz danych
Oracle, SDF itd. (str. 442)

1 Połącz się ze źródłem
danych atrybutów (na
przykład połącz się ze
źródłem ODBC, takim
jak tabela programu
Microsoft Access) za
pomocą polecenia
Dane ➤ Połącz z
danymi.
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Aby uzyskać...Użyj tej metody...Aby wykonać...

2 Kliknij prawym
przyciskiem warstwę i
wybierz opcję Utwórz
połączenie.

3 Określ źródło danych
połączonego atrybutu.

Do mapy zostaną dodane tylko te
obiekty, które pasują do podanego
zapytania.

Dodanie obiektów DWG
z bieżącego rysunku (str.
297)

1 W Menedżerze
wyświetlania kliknij
kolejno Dane  ➤ Dod-
aj dane rysunku  ➤ 

Uruchom zapytanie dla
bieżącego rysunku.

2 Zdefiniuj zapytanie,
aby wyszukać obiekty.

Do mapy zostaną dodane tylko te
obiekty, które pasują do podanego

Dodanie obiektów
rysunku z innych
rysunków

1 Dołącz rysunki do bie-
żącego rysunku (str.
144). zapytania. Po zmodyfikowaniu ob-

iektów można zdecydować, czy
2 W Menedżerze

wyświetlania kliknij
oryginalne rysunki mają zostać
zaktualizowane.

kolejno Dane  ➤ Dod-
aj dane rysunku  ➤ 

Uruchom zapytanie
rysunków źródłowych.

3 Zdefiniuj zapytanie,
aby wyszukać obiekty.
Zobacz Wprowadzanie
danych rysunku z
plików DWG (str. 297).

Kopia danych zostanie dodana do
mapy w formacie DWG. Połączenie

Konwertowanie danych
geoprzestrzennych do
danych rysunku (str. 317)

■ Kliknij Plik ➤ Utwórz DWG

z ➤ Importuj mapę 3D.
z oryginalnym źródłem jest zrywane,
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Aby uzyskać...Użyj tej metody...Aby wykonać...

a zmiany nie są zapisywane w pliku
źródłowym.

Kopia danych zostanie dodana do
mapy w formacie DWG. Połączenie

Konwertowanie plików
SDF do danych rysunku
(str. 325)

■ Kliknij menu Plik  ➤ 

Utwórz DWG z  ➤ Autod-
esk SDF dla bieżącej wersji z oryginalnym źródłem jest zrywane,

a zmiany nie są zapisywane w pliku
źródłowym.

SDF. Zobacz Ogólne
informacje dotyczące
konwertowania danych
geoprzestrzennych do ob-
iektów rysunkowych (str.
317).

■ Plik  ➤ Utwórz DWG z  ➤ 

Autodesk SDF 2 (MapGuide
6.x) dla wersji
obsługiwanej przez
MapGuide 6.5 i starszej.
Zobacz Importowanie
plików Autodesk SDF 2
(str. 327).

Można wyświetlić lub edytować
dane, klikając dwukrotnie nazwę
tabeli w oknie Eksplorator mapy.

Dodanie danych
atrybutów, które mają
być wykorzystane z ob-
iektami rysunkowymi

1 Dodaj źródło danych
do mapy. Zobacz
Konfigurowanie źródeł
danych dla rysunków
(str. 185).

2 Zdefiniuj szablon
połączenia dla danych.
Zobacz Tworzenie
szablonu połączenia
(str. 457).

3 Połącz rekordy z ob-
iektami rysunkowymi.
Zobacz Ręczne
łączenie rekordów ba-
zy danych z obiektami
(str. 460).
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Aby uzyskać...Użyj tej metody...Aby wykonać...

Obraz zostanie wyświetlony na
mapie, gdzie będzie można dodać

Dodanie obrazów
rastrowych (str. 372) w

1 W Menedżerze
wyświetlania kliknij

następujących
formatach:
DEM, siatka ESRI, DTED,
JPEG i JPEG2K , PNG,
MrSID, TIFF, ECW

do niego style lub przesunąć za inne
elementy.

kolejno Dane  ➤ 

Połącz z danymi.

2 Określ folder, który
zawiera obraz rastrowy
i wybierz obraz.

Obraz zostanie wyświetlony na
mapie, gdzie będzie można przyciąć

Dodanie obrazów
rastrowych w innych
formatach (str. 388)

1 Kliknij polecenie
Mapa ➤ Obraz ➤ Wstaw.

go (str. 439) lub zmienić ustawienia
2 Wybierz odpowiedni

obraz oraz określ jego
przezroczystości (str. 434), jasności i
inne (str. 424).

umieszczenie i
ustawienia.

Dla formatów ECW i MrSID
należy pobrać bezpłatne
odblokowanie obiektów
rastrowych dostępne na stronie
http://www.autod-
esk.com/RasterOE

Dane zostaną wyświetlone na mapie,
tak jak inne dane SDF lub DEM.

Połączenie z danymi z
programu Civil 3D (str.
474)

1 W programie Civil 3D
eksportuj dane
elementu (takie jak
działki i linie
trasowania) w formac-
ie SDF i zapisz
powierzchnie w
formacie DEM.

2 Wykonaj połączenie z
powstałymi plikami w
programie AutoCAD
Map 3D.
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Patrz także:

■ Przegląd tworzenia mapy (str. 35)

Przed wprowadzeniem danych

Tworzenie mapy

Podczas tworzenia nowego pliku mapy należy:

■ Wybierz szablon.
Szablon map2d.dwt zawiera optymalne ustawienia wyświetlania, narzędzia i widoki
map 2D, natomiast szablon map3d.dwt jest zoptymalizowany dla map 3D. Można
także tworzyć własne szablony. Więcej informacji znajduje się w pliku pomocy
AutoCAD "Użycie pliku szablonu do rozpoczęcia rysowania."

■ Przypisz układ współrzędnych.
Dane dodawane do pliku mapy są przekształcane w taki sposób, aby były zgodne z
układem współrzędnych przypisanym do mapy. Podczas zapisywania danych do
źródłowego pliku przekształcane są z powrotem według oryginalnego układu
współrzędnych.

■ Dodaj dane.
Można łączyć dane z wielu źródeł.

■ Dane geoprzestrzenne
W przypadku formatów geoprzestrzennych, takich jak Oracle i ArcSDE, należy
połączyć się ze źródłem w celu dodania danych przy użyciu FDO (str. 1772)
Technologii dostępu do danych. Można uzyskać dostęp do danych na bieżąco w
ich podstawowym formacie. Można rozszerzyć możliwości dostępu do danych,
dodając moduły dostawca FDO (str. 1770) zewnętrzne lub typu open source.

Można także konwertować dane z większości formatów do formatu DWG. W tym
celu należy raczej importować dane (niż łączyć się z nimi). Ta metoda dodaje
wyłącznie ujęcie danych, a zmiany nie są odzwierciedlane w danych źródłowych.

W przypadku innych formatów, takich jak MicroStation Design (DGN) i Arc/INFO,
konieczne jest importowanie danych.

■ Dane rysunku (DWG)
Do mapy można dołączyć pliki rysunków programu AutoCAD i korzystać z zapytań
dla obiektów z tych rysunków lub importować dane ze źródeł innych niż rysunki,
dodając je jako dane rysunku.
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UWAGA Podczas importowania danych tworzona jest ich kopia, a następnie
kopia ta jest wprowadzana do mapy jako obiekty rysunkowe. Podczas
modyfikowania danych modyfikowana jest kopia. Dane oryginalne pozostają
niezmienione.

■ Dane rastrowe
Można połączyć się z obrazami rastrowymi i powierzchniami lub skorzystać z
funkcji Raster Extension.

■ Dane atrybutów
Można dołączyć dodatkowe atrybuty do elementów GIS lub dodać atrybuty do
obiektów rysunkowych, korzystając z łączenia baz danych lub danych obiektu.

■ Dane z programu AutoCAD Civil 3D
Eksportuj dane elementów programu Civil 3D, takie jak działki i elementy
trasowania, do formatu SDF. W programie AutoCAD Map 3D należy połączyć się
z powstałym plikiem SDF. Można również zapisać powierzchnie jako pliki DEM
w programie Civil 3D i wykonać połączenie z nimi w programie AutoCAD Map
3D.

■ Utwórz warstwy Menedżera wyświetlania.
Dane geoprzestrzenne dodane do mapy są automatycznie organizowane w warstwy
wyświetlania według klasy elementu. Można również dodać dane rysunku do warstw.
Dzięki warstwom możliwa jest kontrola nad kolejnością rysowania, ustawieniami
stylów i innymi.

Patrz także:

■ Przypisywanie układu współrzędnych do bieżącego rysunku (str. 137)

■ Wprowadzanie elementów GIS (str. 265)

■ Ogólne informacje dotyczące wprowadzania danych rysunku z plików DWG (str. 298)

■ Konwertowanie danych z innych formatów do obiektów rysunkowych (str. 316)

■ Dołączanie danych do elementów GIS (str. 442)

■ Dodawanie atrybutów do obiektów rysunkowych (str. 453)

■ Dodawanie rastrów i powierzchni (str. 372)

■ Użycie dostawców FDO Open Source (str. 472)

■ Wprowadzanie danych programu AutoCAD Civil 3D (str. 474)
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■ Organizowanie warstw na mapie (str. 262)

■ Przegląd wizualizacji i przypisywania stylu (str. 537)

■ Tworzenie tematów – przegląd (str. 966)

■ Omówienie tworzenia nowych elementów (str. 584)

■ Uzyskiwanie pomocy w programie AutoCAD (str. 49)

Aby utworzyć mapę, należy:

1 Rozpocznij nowy rysunek, wybierając szablon map2d.dwt lub map3d.dwt albo też
utworzony niestandardowy szablon mapy.

2 Przypisz układ współrzędnych do mapy. (str. 137)

UWAGA Jeśli użytkownik nie przypisze mapie układu współrzędnych, dane
umieszczane na mapie będą wyświetlane przy użyciu rodzimego układu
współrzędnych. Jeśli dane pochodzą z wielu różnych układów współrzędnych,
elementy mogą być umieszczane nieprawidłowo na mapie.

3 Dodaj elementy (str. 268) i obiekty rysunkowe (str. 301) do mapy.

4 Dodatkowo dodaj dane atrybutów do elementów (str. 442) i obiektów rysunkowych
(str. 453).

5 Dodatkowo Dodawanie powierzchni rastrowej do mapy (str. 376)

6 Opcjonalnie, dodać dostawców zewnętrznych lub dostawców oprogramowania
typu open source (str. 472), aby uzyskać dostęp do dodatkowych formatów lub dodać
dane z programu AutoCAD Civil 3D (str. 474).

7 Zdefiniować układ warstw (str. 262), z których składa się mapa.

8 Zmień wygląd mapy, korzystając ze stylów (str. 537) i tematów (str. 966).

UWAGA Można tworzyć mapy wieloekranowe, korzystając z tych samych danych.
Zobacz Tworzenie wielu map wyświetlania (str. 544).

9 Opcjonalnie, utworzyć nowe elementy (str. 585) lub obiekty rysunkowe. Można
korzystać z wielu poleceń programu AutoCAD (str. 49).
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Skrócone omówienie

ADESETCRDSYS

Przypisuje do bieżącego rysunku lub rysunków powiązanych kod globalnego układu
współrzędnych

Menu Ustawienia  ➤ Definiuj globalny układ współrzędnychMenu

Przypisz układ współrzędnych

Ikona

ADESETCRDSYSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyBieżący rysunek ➤ Układ współrzędnych

Okienko zadań

Okno dialogowe Przypisz globalny układ współrzędnychOkno dialogowe

ADEATTACHDATA

Dołącza dane opisowe do obiektów

Menu Utwórz  ➤ Dołącz/Odłącz dane opisoweMenu

Dołącz/Odłącz dane opisowe

Ikona

ADEATTACHDATAWiersz polecenia

Okno dialogowe Dołącz/odłącz dane obiektuOkno dialogowe

Połącz ze źródłem elementów

Łączy ze źródłem elementów.

Kliknij opcję Plik ➤ Połącz z danymi.Menu

Połącz

Ikona

MAPCONNECTWiersz polecenia

Kliknij prawym przyciskiem Menedżera wyświetlania, a
następnie kliknij opcję Połącz z danymi

Okienko zadań
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Organizowanie warstw namapie

Menedżer wyświetlania organizuje dane na mapie w warstwy, które mogą być wyświetlane
i modyfikowane niezależnie. Każda warstwa zawiera dane jednego typu. Przykładowo
może istnieć warstwa obiektów rysunkowych, warstwa reprezentująca klasę elementów
Oracle, warstwa powierzchni DEM oraz warstwa obrazów rastrowych. Korzystanie z FDO
(str. 1772) w celu połączenia ze źródłem danych (poprzez Połączenie danych) powoduje,
że każda klasa elementów lub obraz ze źródła danych automatycznie staje się osobną
warstwą. Można tworzyć warstwy rysunku dla obiektów rysunkowych, a obiekty te mogą
być rozmieszczone w wielu warstwach.

UWAGA Warstwy Menedżera wyświetlania są czymś innym, niż klasyczne "warstwy
AutoCAD" widoczne w Menedżerze właściwości warstw. Warstwy Menedżera wyświetlania
nie są widoczne dla użytkowników programu AutoCAD, którzy nie są użytkownikami
AutoCAD Map 3D. Można użyć różnych technik do nadania stylu dwóm różnym typom
warstw.

Warstwy w Menedżerze wyświetlania mogą być wyświetlane na dwa sposoby:

■ Warstwy według grup wyświetla listę warstw. Użytkownik możne na przykład
utworzyć grupę dla danych oraz odrębną grupę dla sugerowanych zmian.

■ Porządek rysowania określa kolejność rysowania warstw. Elementy znajdujące się
na górnych pozycjach porządku wyświetlania wyświetlane są przed elementami
znajdującymi się na kolejnych pozycjach listy.

Jeśli dany obiekt przynależy do wielu warstw, jest on stylizowany na podstawie każdej
warstwy, do której przynależy. Przykładowo, jeśli dana linia znajduje się jednocześnie w
warstwie Komunikacja i w warstwie Drogi, będzie ona stylizowana przez obydwie warstwy.
Jeśli warstwy zawierają kolidujące ze sobą ustawienia stylów lub widoczności, obiekt
będzie używał ustawień stylów i widoczności warstwy, która znajduje się na wyższej
pozycji listy w Menedżerze wyświetlania.

Dla warstw rysunku można określić ikonę miniaturki, która będzie używana w Menedżerze
wyświetlania oraz w legendach utworzonych dla danej mapy. Jest to możliwe tylko dla
warstw rysunku, natomiast niedostępne dla warstw elementu.

Patrz także:

■ Menedżer wyświetlania - przegląd (str. 540)

■ Kontrolowanie porządku wyświetlania (str. 542)

■ Wprowadzanie elementów GIS (str. 265)
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■ Wprowadzanie danych rysunku z plików DWG (str. 297)

■ Dodawanie rastrów i powierzchni (str. 372)

■ Konwertowanie danych z innych formatów do obiektów rysunkowych (str. 316)

■ Dodawanie warstwy elementu z użyciem FDO (Oracle, ArcSDE, SDF, SHP, WFS) (str.
263)

■ Dodanie warstwy rysunku (str. 263)

■ Dodawanie powierzchni rastrowej do mapy (str. 376)

■ Tworzenie grupy (str. 263)

■ Zmienianie porządku rysowania (str. 264)

■ Zmiana stylu miniaturek dla warstwy rysunku (str. 264)

Dodawanie warstwy elementu z użyciem FDO (Oracle, ArcSDE, SDF, SHP, WFS)

■ Połącz ze źródłem FDO. (str. 265)

Dodanie warstwy rysunku

■ Dołączanie rysunków i zapytań do obiektów (str. 297)

Dodanie warstwy rastra lub powierzchni

■ Połącz z plikiem albo folderem powierzchni lub rastrowym. (str. 372)

Tworzenie grupy

1 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) ustaw widok Warstwy według grup, klikając
kolejno Porządek ➤ Warstwy według grup.

UWAGA Jeśli widoczny jest przycisk Grupy zamiast przycisku Porządek, widok
Warstwy według grup jest już aktywny.

2 W oknie Menedżer wyświetlania (str. 1775) kliknij Dane ➤ Nowa grupa.

3 Aby zmienić nazwę grupy, wybierz odpowiednią grupę, a następnie kliknij obecną
nazwę. Wpisz nową nazwę i naciśnij klawisz Enter.

4 Przeciągnij warstwy do grupy.
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UWAGA Porządek Warstwy według grup jest w programie AutoCAD Map 3D domyślnym
porządkiem rysowania mapy, dopóki użytkownik nie skorzysta z widoku Porządek
rysowania. Po użyciu widoku Porządek rysowania zmiany w widoku Warstwy według
grup nie wpływają na porządek rysowania.

Zmienianie porządku rysowania

1 W oknie Menedżer wyświetlania (str. 1775) upewnij się, że włączony został widok
Porządek rysowania. Jeśli nie, kliknij Grupy ➤ Porządek rysowania.

2 Przeciągnij warstwy w górę lub w dół, aby zmienić ich porządek wyświetlania.

Elementy znajdujące się na górnych pozycjach porządku wyświetlania wyświetlane są
przed elementami znajdującymi się na kolejnych pozycjach listy.

Zmiana stylu miniaturek dla warstwy rysunku

1 Wybierz warstwę.

2 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) kliknij przycisk Styl.

3 Na karcie Wyświetl na palecie Właściwości, obok Miniaturki podglądu, wybierz styl
używanej miniaturki.

Przykładowo wybierz ikonę polilinii, aby wyświetlić ikonę pofalowanej linii lub
wybierz ikonę wieloboku, aby wyświetlić kreskowanie bądź wypełnienie.

Ustawienie to wpływa zarówno na warstwę Menedżera wyświetlania, jak i legendę mapy.

Skrócone omówienie

Zmień kolejność wyświetlania warstwMenedżera wyświetlania

Określ, które warstwy wyświetlane są na innych warstwach (lub za nimi)

Przeciągnij odpowiedni element w górę lub w dół listy w
Menedżerze wyświetlania

Okienko zadań

Nowa grupaMenedżera wyświetlania

Tworzy nową grupę Menedżera wyświetlania

W Menedżerze wyświetlania kliknij opcję Dane ➤ Nowa
grupa

Okienko zadań
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Sortuj warstwy wMenedżerze wyświetlania

Sortuje warstwy mapy alfabetycznie

Kliknij cienką strzałkę w dół obok listy mapy w Menedżerze
wyświetlania, a następnie wybierz polecenie Sortuj zawartość

Okienko zadań

Wprowadzanie elementówGIS

Podczas dostępu do danych za pomocą FDO (str. 1772) do bezpośredniego połączenia ze
źródłem danych, takim jak SDF, SHP, Oracle, SQL Server lub ArcSDE, i pracy w ich własnym
formacie używany jest dostawca FDO (str. 1770).

W przypadku źródeł danych FDO z geometrią należy wybrać klasy elementów, które mają
być dołączone do mapy.

Element jest przestrzennym opisem obiektu rzeczywistego, takiego jak droga, słup
instalacyjny lub rzeka. Elementy są zorganizowane w zbiory nazywane klasami elementów
i przechowywane w przestrzennej bazie danych lub pliku. Przestrzenna baza danych lub
plik jest traktowana jak źródło elementów (str. 1790).

Patrz także:

■ Filtrowanie elementów podczas ich dodawania do mapy (str. 270)

■ Przegląd danych geoprzestrzennych (str. 482)

■ Praca ze schematami FDO (str. 484)

■ Dostęp do danych za pomocą FDO (str. 268)
■ Filtrowanie danych elementów podczas dodawania ich do mapy (str. 270)
■ Wprowadzanie elementów z bazy danych Oracle (str. 273)
■ Użycie programu AutoCAD Map 3D 2009 do uzyskania dostępu do składnic danych

FDO utworzonych w programie AutoCAD Map 3D 2007 i wcześniejszych (str. 274)
■ Konfiguracja systemu dla wersji ArcSDE 9.2. (lub w przypadku użycia klienta 9.1 i

dostępu do serwera ArcSDE 9.2) (str. 276)
■ Konfiguracja systemu dla wersji ArcSDE 9.1. (lub w przypadku użycia klienta 9.2 i

dostępu do serwera ArcSDE 9.1) (str. 277)
■ Wprowadzanie elementów z baz danych ESRI ArcSDE (str. 277)
■ Wprowadzanie danych z bazy danych SQL Server (str. 280)
■ Użycie programu AutoCAD Map 3D 2009 do uzyskania dostępu do składnic danych

FDO utworzonych w programie AutoCAD Map 3D 2007 i wcześniejszych (str. 281)
■ Wprowadzanie elementów z bazy danych MySQL (str. 283)
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■ Użycie programu AutoCAD Map 3D 2009 do uzyskania dostępu do składnic danych
FDO utworzonych w programie AutoCAD Map 3D 2007 i wcześniejszych (str. 284)

■ Wprowadzanie danych z pliku SHP (str. 286)
■ Wprowadzanie danych z pliku SDF (str. 289)
■ Dostęp do danych ODBC (str. 291)
■ Tworzenie nazwy DSN w systemie Windows XP (str. 292)
■ Definiowanie zakresów tabel niezbędnych do uzyskania dostępu do danych programu

Excel (str. 293)
■ Wprowadzanie danych ze źródeł WFS (str. 295)
■ Ponowne połączenie danych elementu bez utraty informacji o stylach (str. 297)

Ogólne informacje dotyczące wprowadzania elementówGIS

Element jest przestrzennym opisem przedmiotu rzeczywistego, takiego jak droga, słup
instalacyjny lub rzeka. Elementy są zapisywane w przestrzennej bazie danych lub pliku.
Przestrzenna baza danych lub plik jest traktowana jak źródło elementów (str. 1790).

Źródłem elementów może być baza danych (na przykład Oracle, ArcSDE, SQL Server lub
MySQL), plik (SDF lub SHP), serwer sieciowy (na przykład WFS) lub tabela danych
geometrii elementów (na przykład programu Microsoft Access).

Można użyć FDO (str. 1772) do bezpośredniego połączenia ze źródłem danych i pracy w
formacie podstawowym. Dla każdego źródła danych używany jest jego własny dostawca
FDO (str. 1770) i każdy dostawca ma różne możliwości.

Bazy danych Oracle i ArcSDE obsługują na przykład blokowanie na poziomie elementów.
Wypisanie elementu powoduje, że inni użytkownicy nie mają możliwości edycji tego
elementu, ale zmiany w nim dokonane są dla nich widoczne i mogą oni modyfikować
inne elementy w danym źródle elementów. Bazy danych Oracle i ArcSDE obsługują
również blokowanie trwałe, co oznacza, że dany obiekt pozostaje zablokowany aż do
momentu jego ponownego wpisania.

Z kolei źródła elementów SHP obsługują blokowanie na poziomie plików. Wypisanie
elementu powoduje blokowanie całego pliku SHP. Inni użytkownicy nie mogą dokonywać
zmian w elementach z tego pliku, dopóki mapa nie zostanie zamknięta, co spowoduje
zdjęcie blokady (nawet jeśli w tym czasie elementy nadal pozostają wypisane). Należy
pamiętać o wpisaniu dokonanych zmian przed zamknięciem mapy.

Zarządzanie wersjami (str. 1789) umożliwia przechowywanie wielu kopii zestawu danych
przestrzennych i śledzenie wersji według daty utworzenia, daty zmiany itd. Nie każdy
dostawca FDO obsługuje zarządzanie wersjiami.

schemat (str. 1781) jest definicją wielu klas elementów i zależności między nimi. Określa
on kryteria, jakie musi spełniać dany element, aby należeć do konkretnej klasy elementów.
W przypadku niektórych źródeł elementów możliwe jest dodanie i modyfikowanie
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schematu oraz jego klas elementu i właściwości. Więcej informacji na temat edytowania
schematów znajduje się w sekcji Praca ze schematami (str. 511).

UWAGA Pliki WMS i pliki rastrowe umożliwiają dostęp do obrazów, a nie do elementów.
Nie jest możliwe modyfikowanie ani blokowanie tych obrazów, nie mają do nich również
zastosowania schematy.

Możliwości Dostawcy FDO.

W poniższej tabeli przedstawiono poziom blokowania, zarządzania wersjami i
modyfikowania schematów obsługiwany przez dany rodzaj źródła elementów.

Mody-
fikowanie
schematu

WersjeBlokowanie
trwałe

Poziom
blokady

Rodzaj źródła
elementów

NieTakTakElementArcSDE (str. 274)

TakNieNieBrakMySQL (str. 282)

NieNieNiePlikODBC (str. 290)

TakTakTakElementOracle (str. 271)

TakNieNieBrakSDF (str. 287)

TakNieNiePlikSHP (str. 285)

TakNieNieBrakSQL Server (str.
279)

NieNieNiedostępneNiedostępneWFS (str. 294)

NiedostępneNiedostępneNiedostępneNiedostępneWMS (str. 380)

NiedostępneNiedostępneNiedostępneNiedostępneRaster (str. 372)

Po połączeniu ze źródłem elementów należy wybrać typy elementów, które mają być
dołączone do mapy. Każdy typ elementu jest nazywany klasa elementów (str. 1773). W
programie AutoCAD Map 3D na mapie wyświetlone zostaną wszystkie elementy z
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zaznaczonych klas elementów, a każda klasa elementów stanie się warstwą w Menedżerze
wyświetlania. Przykładowo klasa elementów o nazwie Drogi zawiera pojedyncze ulice i
zostanie wyświetlona na warstwie Drogi w Menedżerze wyświetlania. Można zastosować
pojedynczy styl do tej warstwy, a zostanie on użyty dla wszystkich ulic w warstwie.

Patrz także:

■ Wprowadzanie elementów z bazy danych Oracle (str. 273)

■ Wprowadzanie elementów z baz danych ESRI ArcSDE (str. 277)

■ Wprowadzanie danych z bazy danych SQL Server (str. 280)

■ Wprowadzanie elementów z bazy danych MySQL (str. 283)

■ Wprowadzanie danych z pliku SHP (str. 286)

■ Wprowadzanie danych z pliku SDF (str. 289)

■ Dostęp do danych ODBC (str. 291)

■ Wprowadzanie danych ze źródeł WFS (str. 295)

■ Dodawanie powierzchni rastrowej do mapy (str. 376)

■ Aby utworzyć mapę z przypisanym stylem do warstw rysunku (str. 546)

■ Aby utworzyć mapę z przypisanym stylem do warstw rysunku (str. 546)

■ Aby edytować element za pomocą poleceń edycji (str. 597)

■ Klasy elementów geoprzestrzennych, składnice danych i schematy - informacje. (str.
482)

■ Pomoc  ➤ Najlepsze zastosowania Przegląd danych geoprzestrzennych (str. 482)oraz
Praca ze schematami FDO (str. 484)

Dostęp do danych za pomocą FDO

1 Sprawdź, czy źródło elementu zostało poprawnie skonfigurowane. W razie pytań
zapoznaj się z treścią pliku Readme.

2 Sprawdź, czy znasz swoją nazwę użytkownika i hasło, jeśli są one wymagane.

W razie wątpliwości zwróć się do menedżera CAD lub administratora bazy danych.

3 Otwórz lub utwórz mapę (str. 258), która będzie zawierać dane z tego źródła
elementu.
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4 Jeśli w pracy wykorzystywane są dane z różnych układów współrzędnych, przypisz
do bieżącej mapy odpowiedni układ współrzędnych. Zobacz Przypisywanie układu
współrzędnych do bieżącego rysunku (str. 137).

Wszystkie dane umieszczane na tej mapie zostaną przekształcone według bieżącego
układu współrzędnych. Po zmodyfikowaniu i ponownym zapisaniu danych w źródle
zostaną one z powrotem przekształcone na oryginalny układ współrzędnych.

5 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) wybierz opcję Dane ➤ Połącz z danymi.

6 W lewym panelu okna Połączenie danych wybierz źródło elementów.

7 W prawym panelu wprowadź nazwę tego połączenia i określ informacje potrzebne
do połączenia ze źródłem elementów. Kliknij polecenie Połącz.

8 Wybierz klasy elementów, które mają zostać zawarte w mapie, w sekcji Dodaj dane
do mapy w menu Schemat.

9 Jeśli istnieje taka potrzeba, kliknij Edycja układu współrzędnych , aby określić układ
współrzędnych dla danych przychodzących.

Określ układ współrzędnych, który jest wykorzystywany w źródle danych. Nie należy
określać układu współrzędnych dla bieżącej mapy – w programie AutoCAD Map
3D zostanie przeprowadzona konwersja danych według docelowego układu
współrzędnych podczas ich dodawania do mapy. Aby uzyskać informację o układzie
współrzędnych i kontekście przestrzennym elementu, zatrzymaj nad nim kursor w
oknie Połączenie danych.

10 Kliknij polecenie Dodaj do mapy.

Aby wprowadzić podzestaw danych, kliknij strzałkę w dół i wybierz opcję Dodaj do
mapy przez zapytanie. Zobacz sekcję Filtrowanie elementów podczas ich dodawania
do mapy (str. 270). Informacje dotyczące filtrowania danych po ich dodaniu do mapy
można znaleźć w rozdziale Filtrowanie warstwy elementu (str. 1016).

Na mapie zostaną wyświetlone elementy z wybranych klas elementów. Elementy można
stylizować, tematyzować i modyfikować.

Jeśli wymagane są dodatkowe właściwości związane z danymi, można dołączyć dodatkowe
dane do warstwy źródłowej elementu, używając połączenia (str. 442).

Skrócone omówienie

Połącz ze źródłem elementów

Łączy ze źródłem elementów.
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Kliknij opcję Plik ➤ Połącz z danymi.Menu

Połącz

Ikona

MAPCONNECTWiersz polecenia

Kliknij prawym przyciskiem Menedżera wyświetlania, a
następnie kliknij opcję Połącz z danymi

Okienko zadań

Filtrowanie elementów podczas ich dodawania domapy

Podczas podłączania do geoprzestrzennej składnicy danych można wybrać polecenie
Dodaj do mapy przez zapytanie, aby filtrować dane przenoszone do mapy.

Można filtrować pojedyncze warstwy lub wiele warstw jednocześnie. Można filtrować
dane według ich położenie na mapie lub według zdefiniowanych warunków właściwości.
Na przykład można dodać wyłącznie ulice, które krzyżują się z okręgiem narysowanym
na mapie lub wyłącznie parcele na danej ulicy.

Patrz także:

■ Filtrowanie warstwy elementu (str. 1016)

Filtrowanie danych elementów podczas dodawania ich do mapy

1 Połącz ze źródłem danych (str. ?) w oknie Połączenie danych.

2 W oknie Dodaj dane do mapy zaznacz warstwy, które mają być dodane.

3 Kliknij strzałkę w dół Dodaj do mapy i wybierz polecenie Dodaj do mapy przez
zapytanie, aby utworzyć własne wyrażenie.

Utworzone zapytanie będzie dotyczyło wszystkich wybranych warstw.

4 Utwórz wyrażenie dla zapytania.

■ Utwórz zapytanie, które ocenia daną właściwość, aby filtrować warstwy na
podstawie jednej z właściwości (na przykład, aby dodać wyłącznie parcele,
których właściwość Adres określa daną ulicę).

■ Utwórz zapytanie oparte na położeniu, aby filtrować warstwy na podstawie
położenia (na przykład wyświetlać tylko drogi znajdujące się w obrębie okręgu
narysowanego na mapie).
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Skrócone omówienie

Połącz ze źródłem elementów

Łączy ze źródłem elementów.

Kliknij opcję Plik ➤ Połącz z danymi.Menu

Połącz

Ikona

MAPCONNECTWiersz polecenia

Kliknij prawym przyciskiem Menedżera wyświetlania, a
następnie kliknij opcję Połącz z danymi

Okienko zadań

Wprowadzanie elementów z baz danychOracle

Elementy ze źródła danych Oracle można wprowadzić do mapy, tworząc warstwa
elementów (str. 1785) w Menedżerze wyświetlania. Po wykonaniu tej operacji można:

■ Wybierać klasy elementów, które mają być zawarte na mapie.

■ Określać warunki w celu ograniczania elementów na mapie.

■ Wyświetlać i modyfikować elementy.

■ Stylizować, tematyzować i modyfikować elementy.

■ Blokować poszczególne elementy po ich wypisaniu w celu dokonania modyfikacji.

■ Pozostawić elementy w stanie wypisanym i zablokowanym nawet po zamknięciu
rysunku. Elementy nie zostaną ponownie wpisane i odblokowane automatycznie.

■ Automatycznie aktualizować źródło danych wszystkimi dokonanymi modyfikacjami.
Modyfikacje użytkownika są natychmiast widoczne dla wszystkich osób korzystających
z danego źródła danych.

■ Tworzyć wersje danych. Zarządzanie wersjami (str. 1789) umożliwia tworzenie kopii
danych w źródle danych. Zmiany dokonywane są w nowej wersji danych. Zarządzanie
wersjami jest wygodne w przypadku propozycji zmian lub zmian wymagających
zatwierdzenia. Kiedy zmiany zostaną zatwierdzone jako ostateczne, dana wersja
może stać się bieżącą.

■ Użyj źródła danych określonego dla programu AutoCAD Map 3D. Jeśli schemat źródła
danych nie został skonfigurowany w sposób umożliwiający współpracę z programem
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AutoCAD Map 3D, program AutoCAD Map 3D utworzy przypisanie niestandardowe,
co umożliwi wykorzystanie danych na mapie.

■ Wyświetlać i modyfikować definicję schematu.

■ Utwórz źródło danych Oracle.

■ Przenieś dane SHP do Oracle, aby wykorzystać funkcję lepszego współużytkowania
danych.

■ Wprowadź statyczną kopię danych Oracle jako obiekty rysunkowe.

■ Dostosuj Oracledostawca FDO (str. 1770).

W wersji 2008 programu AutoCAD Map 3D do tabeli o nazwie F_AttributeDefinition
została dodana nowa kolumna o nazwie typgeometrii. Aby użyć programu AutoCAD
Map 3D 2009 do uzyskania dostępu do składnic danych utworzonych w wersji programu
AutoCAD Map 3D 2007 lub wcześniejszych, należy najpierw nawiązać połączenie ze
składnicą danych zawierającą tę tabelę, a następnie uruchomić skrypt SQL. Instrukcje
dostępne są na karcie Procedura tego tematu. W tym celu należy posiadać uprawnienia
wymagane do wykonania żądania ALTER TABLE. W wierszu polecenia wprowadź
następujące polecenie:

sqlplus <nazwaskładnicydanych>/<twojehasło>@<tnsNawaUsługi>

@<KatInstalacjiMapy>/Fdo/bin/com/AlterSchemaOracle.sql; exit;

UWAGA Informacje dotyczące dostosowywania tego dostawcy znajdują się w
dokumentach FDO API Reference oraz FDO Provider for ArcSDE API Reference. Interfejs
API oferuje polecenia niestandardowe, umożliwiające zbieranie informacji o danym
dostawcy, transmitowanie wyjątków usług klienckich, pobieranie list dostępnych składnic
danych, tworzenie obiektów połączeniowych i tworzenie oraz usuwanie indeksów
przestrzennych.

Patrz także:

■ Praca z danymi Oracle (str. 485)

■ Tworzenie składnicy danych (str. 507)

■ Migracja danych (str. 526)

■ Importowanie z bazy danych Oracle (str. 347)

■ Przypisywanie stylu do elementów (str. 545)

■ Aby utworzyć mapę z przypisanym stylem do warstw rysunku (str. 546)
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■ Aby edytować element za pomocą poleceń edycji (str. 597)

Wprowadzanie elementów z bazy danych Oracle

1 Sprawdź, czy źródło elementów zostało poprawnie skonfigurowane.

2 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) wybierz opcję Dane ➤ Połącz z danymi.

3 W oknie Połączenie danych wybierz polecenie Dodaj połączenie Oracle z listy
Połączenia danych wg dostawcy.

4 Wpisz nazwę tego połączenia w polu Nazwa połączenia.

Połączenie może mieć dowolną nazwę. Nazwa ta wyświetlana jest w Eksploratorze
mapy jako nazwa źródła elementów.

5 Wpisz nazwę usługi dla składnicy danych Oracle w polu Nazwa usługi. Jeśli nazwa
ta jest nieznana, skontaktuj się z administratorem systemu.

6 Kliknij przycisk Zaloguj.

7 Wpisz nazwę użytkownika i hasło w oknie dialogowym Nazwa użytkownika i hasło.

Można także zaznaczyć pole wyboru Pamiętaj hasło, aby program AutoCAD Map
3D dokonywał automatycznego logowania przy każdym otwarciu danego rysunku.

8 Wpisz nazwę składnicy danych w polu Składnica danych. Jeśli nazwa ta jest nieznana,
skontaktuj się z administratorem systemu.

Aby wybrać składnicę z listy składnic danych, kliknij strzałkę w dół.

UWAGA Jeśli składnicy danych nie ma na liście, może ona nie używać schematu
programu AutoCAD Map 3D. Wybierz polecenie Pokaż wszystkie składnice danych,
aby dodać je do listy. Program AutoCAD Map 3D utworzy odpowiednie przypisanie,
aby podane składnice danych można było używać z programem AutoCAD Map 3D

9 Opcjonalnie, wybierz odpowiednią wersję składnicy danych.

10 Kliknij polecenie Połącz.

11 Na liście klas elementów wybierz klasy elementów, które mają być zawarte na
mapie.

12 Kliknij polecenie Dodaj do mapy.

Aby wprowadzić podzestaw danych, kliknij strzałkę w dół i wybierz opcję Dodaj do
mapy przez zapytanie (str. 270). Informacje dotyczące filtrowania danych po ich
dodaniu do mapy można znaleźć w rozdziale Filtrowanie warstwy elementu (str.
1016).
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Na mapie zostaną wyświetlone elementy z wybranych klas elementów. Elementy można
stylizować, tematyzować i modyfikować.

Jeśli wymagane są dodatkowe właściwości związane z danymi, można dołączyć dodatkowe
dane do warstwy źródłowej elementu, używając połączenia (str. 442).

Użycie programu AutoCAD Map 3D 2009 do uzyskania dostępu do składnic danych
FDO utworzonych w programie AutoCAD Map 3D 2007 i wcześniejszych

1 Sprawdź, czy masz uprawnienia wymagane do wykonania żądania ZMIEŃ TABELĘ.

2 W wierszu polecenia wprowadź następujące polecenie:

sqlplus <nazwaskładnicydanych>/<twojehasło>@<tnsNazwaUsługi>

@<KatInstalacjiMapy>/Fdo/bin/com/AlterSchemaOracle.sql;

exit;

Skrócone omówienie

Połącz ze źródłem elementów

Łączy ze źródłem elementów.

Kliknij opcję Plik ➤ Połącz z danymi.Menu

Połącz

Ikona

MAPCONNECTWiersz polecenia

Kliknij prawym przyciskiem Menedżera wyświetlania, a
następnie kliknij opcję Połącz z danymi

Okienko zadań

Wprowadzanie elementów z baz danych ArcSDE

W przypadku wyświetlania i modyfikowania elementów ze źródła elementów bazy danych
ArcSDE, użytkownik może wykonywać następujące czynności:

■ Wybierać klasy elementów, które mają być zawarte na mapie.

■ Określać warunki w celu ograniczania elementów na mapie.

■ Stylizować, tematyzować i modyfikować elementy.
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■ Blokować poszczególne elementy po ich wypisaniu w celu dokonania modyfikacji.

■ Pozostawić elementy w stanie wypisanym i zablokowanym nawet po zamknięciu
rysunku. Elementy nie zostaną ponownie wpisane i odblokowane automatycznie.

■ Automatycznie aktualizować źródło danych wszystkimi dokonanymi modyfikacjami.
Modyfikacje użytkownika są natychmiast widoczne dla wszystkich osób korzystających
z danego źródła danych.

■ Tworzyć wersje danych. Zarządzanie wersjami (str. 1789) pozwala tworzyć kopie danych
w źródle danych. Zmiany dokonywane są w nowej wersji danych. Zarządzanie wersjami
jest wygodne w przypadku propozycji zmian lub zmian wymagających zatwierdzenia.
Kiedy zmiany zostaną zatwierdzone jako ostateczne, dana wersja może stać się
bieżącą. Korzystanie z tej funkcji wymaga włączenia obsługi zarządzania wersjami w
bazie danych.

UWAGA Długie operacje muszą być ustawione w składnicy danych, aby były dostępne
w programie AutoCAD Map 3D.

■ Wyświetlać definicję schematu.

■ Wprowadź statyczną kopię danych ArcSDE jako obiekty rysunkowe.

Obsługiwane wersje

Program AutoCAD Map 3D obsługuje ArcSDE 9.1 oraz 9.2. Aby użyć ArcSDE, zainstaluj
następujące pliki DLL na komputerze, na którym uruchomiony jest program AutoCAD
Map 3D:

Dla wersji 9.2Dla wersji 9.1

pe.dllpe91.dll

sde.dllsde91.dll

sg.dllsg91.dll

Dostawca składnicy danych sprawdzi najpierw wersję 9.2 plików DLL i użyje ich, jeśli są
dostępne. Jeśli pliki w wersji 9.2 nie zostaną odnalezione, zostaną sprawdzone i użyte
pliki w wersji 9.1. Wersja klienta pliku DLL powinna odpowiadać używanej wersji serwera.

Jeśli wersje klienta i serwera ArcSDE różnią się (np. wersja 9.1 dla klienta i wersja ArcSDE
9.2 dla serwera), skonfiguruj system dla używanej wersji serwera.
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Skonfiguruj usługi i pliki dla odpowiedniej wersji, a następnie użyj tych nazw podczas
łączenia się z danymi w oknie dialogowym Połączenie danych. Na przykład określ
arcsdehost\esri_sde_nv, i nie określaj wartości. Instrukcje konfiguracji dostępne są na
karcie Procedura tego tematu.

Zmienna środowiskowa ŚCIEŻKA musi zawierać odniesienie do folderu lokalnego
zawierającego pliki DLL. Aby spełnić te warunki, można zainstalować aplikację ArcGIS
9.1 Desktop lub zestaw ArcSDE SDK. Więcej informacji na temat aplikacji ArcGIS 9.1
Desktop oraz zestawu ArcSDE SDK znajduje się w dokumentacji ESRI.

UWAGA Informacje dotyczące dostosowywania tego dostawcy zamieszczono w
dokumentach FDO API Reference oraz FDO Provider for ArcSDE API Reference.

Patrz także:

■ Praca z danymi ESRI ArcSDE. (str. 502)

■ Importowanie danych ESRI ArcSDE (str. 329)

■ Przypisywanie stylu do elementów (str. 545)

■ Aby utworzyć mapę z przypisanym stylem do warstw rysunku (str. 546)

■ Aby edytować element za pomocą poleceń edycji (str. 597)

Konfiguracja systemu dla wersji ArcSDE 9.2. (lub w przypadku użycia klienta 9.1 i
dostępu do serwera ArcSDE 9.2)

1 Zainstaluj następujące pliki DLL na komputerze, na którym uruchomiony jest
program AutoCAD Map 3D.

Skopiuj pliki do katalogu, w którym jest zainstalowany dostawca ArcSDE.
Standardowo jest to katalog C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2009\FDO\bin

pe.dll

sde.dll

sg.dll

2 Dodaj wpisy w pliku C:\Windows\system32\drivers\etc\services.

Wpisy wyglądają następująco:

esri_92ora 6161/tcp #ArcSDE 9.2 - Oracle

esri_92sql 6161/tcp #ArcSDE 9.2 - SQLServer 2005

esri_sde 5151/tcp #ArcSDE 9.1- Oracle

esri_sde_ss 5152/tcp #ArcSDE 9.2 - SQLServer
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3 W przypadku problemów z połączeniem, dodaj nową linię w pliku
C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts .

Linia wygląda następująco:

192.168.0.100 arcsdehost

Konfiguracja systemu dla wersji ArcSDE 9.1. (lub w przypadku użycia klienta 9.2 i
dostępu do serwera ArcSDE 9.1)

1 Zainstaluj następujące pliki DLL na komputerze, na którym uruchomiony jest
program AutoCAD Map 3D.

Skopiuj pliki do katalogu, w którym jest zainstalowany dostawca ArcSDE.
Standardowo jest to katalog C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2009\FDO\bin

pe91.dll

sde91.dll

sg91.dll

2 Dodaj wpisy w pliku C:\Windows\system32\drivers\etc\services.

Wpisy wyglądają następująco:

esri_92ora 6161/tcp #ArcSDE 9.2 - Oracle

esri_92sql 6161/tcp #ArcSDE 9.2 - SQLServer 2005

esri_sde 5151/tcp #ArcSDE 9.1- Oracle

esri_sde_ss 5152/tcp #ArcSDE 9.2 - SQLServer

3 W przypadku problemów z połączeniem, dodaj nową linię w pliku
C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts .

Linia wygląda następująco:

192.168.0.100 arcsdehost

Wprowadzanie elementów z baz danych ESRI ArcSDE

1 Sprawdź, czy źródło elementu zostało poprawnie skonfigurowane. Listę
potencjalnych problemów zamieszczono w pliku Readme.

2 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) wybierz opcję Dane ➤ Połącz z danymi.

3 W oknie Połączenie danych wybierz polecenie Dodaj połączenie ArcSDE z listy
Połączenia danych wg dostawcy.

4 Wpisz nazwę tego połączenia w polu Nazwa połączenia.
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Połączenie może mieć dowolną nazwę. Nazwa ta wyświetlana jest w Eksploratorze
mapy jako nazwa źródła elementów.

5 W polu Nazwa serwera i Nazwa wystąpienia wpisz informacje dla bazy danych
ArcSDE. Jeśli nazwa jest nieznana, skontaktuj się z administratorem systemu.

6 Kliknij przycisk Zaloguj.

7 Wpisz nazwę użytkownika i hasło w oknie dialogowym Nazwa użytkownika i hasło.

Można także zaznaczyć pole wyboru Pamiętaj hasło, aby program AutoCAD Map
3D dokonywał automatycznego logowania przy każdym otwarciu danego rysunku.

8 Kliknij przycisk OK.

9 W oknie Połączenie danych w polu Składnica danych wpisz nazwę bazy danych.
Jeśli nazwa ta jest nieznana, skontaktuj się z administratorem systemu.

Aby wybrać odpowiednią bazę danych z listy baz danych, kliknij strzałkę w dół.
Program AutoCAD Map 3D nawiąże połączenie z podanym serwerem i wystąpieniem
oraz wyświetli listę dostępnych baz danych. Użyj tych nazw, jeśli pliki hosta i usług
zostały skonfigurowane zgodnie z opisem. Na przykład określ arcsdehost\esri_sde_nv,
i nie określaj wartości.

10 Opcjonalnie, wybierz odpowiednią wersję bazy danych.

11 Kliknij polecenie Połącz.

12 Na liście klas elementów wybierz klasy elementów, które mają być zawarte na
mapie.

13 Kliknij polecenie Dodaj do mapy.

Aby wprowadzić podzestaw danych, kliknij strzałkę w dół i wybierz opcję Dodaj do
mapy przez zapytanie (str. 270). Informacje dotyczące filtrowania danych po ich
dodaniu do mapy można znaleźć w rozdziale Filtrowanie warstwy elementu (str.
1016).

Na mapie zostaną wyświetlone elementy z wybranych klas elementów.

Jeśli wymagane są dodatkowe właściwości związane z danymi, można dołączyć dodatkowe
dane do warstwy źródłowej elementu, używając połączenia (str. 442).

Skrócone omówienie

Połącz ze źródłem elementów

Łączy ze źródłem elementów.
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Kliknij opcję Plik ➤ Połącz z danymi.Menu

Połącz

Ikona

MAPCONNECTWiersz polecenia

Kliknij prawym przyciskiem Menedżera wyświetlania, a
następnie kliknij opcję Połącz z danymi

Okienko zadań

Wprowadzanie elementów z baz danych SQL Server

W przypadku wyświetlania i modyfikowania elementów ze źródła elementów SQL Server
użytkownik może wykonywać następujące czynności:

■ Wybierać klasy elementów, które mają być zawarte na mapie.

■ Określać warunki w celu ograniczania elementów na mapie.

■ Stylizować, tematyzować i modyfikować elementy.

■ Automatycznie aktualizować źródło danych wszystkimi dokonanymi modyfikacjami.
Modyfikacje użytkownika są natychmiast widoczne dla wszystkich osób korzystających
z danego źródła danych.

■ Wyświetlać i modyfikować definicję schematu.

■ Utwórz źródło danych SQL Server.

■ Przenieś inne dane geoprzestrzenne (na przykład dane SHP) do bazy danych SQL
Server w celu lepszego współdzielenia danych.

W wersji 2008 programu AutoCAD Map 3D do tabeli o nazwie F_AttributeDefinition
została dodana nowa kolumna o nazwie typgeometrii. Aby użyć programu AutoCAD
Map 3D 2009 do uzyskania dostępu do składnic danych utworzonych w wersji programu
AutoCAD Map 3D 2007 lub wcześniejszych, należy najpierw nawiązać połączenie ze
składnicą danych zawierającą tę tabelę, a następnie uruchomić skrypt SQL. Instrukcje
dostępne są na karcie Procedura tego tematu.

UWAGA Możliwe jest dostosowanie SQL Server dostawca FDO (str. 1770). Interfejs API
oferuje polecenia niestandardowe, umożliwiające odczytywanie/zapisywanie schematów
oraz danych geoprzestrzennych i innych danych. Więcej informacji zamieszczono w
dokumentach FDO API Reference oraz FDO Provider for SQL Server API Reference.
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Patrz także:

■ Praca z danymi SQL Server (str. 489)

■ Tworzenie składnicy danych (str. 507)

■ Migracja danych (str. 526)

■ Przypisywanie stylu do elementów (str. 545)

■ Aby utworzyć mapę z przypisanym stylem do warstw rysunku (str. 546)

■ Aby edytować element za pomocą poleceń edycji (str. 597)

Wprowadzanie danych z bazy danych SQL Server

1 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) wybierz opcję Dane ➤ Połącz z danymi.

2 W oknie Połączenie danych wybierz polecenie Dodaj połączenie SQL Server z listy
Połączenia danych wg dostawcy.

3 Wpisz nazwę tego połączenia w polu Nazwa połączenia.

Połączenie może mieć dowolną nazwę. Nazwa ta wyświetlana jest w Eksploratorze
mapy jako nazwa źródła elementów.

4 Wpisz informacje dla źródła danych SQL Server w oknie dialogowym Nazwa usługi.
Jeśli nazwa jest nieznana, skontaktuj się z administratorem systemu.

5 Kliknij przycisk Zaloguj.

6 Wpisz nazwę użytkownika i hasło w oknie dialogowym Nazwa użytkownika i hasło.

Można także zaznaczyć pole wyboru Pamiętaj hasło, aby program AutoCAD Map
3D dokonywał automatycznego logowania przy każdym otwarciu danego rysunku.

7 Kliknij przycisk OK.

8 W oknie Połączenie danych w polu Składnica danych wpisz nazwę składnicy danych.
Jeśli nazwa ta jest nieznana, skontaktuj się z administratorem systemu.

Aby wybrać składnicę z listy składnic danych, kliknij strzałkę w dół. Program
AutoCAD Map 3D nawiąże połączenie z podanym serwerem i wystąpieniem oraz
wyświetli listę dostępnych składnic danych.

UWAGA Jeśli składnicy danych nie ma na liście, może ona nie używać schematu
programu AutoCAD Map 3D. Wybierz polecenie Pokaż wszystkie składnice danych,
aby dodać je do listy. Program AutoCAD Map 3D utworzy odpowiednie przypisanie,
aby podane składnice danych można było używać z programem AutoCAD Map 3D.
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9 Kliknij polecenie Połącz.

10 Na liście klas elementów wybierz klasy elementów, które mają być zawarte na
mapie.

11 Kliknij polecenie Dodaj do mapy.

Aby wprowadzić podzestaw danych, kliknij strzałkę w dół i wybierz opcję Dodaj do
mapy przez zapytanie (str. 270). Informacje dotyczące filtrowania danych po ich
dodaniu do mapy można znaleźć w rozdziale Filtrowanie warstwy elementu (str.
1016).

Na mapie zostaną wyświetlone elementy z wybranych klas elementów. Elementy można
stylizować, tematyzować i modyfikować.

Jeśli wymagane są dodatkowe właściwości związane z danymi, można dołączyć dodatkowe
dane do warstwy źródłowej elementu, używając połączenia (str. 442).

Użycie programu AutoCAD Map 3D 2009 do uzyskania dostępu do składnic danych
FDO utworzonych w programie AutoCAD Map 3D 2007 i wcześniejszych

1 Sprawdź, czy masz uprawnienia wymagane do wykonania żądania ZMIEŃ TABELĘ.

2 W wierszu polecenia wprowadź następujące polecenie:

cd <KatInstalacjiMapy>/Fdo/bin/com

3 Wykonaj jedną z następujących operacji:

■ Dla SQL Server 2005 wpisz sqlcmd -UMojaNazwaUżytkownika -P

MojeHasło -S SQLServerNazwaHosta -d MojaSkładnicaDanych -i

AlterSchemaSQLServer.sql

■ Dla SQL Server 2000 wpiszisql -UMojaNazwaUżytkownika -P MojeHasło

-S SQLServerNazwaHosta -d MojaSkładnicaDanych -i

AlterSchemaSQLServer.sql

Skrócone omówienie

Połącz ze źródłem elementów

Łączy ze źródłem elementów.

Kliknij opcję Plik ➤ Połącz z danymi.Menu
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Połącz

Ikona

MAPCONNECTWiersz polecenia

Kliknij prawym przyciskiem Menedżera wyświetlania, a
następnie kliknij opcję Połącz z danymi

Okienko zadań

Wprowadzanie elementów z baz danychMySQL

W przypadku wyświetlania i modyfikowania elementów ze źródła elementów MySQL
użytkownik może wykonywać następujące czynności:

■ Wybierać klasy elementów, które mają być zawarte na mapie.

■ Określać warunki w celu ograniczania elementów na mapie.

■ Stylizować, tematyzować i modyfikować elementy.

■ Automatycznie aktualizować źródło danych wszystkimi dokonanymi modyfikacjami.
Modyfikacje użytkownika są natychmiast widoczne dla wszystkich osób korzystających
z danego źródła danych.

■ Korzystać z ustawień składnicy danych w programie AutoCAD Map 3D lub innych
aplikacjach. Jeśli schemat źródła danych nie został skonfigurowany w sposób
umożliwiający współpracę z programem AutoCAD Map 3D, program AutoCAD Map
3D utworzy przypisanie niestandardowe, co umożliwi wykorzystanie danych na mapie.

■ Wyświetlać i modyfikować definicję schematu.

■ Utwórz źródło danych MySQL.

■ Przenieś dane z innych źródeł geoprzestrzennych (na przykład dane SHP) do bazy
danych MySQL w celu lepszego współdzielenia danych.

Zalecana wersja MySQL dla programu AutoCAD Map 3D 2009 to 5.0.27.

W wersji 2008 programu AutoCAD Map 3D do tabeli o nazwie F_AttributeDefinition
została dodana nowa kolumna o nazwie typgeometrii. Aby użyć programu AutoCAD
Map 3D 2009 do uzyskania dostępu do składnic danych utworzonych w wersji programu
AutoCAD Map 3D 2007 lub wcześniejszych, należy najpierw nawiązać połączenie ze
składnicą danych zawierającą tę tabelę, a następnie uruchomić skrypt SQL. Instrukcje
dostępne są na karcie Procedura tego tematu.
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UWAGA Architektura MySQL obsługuje różne aparaty przechowywania zdalnego, z
których każdy ma odmienne właściwości i możliwości. Interfejs API oferuje polecenia
niestandardowe, umożliwiające zbieranie informacji, transmitowanie wyjątków, pobieranie
list dostępnych składnic danych i tworzenie obiektów połączeniowych. Interfejs API
obsługuje rodzaje danych przestrzennych i operacje zapytań przestrzennych. Więcej
informacji zamieszczono w dokumentach FDOAPI Referenceoraz FDOProvider forMYSQL
API Reference.

Patrz także:

■ Praca z danymi MySQL (str. 492)

■ Tworzenie składnicy danych (str. 507)

■ Migracja danych (str. 526)

■ Przypisywanie stylu do elementów (str. 545)

■ Aby utworzyć mapę z przypisanym stylem do warstw rysunku (str. 546)

■ Aby edytować element za pomocą poleceń edycji (str. 597)

Wprowadzanie elementów z bazy danych MySQL

1 Przed połączeniem się z bazą danych MySQL zainstaluj plik biblioteki libmysql.dll.

2 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) wybierz opcję Dane ➤ Połącz z danymi.

3 W oknie Połączenie danych wybierz polecenie Dodaj połączenie MySQL z listy
Połączenia danych wg dostawcy.

4 Wpisz nazwę tego połączenia w polu Nazwa połączenia.

Połączenie może mieć dowolną nazwę. Nazwa ta wyświetlana jest w Eksploratorze
mapy jako nazwa źródła elementów.

5 Wpisz informacje dla źródła danych MySQL w polu Nazwa usługi. Jeśli nazwa jest
nieznana, skontaktuj się z administratorem systemu.

6 Kliknij przycisk Zaloguj.

7 Wpisz nazwę użytkownika i hasło w oknie dialogowym Nazwa użytkownika i hasło.

Można także zaznaczyć pole wyboru Pamiętaj hasło, aby program AutoCAD Map
3D dokonywał automatycznego logowania przy każdym otwarciu danego rysunku.

8 Kliknij przycisk OK.

9 W oknie Połączenie danych w polu Składnica danych wpisz nazwę składnicy danych.
Jeśli nazwa ta jest nieznana, skontaktuj się z administratorem systemu.
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Aby wybrać składnicę z listy składnic danych, kliknij strzałkę w dół. Program
AutoCAD Map 3D nawiąże połączenie z podanym serwerem i wystąpieniem oraz
wyświetli listę dostępnych składnic danych.

UWAGA Jeśli składnicy danych nie ma na liście, może ona nie używać schematu
programu AutoCAD Map 3D. Wybierz polecenie Pokaż wszystkie składnice danych,
aby dodać je do listy. Program AutoCAD Map 3D utworzy odpowiednie przypisanie,
aby podane składnice danych można było używać z programem AutoCAD Map 3D.

10 Kliknij polecenie Połącz.

11 Na liście klas elementów wybierz klasy elementów, które mają być zawarte na
mapie.

12 Kliknij polecenie Dodaj do mapy.

Aby wprowadzić podzestaw danych, kliknij strzałkę w dół i wybierz opcję Dodaj do
mapy przez zapytanie (str. 270). Informacje dotyczące filtrowania danych po ich
dodaniu do mapy można znaleźć w rozdziale Filtrowanie warstwy elementu (str.
1016).

Na mapie zostaną wyświetlone elementy z wybranych klas elementów. Elementy można
stylizować, tematyzować i modyfikować.

Jeśli wymagane są dodatkowe właściwości związane z danymi, można dołączyć dodatkowe
dane do warstwy źródłowej elementu, używając połączenia (str. 442).

Użycie programu AutoCAD Map 3D 2009 do uzyskania dostępu do składnic danych
FDO utworzonych w programie AutoCAD Map 3D 2007 i wcześniejszych

1 Sprawdź, czy masz uprawnienia wymagane do wykonania żądania ZMIEŃ TABELĘ.

2 W wierszu polecenia wprowadź następujące polecenie:

cd <KatInstalacjiMapy>/Fdo/bin/com

mysql --user=MojaNazwaUżytkownika

--password=MojeHasłoMojaBazaDanych &ltAlterSchemaMySQL.sql&gt

MójPlikDziennika

quit

Skrócone omówienie

Połącz ze źródłem elementów
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Łączy ze źródłem elementów.

Kliknij opcję Plik ➤ Połącz z danymi.Menu

Połącz

Ikona

MAPCONNECTWiersz polecenia

Kliknij prawym przyciskiem Menedżera wyświetlania, a
następnie kliknij opcję Połącz z danymi

Okienko zadań

Wprowadzanie elementów z plików SHP

Można uzyskać dostęp do istniejących danych przestrzennych i danych atrybutów w
plikach ESRI SHP, które przechowują dane elementów dotyczące ich geometrii oraz
atrybutów. Pojedynczy symbol może składać się z kilku odrębnych plików: SHP (geometria
symbolu), SHX (indeks symbolu), PRJ (informacje dotyczące odwzorowania), CPG (pliki
strony kodowej), IDX (indeks przestrzenny) oraz DBF (atrybuty symbolu w formacie
dBASE). W programie AutoCAD Map 3D każdy plik SHP i skojarzony z nim plik DBF są
traktowane jako klasa elementów z pojedynczą właściwością geometrii.

W przypadku wyświetlania i modyfikowania elementów ze źródła danych SHP, użytkownik
może wykonywać następujące czynności:

■ Wybierać klasy elementów, które mają być zawarte na mapie.

■ Określać warunki w celu ograniczania elementów na mapie.

■ Stylizować, tematyzować i modyfikować elementy.

■ Blokować plik po nawiązaniu z nim połączenia.

■ Automatycznie aktualizować źródło danych wszystkimi dokonanymi modyfikacjami.

■ Wyświetlać i modyfikować definicję schematu.

Użytkownik może umieścić dane SHP na mapie na dwa sposoby:

■ Użyć narzędzia Połączenie danych, aby wyświetlić i modyfikować dane bezpośrednio
w pliku SHP. Metody tej należy użyć, aby modyfikować geometrię i atrybuty lub
stylizować i tematyzować dane. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij kartę Procedura
na górze tego tematu pomocy.
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■ Importować dane do rysunku, przekształcając je w obiekty rysunkowe. Metody tej
należy użyć, aby wyczyścić dane lub utworzyć plik DWG. Obiekty można ponownie
eksportować do formatu SHP.

UWAGA Informacje dotyczące dostosowywania dostawca FDO (str. 1770) SHP można
znaleźć w dokumentach FDO API Reference oraz FDO Provider for SHP API Reference.

Patrz także:

■ Konwertowanie danych z innych formatów do obiektów rysunkowych (str. 316)

■ Konwersja i eksport (str. 1180)

■ Praca z danymi SHP (str. 497)

■ Przypisywanie stylu do elementów (str. 545)

■ Aby utworzyć mapę z przypisanym stylem do warstw rysunku (str. 546)

■ Aby edytować element za pomocą poleceń edycji (str. 597)

Wprowadzanie danych z pliku SHP

1 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) wybierz opcję Dane ➤ Połącz z danymi.

2 W oknie Połączenie danych wybierz opcję Dodaj połączenie SHP z listyPołączenia
danych wg dostawcy.

3 Wpisz nazwę tego połączenia w polu Nazwa połączenia.

Połączenie może mieć dowolną nazwę. Nazwa ta wyświetlana jest w Eksploratorze
mapy jako nazwa źródła elementów.

4 Określ położenie pliku w polu Plik lub folder źródłowy. Aby zawrzeć wiele plików
w grupie, określ odpowiedni folder.

Kliknij ikonę , aby przejść do odpowiedniego pliku. Kliknij ikonę folderu, aby
przejść do odpowiedniego folderu.

5 Kliknij polecenie Połącz.

6 Na liście klas elementów wybierz klasy elementów, które mają być zawarte na
mapie.

7 Sprawdź, czy układy współrzędnych są poprawne. Aby zmienić układ współrzędnych,
kliknij odpowiedni układ współrzędnych i wybierz nowy układ z listy.
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8 Kliknij polecenie Dodaj do mapy.

Aby wprowadzić podzestaw danych, kliknij strzałkę w dół i wybierz opcję Dodaj do
mapy przez zapytanie (str. 270). Informacje dotyczące filtrowania danych po ich
dodaniu do mapy można znaleźć w rozdziale Filtrowanie warstwy elementu (str.
1016).

Na mapie zostaną wyświetlone elementy z wybranych klas elementów. Elementy można
stylizować, tematyzować i modyfikować.

Jeśli wymagane są dodatkowe właściwości związane z danymi, można dołączyć dodatkowe
dane do warstwy źródłowej elementu, używając połączenia (str. 442).

Skrócone omówienie

Połącz ze źródłem elementów

Łączy ze źródłem elementów.

Kliknij opcję Plik ➤ Połącz z danymi.Menu

Połącz

Ikona

MAPCONNECTWiersz polecenia

Kliknij prawym przyciskiem Menedżera wyświetlania, a
następnie kliknij opcję Połącz z danymi

Okienko zadań

Wprowadzanie elementów z plików SDF

Można uzyskać dostęp do danych przestrzennych i atrybutów w pliku danych
przestrzennych Autodesk (SDF). Składnice SDF obsługują indeksowanie przestrzenne.
Umożliwiają one zapisywanie danych geometrycznych i niegeometrycznych z minimalnym
narzutem.

W przypadku wyświetlania i modyfikowania elementów ze źródła elementów składnicy
SDF, użytkownik może wykonywać następujące czynności:

■ Wybierać klasy elementów, które mają być zawarte na mapie.

■ Określać warunki w celu ograniczania elementów na mapie.

■ Stylizować, tematyzować i modyfikować elementy.
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■ Automatycznie aktualizować źródło danych wszystkimi dokonanymi modyfikacjami.

■ Wyświetlać i modyfikować definicję schematu.

■ Przenoszenie danych SDF do innych formatów geoprzestrzennych, w celu
wykorzystania lepszego współdzielenia danych

UWAGA Poniższe procedury dotyczą bieżącej wersji SDF (SDF3). Korzystanie z tych
procedur nie jest możliwe w przypadku plików SDF 2 (utworzonych dla programu
MapGuide w wersji 6.5 lub wcześniejszej). Zamiast tego należy zaimportować (str. 327)
plik.

Dane SDF można umieścić na mapie na trzy sposoby:

■ Użyć narzędzia Połączenie danych, aby wyświetlić i modyfikować dane bezpośrednio
w pliku SDF. Metody tej należy użyć, aby modyfikować geometrię i atrybuty lub
stylizować i tematyzować dane. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij kartę Procedura
na górze tego tematu pomocy.

■ Importować dane do bieżącej mapy, przekształcając dane SDF w obiekty rysunkowe.
Metody tej należy użyć, aby wyczyścić dane lub utworzyć plik DWG. Obiekty można
ponownie eksportować do pliku SDF.

■ W przypadku plików SDF 2 (utworzonych dla programu MapGuide w wersji 6.5 lub
wcześniejszej) należy skorzystać z osobnych poleceń Import SDF 2 (str. 327) i Eksport
SDF 2 (str. 1191).

UWAGA Informacje dotyczące dostosowywania tego dostawcy zamieszczono w
dokumentach FDO API Reference oraz FDO Provider for SDF API Reference.

Patrz także:

■ Edytowanie schematu (str. 523)

■ Importowanie plików Autodesk SDF 2 (str. 327)

■ Konwertowanie danych z innych formatów do obiektów rysunkowych (str. 316)

■ Konwersja i eksport (str. 1180)

■ Praca z danymi SDF (str. 494)

■ Migracja danych (str. 526)

■ Przypisywanie stylu do elementów (str. 545)

■ Aby utworzyć mapę z przypisanym stylem do warstw rysunku (str. 546)
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■ Aby edytować element za pomocą poleceń edycji (str. 597)

Wprowadzanie danych z pliku SDF

1 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) wybierz opcję Dane ➤ Połącz z danymi.

2 W oknie Połączenie danych wybierz polecenie Dodaj połączenie SDF z listy
Połączenia danych wg dostawcy.

3 Wpisz nazwę tego połączenia w polu Nazwa połączenia.

Połączenie może mieć dowolną nazwę. Nazwa ta wyświetlana jest w Eksploratorze
mapy jako nazwa źródła elementów.

4 Określ plik w polu Plik źródłowy.

5 Kliknij polecenie Połącz.

6 Na liście klas elementów wybierz klasy elementów, które mają być zawarte na
mapie.

7 Sprawdź, czy układy współrzędnych są poprawne. Aby zmienić układ współrzędnych,
kliknij odpowiedni układ współrzędnych i wybierz nowy układ z listy.

8 Kliknij polecenie Dodaj do mapy.

Aby wprowadzić podzestaw danych, kliknij strzałkę w dół i wybierz opcję Dodaj do
mapy przez zapytanie (str. 270). Informacje dotyczące filtrowania danych po ich
dodaniu do mapy można znaleźć w rozdziale Filtrowanie warstwy elementu (str.
1016).

Na mapie zostaną wyświetlone elementy z wybranych klas elementów. Elementy można
stylizować, tematyzować i modyfikować.

Jeśli wymagane są dodatkowe właściwości związane z danymi, można dołączyć dodatkowe
dane do warstwy źródłowej elementu, używając połączenia (str. 442).

UWAGA Korzystanie z tych procedur nie jest możliwe w przypadku plików SDF
utworzonych dla programu MapGuide w wersji 6.5 lub wcześniejszej. Zamiast tego należy
zaimportować (str. 327) plik.

Skrócone omówienie

Połącz ze źródłem elementów

Łączy ze źródłem elementów.
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Kliknij opcję Plik ➤ Połącz z danymi.Menu

Połącz

Ikona

MAPCONNECTWiersz polecenia

Kliknij prawym przyciskiem Menedżera wyświetlania, a
następnie kliknij opcję Połącz z danymi

Okienko zadań

Dostęp do danych ze źródeł ODBC

Użyj połączenia ODBC, aby uzyskać dostęp do danych atrybutu lub typu punktowego w
programie Microsoft Access, Microsoft Excel lub dBASE.

Dane atrybutów umożliwiają łączenie informacji ze źródeł niegeometrycznych z
elementem geometrycznym. Na przykład można łączyć dane asesora z warstwą parceli.
Więcej informacji na temat połączeń znajduje się w sekcji Dołączanie danych do
elementów GIS (str. 442).

Dane typu punktowego mogą obejmować punkty pomiarowe, LIDAR (str. 1774) dane lub
dane GPS, które są określone przez kolumny Szerokość geograficzna i Długość
geograficzna lub przez współrzędne XY.

Domyślnie, program AutoCAD Map 3D przypisuje każdą tabelę w bazie danych "klasie
elementów", a wszystkie kolumny stają się "właściwościami."

W przypadku wyświetlania i modyfikowania elementów z bazy danych ODBC, użytkownik
może wykonywać następujące czynności:

■ Wybierać klasy elementów, które mają być zawarte na mapie.

■ Określać warunki w celu ograniczania elementów na mapie.

■ Stylizować, tematyzować i modyfikować elementy.

■ Blokować plik po nawiązaniu z nim połączenia.

■ Automatycznie aktualizować źródło danych wszystkimi dokonanymi modyfikacjami.
Modyfikacje użytkownika są natychmiast widoczne dla wszystkich osób korzystających
z danego źródła danych.

■ Definiować klasy elementów dla wszystkich tabeli relacyjnych baz danych z kolumnami
X, Y i opcjonalnie Z. Położenia obiektów są zapisywane w oddzielnych właściwościach
w definicji obiektu elementu, która jest dostępna za pomocą właściwości klasy
Geometria. Nie jest możliwe tworzenie lub usuwanie schematów elementów.
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Dane programuMicrosoft Excel

Aby uzyskać dostęp do danych programu Microsoft Excel, należy zdefiniować zakres
tabel w programie Excel. Nazwane zakresy w arkuszu roboczym mogą być traktowane
jako oddzielne tabele ODBC, z których każda jest przypisana do klasy elementów FDO
(str. 1772). Jeśli nie zostaną zdefiniowane nazwane zakresy, nie będzie można dodać do
mapy żadnych klas elementów. Instrukcje dotyczące definiowania zakresu tabeli podane
są na karcie Procedura tego tematu.

Dane programuMicrosoft Access

Niektóre bazy danych programu Microsoft Access posiadają klucze główne, które są
automatycznie generowane przez aplikację. Można wczytać dane z baz danych programu
Microsoft Access bez tych kluczy głównych i użyć dane do połączeń itp. Bez kluczy
głównych nie można tworzyć i uaktualniać danych.

Aby utworzyć zapytanie programu AutoCAD Map 3D do bazy danych programu Microsoft
Access zawierającej długie liczby całkowite, należy za pomocą narzędzi programu Access
usunąć indeksy z kolumn x/y opartych na położeniu.

UWAGA Informacje dotyczące dostosowywania tego dostawcy zamieszczono w
dokumentach FDO API Reference oraz FDO Provider for ODBC API Reference.

Patrz także:

■ Praca z danymi ODBC (str. 499)

■ Przypisywanie stylu do elementów (str. 545)

■ Tematyzowanie elementów (str. 968)

■ Używanie poleceń edycji elementów (str. 597)

■ Dostęp do danych ODBC (str. 291)

■ Tworzenie nazwy DSN w systemie Windows XP (str. 292)

■ Definiowanie zakresów tabel niezbędnych do uzyskania dostępu do danych programu
Excel (str. 293)

Dostęp do danych ODBC

1 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) wybierz opcję Dane ➤ Połącz z danymi.

2 W oknie Połączenie danych wybierz opcję Dodaj połączenie ODBC z listy Połączenia
danych wg dostawcy.
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3 Wpisz nazwę tego połączenia w polu Nazwa połączenia.

Połączenie może mieć dowolną nazwę. Nazwa ta wyświetlana jest w Eksploratorze
mapy jako nazwa źródła elementów.

4 Wybierz jedną z dostępnych opcji w polu Typ źródła:

■ Nazwa źródła danych (Data Source Name - DSN) — użyj nazwy DSN
zdefiniowanej w Panelu sterowania systemu Windows. Zobacz poniżej.

■ Ciąg połączenia — ciąg połączenia określa sterownik i ścieżkę, które mają zostać
użyte.

5 Określ odpowiednią tabelę w menu Źródło.

■ Nazwa źródła danych (DSN) — kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz odpowiednią
nazwę DSN.

■ Ciąg połączenia — określ odpowiedni sterownik i odpowiednią ścieżkę. W
przypadku bazy danych programu Microsoft Access, użyj następującego formatu:
Driver={Microsoft Access Driver

(*.mdb)};DBQ=ścieżka\nazwa_pliku.mdb

Gdzie ścieżka\nazwa_pliku.mdb określa pełną ścieżkę i nazwę pliku bazy danych
programu Microsoft Access. Należy zwrócić uwagę na nawiasy klamrowe i
spację przed ciągiem znaków "(*.mdb)". Więcej informacji zamieszczono w
dokumentacji ODBC na stronie WWW firmy Microsoft.

6 Jeśli wymaga tego tabela, wprowadź nazwę użytkownika i hasło.

7 Kliknij polecenie Połącz.

8 Wybierz odpowiednie tabele w menu Dodaj dane do mapy.

9 Określ układ współrzędnych każdej tabeli.

10 Określ kolumny, które mają zostać wykorzystane do geometrii punktów. Mogą to
być: szerokość i długość geograficzna lub współrzędne X, Y i Z. Aby określić nazwę
kolumny, kliknij pole, a następnie kliknij strzałkę w dół, aby wybrać nazwę z listy
nazw kolumn.

11 Kliknij polecenie Dodaj do mapy.

Jeśli przycisk Dodaj do mapy jest niedostępny, sprawdź, czy określono układ
współrzędnych oraz kolumny X i Y tabeli.

Tworzenie nazwy DSN w systemie Windows XP

1 Z menu Start systemu Windows wybierz opcję Ustawienia  ➤ Panel sterowania i
otwórz panel sterowania Narzędzia administracyjne.
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2 Kliknij dwukrotnie ikonę Źródła danych (ODBC).

3 W oknie Administrator źródeł danych ODBC kliknij kartę DSN użytkownika lub
Systemowe DSN.

Nazwa DSN użytkownika jest widoczna wyłącznie dla użytkownika. Systemowe
DSN jest widoczne dla wszystkich użytkowników korzystających z bieżącego
komputera.

4 Kliknij przycisk Dodaj i wybierz sterownik, który ma zostać użyty.

Przykładowo, aby utworzyć nazwę DSN dla bazy danych programu Access, wybierz
opcję Driver do Microsoft Access.

5 Wprowadź informacje dotyczące danych w oknie dialogowym ODBC - ustawienia
dla programu Microsoft Access. Po zakończeniu kliknij przycisk OK. Kliknij ponownie
przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Administrator źródeł danych ODBC.

Zdefiniowana nazwa DSN zostanie wyświetlona na liście DSN w oknie dialogowym
Połączenie danych.

Definiowanie zakresów tabel niezbędnych do uzyskania dostępu do danych programu
Excel

1 W programie Excel otwórz arkusz programu Excel.

2 Zaznacz wszystkie dane, wciskając kombinację klawiszy Ctrl + A.

3 Wybierz z menu opcję Wstaw  ➤ Nazwa  ➤ Definiuj, aby zdefiniować nazwany
zakres.

4 Wprowadź nazwę dla klasy elementów, na przykład Piśmienność_w_kraju.

5 Zamknij program Excel.

Skrócone omówienie

Połącz ze źródłem elementów

Łączy ze źródłem elementów.

Kliknij opcję Plik ➤ Połącz z danymi.Menu

Połącz

Ikona

MAPCONNECTWiersz polecenia
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Kliknij prawym przyciskiem Menedżera wyświetlania, a
następnie kliknij opcję Połącz z danymi

Okienko zadań

Wprowadzanie danych ze źródełWFS

Użytkownik może wprowadzić elementy oparte na sieci WWW, które zostały
opublikowane na publicznym serwerze, korzystając z otwartego standardu WFS (Web
Feature Service), opracowanego przez konsorcjum OGC (OpenGIS Consortium).

Po odnalezieniu danych WFS należy określić adres URL strony, która zawiera publikowane
warstwy. Często nie jest to standardowa strona WWW, którą można otworzyć w
przeglądarce, ale strona utworzona przy pomocy języków skryptowych, takich jak CGI,
PHP lub ASP. Poniżej znajdują się przykładowe adresy. Adres można wkleić w oknie
Połączenie danych w programie AutoCAD Map 3D, aby uzyskać dostęp do danych na tej
stronie.

Podczas wprowadzania elementów ze źródła danych WFS można wykonywać następujące
czynności:

■ Wybierać klasy elementów, które mają być zawarte na mapie.

■ Określać warunki w celu ograniczania elementów na mapie.

■ Ponownie odwzorowywać dane według układu współrzędnych mapy. Dane atrybutów
mogą być również dostępne dla warstw WFS.

■ Stylizować i tematyzować elementy. Użytkownik nie może modyfikować elementów
ze źródła danych WFS.

Przykładowe źródła danychWFS

OpisŹródło danych WFS

Warstwy danych dotyczących granic, terenów,
fizjografii, narzędzia i inne.

http://demo.cubewerx.com/demo/cubeserv/cubeserv.cgi?datastore=Fo-
undation

Obszary spisu ludności w stanie Virginia w
USA, okręgi kongresowe, hrabstwa, autostrady

http://regis.intergraph.com/wfs/dcmetro/re-
quest.asp?

międzystanowe, punkty informacyjne i
miejscowości.

UWAGA Informacje dotyczące dostosowywania tego dostawcy zamieszczono w
dokumentach FDO API Reference oraz The Essential FDO.
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Patrz także:

■ Praca z danymi WFS (str. 503)

■ Dodawanie obrazu z WMS (Usługa mapy sieciowej) (str. 380)

■ Przypisywanie stylu do elementów (str. 545)

■ Aby utworzyć mapę z przypisanym stylem do warstw rysunku (str. 546)

Wprowadzanie danych ze źródeł WFS

1 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) wybierz opcję Dane ➤ Połącz z danymi.

2 W oknie Połączenie danych wybierz opcję Dodaj Połączenie WFS z listy Połączenia
danych wg dostawcy.

3 Wpisz nazwę tego połączenia w polu Nazwa połączenia.

Połączenie może mieć dowolną nazwę. Nazwa ta wyświetlana jest w Eksploratorze
mapy jako nazwa źródła elementów.

4 Określ adres URL serwera WFS w polu Nazwa serwera. Kliknij strzałkę w dół, aby
wybrać nazwę z listy używanych ostatnio adresów URL.

5 W razie potrzeby wprowadź nazwę użytkownika i hasło.

6 Kliknij polecenie Połącz.

7 Wybierz klasy elementów, które mają być włączone w polu Dodaj dane do mapy.

8 Sprawdź układ współrzędnych każdej wybranej klasy elementów.

9 Kliknij polecenie Dodaj do mapy.

Aby wprowadzić podzestaw danych, kliknij strzałkę w dół i wybierz opcję Dodaj do
mapy przez zapytanie (str. 270). Informacje dotyczące filtrowania danych po ich
dodaniu do mapy można znaleźć w rozdziale Filtrowanie warstwy elementu (str.
1016).

Na mapie zostaną wyświetlone elementy z wybranych klas elementów. Jeśli wymagane
są dodatkowe właściwości związane z danymi, można dołączyć dodatkowe dane do
warstwy źródłowej elementu, używając połączenia (str. 442).

Skrócone omówienie

Połącz ze źródłem elementów
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Łączy ze źródłem elementów.

Kliknij opcję Plik ➤ Połącz z danymi.Menu

Połącz

Ikona

MAPCONNECTWiersz polecenia

Kliknij prawym przyciskiem Menedżera wyświetlania, a
następnie kliknij opcję Połącz z danymi

Okienko zadań

Naprawianie przerwanych połączeń elementów

Jeśli plik danych został przeniesiony z pierwotnego położenia, może być wyświetlony
błąd podczas otwierania mapy, która posiada odniesienie do tych danych. Na przykład,
inny użytkownik mógł utworzyć mapę z użyciem pliku SDF. Następnie użytkownik ten
wysłał mapę i plik SDF. Po zapisaniu pliku SDF z inną nazwą niż użyta w pierwotnym
kreatorze map, program AutoCAD Map 3D wyświetli błąd.

Aby rozwiązać ten problem wymagane jest ponowne połączenie z danymi z użyciem
poprawnej ścieżki. W ten sposób zostaną zachowane informacje o stylach.

PORADA Aby uniknąć tego problemu, należy użyć programu eTransmit, aby utworzyć
pakiet i przesłać pliki dla mapy. Pomimo, że ta metoda nie działa dla danych baz danych
(takich jak składnice danych Oracle lub SQL Server), pozwoli zachować połączenia ze
wszystkimi danymi opartymi na plikach, takimi jak SDF i SHP.

Patrz także:

■ Używanie eTransmit (str. 1154)
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Ponowne połączenie danych elementu bez utraty informacji o stylach

1 Wybierz przerwane połączenie danych w oknie Połączenie danych.

Na przykład wybierz SDF_1, jeśli przerwane jest pierwsze połączenie SDF.

2 Wpisz lub wyszukaj poprawne położenie składnicy danych w polu Plik lub folder
źródłowy.

3 Kliknij przycisk Połącz, ale nie klikaj przycisku Dodaj.

Kliknięcie przycisku Dodaj powoduje utworzenie nowej warstwy w mapie, bez
informacji o stylu podstawowej warstwy.

Wprowadzanie danych rysunku z plikówDWG

Mapa może zawierać obiekty rysunkowe z bieżącego rysunku lub innych rysunków. Aby
włączyć obiekty z innych rysunków, należy dołączyć te rysunki do mapy.

UWAGA Aby w odpowiedni sposób otworzyć plik DWG, który został utworzony za
pomocą danych dostawcy źródła elementów lub który je zawiera, należy kliknąć
dwukrotnie ikonę pliku. Kliknij opcję Plik ➤ Otwórz.

Każdy wybrany zestaw obiektów jest zapisywany w warstwie w Menedżerze wyświetlania.
Warstwa, która zawiera obiekty rysunkowe, to warstwa rysunkowa (str. 1786).

Warstwy rysunku w Menedżerze wyświetlania są czymś innym niż "klasyczne" warstwy
programu AutoCAD widoczne w Menedżerze właściwości warstw AutoCAD. Użytkownicy
programu AutoCAD, którzy nie posiadają programu AutoCAD Map 3D, nie posiadają
Menedżera wyświetlania, a więc warstwy Menedżera wyświetlania nie są dla nich
widoczne.

Można dodawać styl do warstw programu AutoCAD z użyciem Menedżera właściwości
warstw. Po wprowadzeniu danych według klasy obiektu, położenia, właściwości lub
zapytania oraz zapisaniu ich na warstwie rysunku Menedżera wyświetlania użytkownik
może dostosować style i tematy warstwy przy użyciu narzędzi Menedżera wyświetlania
oraz skorzystać z narzędzi odwzorowania i GIS dostępnych w programie AutoCAD Map
3D.

Patrz także:

■ Dołączanie rysunku (str. 146)

■ Użyj tej procedury, aby przesunąć obiekty rysunkowe na mapę. (str. 301)
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■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych z warstw programu AutoCAD do bieżącego
rysunku (str. 303)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych opartych na klasach obiektów w bieżącym
rysunku (str. 304)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych według położenia (str. 306)
■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych według właściwości obiektów (str. 308)
■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych według danych obiektu lub danych

zewnętrznych (SQL) (str. 310)
■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych według danych obiektu (str. 310)
■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych według danych zewnętrznych (SQL) (str. 311)
■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych według topologii (str. 313)
■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych według połączonych warunków zapytania

(str. 315)

Ogólne informacje dotyczące wprowadzania danych rysunku z
plikówDWG

Można dołączyć obiekty rysunkowe do mapy, tak aby mieć możliwość ich wyświetlania,
modyfikowania oraz dostosowania ich stylów i tematów.

Możliwe jest wybranie obiektów z bieżącego rysunku lub dołączonych rysunków. Więcej
informacji na temat dołączonych rysunków znajduje się w rozdziale Dołączanie rysunków
(str. 144).

Każdy wybrany zestaw obiektów jest zapisywany w warstwa rysunkowa (str. 1786) w
Menedżerze wyświetlania.

Z...Zawiera ona...Podczas tworzenia
warstwy rysunku na
podstawie...

Bieżący rysunekWszystkie obiekty wybranej warstwy
AutoCAD

Warstwa programu
AutoCAD (str. 302)

Bieżący rysunekWszystkie obiekty wybranej klasy ob-
iektu

Klasa obiektu (str. 303)

Bieżący rysunekWszystkie obiekty wybranej topologiiTopologia (str. 313)

298 | Rozdział 3   Wprowadzanie danych



Z...Zawiera ona...Podczas tworzenia
warstwy rysunku na
podstawie...

Bieżący rysunek, dołączone
rysunki źródłowe lub
wybrana topologia

Wszystkie obiekty określonego poło-
żenia

Położenie (str. 305)

Bieżący rysunek, dołączone
rysunki źródłowe lub
wybrana topologia

Wszystkie obiekty posiadające
wybraną właściwość, taką jak poziom,
warstwa lub pole

Właściwości obiektu (str.
307)

Bieżący rysunek, dołączone
rysunki źródłowe lub
wybrana topologia

Wszystkie obiekty o określonych
danych, takich jak dane obiektu lub
połączone rekordy z zewnętrznej bazy
danych

Dołączone dane (str. 309)
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W tym przykładzie mapy miasta dostępne są odrębne warstwy rysunku dla każdego
zestawu elementów składające się na system wodny.

Użyj pól wyboru Menedżera wyświetlania, aby wyłączyć warstwy, co powoduje ukrycie obiektów
na tych warstwach lub wyłącz style, co powoduje wyświetlenie obiektów rysunkowych na danej
warstwie bez stylów. Więcej informacji dotyczących dodawania tematów stylizowania warstw
rysunkowych znajduje się w sekcji Przegląd przypisywania stylu do warstw rysunku (str. 555).

Bazamapy

Obiekty w bieżącym rysunku, które nie są zawarte w żaden warstwie, zostaną zawarte
w warstwie Baza mapy. Można ukryć wszystkie obiekty na danej warstwie.

UWAGA Obiekty z dołączonych rysunków, które zostały przywołane do bieżącego
rysunku za pomocą standardowego zapytania, są dodawane do warstwy Baza mapy. Aby
niezależnie stylizować te obiekty na mapie, należy utworzyć zapytanie w celu ich
wyświetlenia.
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Patrz także:

■ Dołączanie rysunków (str. 144)

■ Przypisywanie układów współrzędnych (str. 133)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych z warstw programu AutoCAD (str. 302)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych według klasy obiektu (str. 303)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych według topologii (str. 313)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych według położenia (str. 305)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych według właściwości (str. 307)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych opartych na dołączonych danych (str. 309)

■ Ogólne informacje dotyczące wprowadzania elementów GIS (str. 266)

■ Ogólne informacje dotyczące rastrów i powierzchni (str. 372)

Użyj tej procedury, aby przesunąć obiekty rysunkowe na mapę.

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych z warstw programu AutoCAD do bieżącego
rysunku (str. 303)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych opartych na klasach obiektów w bieżącym
rysunku (str. 304)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych według położenia (str. 306)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych według właściwości obiektów (str. 308)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych według danych obiektu lub danych
zewnętrznych (SQL) (str. 310)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych według topologii (str. 313)

Skrócone omówienie

ADEQUERY

Steruje definiowaniem, modyfikowaniem, zapisywaniem, wczytywaniem i wykonywaniem
zapytań

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Ustawienia
 ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Definiuj zapytanie

Menu
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Definiuj zapytanie

Ikona

ADEQUERYWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyBieżące zapytanie ➤ Definiuj-lub- Kliknij prawym
przyciskiem myszy zapytanie ➤ Edycja

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj zapytanieOkno dialogowe

Wprowadzanie obiektów rysunkowych z warstw programu
AutoCAD

Na mapie można utworzyć warstwa rysunkowa (str. 1786) w Menedżerze wyświetlania,
która będzie zawierać wszystkie obiekty z zaznaczonych warstw programu AutoCAD w
bieżącym rysunku.

Na przykład można utworzyć warstwę, która obejmuje wszystkie hydranty
przeciwpożarowe poprzez wybór warstwy programu AutoCAD o nazwie HYDRANT.

Warstwy można organizować w grupach. Grupowanie warstw pozwala szybko wyłączyć
wyświetlanie wszystkich obiektów w grupie.

PORADA Aby wybrać niektóre obiekty na warstwie programu AutoCAD, użyj zapytania,
aby dodać obiekty do mapy i połącz kilka warunków. Można na przykład wybrać tylko te
hydranty przeciwpożarowe, które znajdują się w odległości do 1000 metrów od placu
firmy.

Patrz także:

■ Łączenie warunków (str. 314)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych według klasy obiektu (str. 303)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych według topologii (str. 313)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych według położenia (str. 305)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych według właściwości (str. 307)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych opartych na dołączonych danych (str. 309)

■ Wprowadzanie elementów GIS (str. 265)
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Wprowadzanie obiektów rysunkowych z warstw programu AutoCAD do bieżącego
rysunku

1 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) kliknij polecenie Dane ➤ Dodaj dane rysunku ➤ 

Warstwa rysunku.

2 W oknie dialogowym Wybierz warstwy (str. 1386) wybierz warstwy programu AutoCAD
zawierające obiekty, które mają być wyświetlone.

W programie AutoCAD Map 3D dla każdej wybranej warstwy AutoCAD utworzona
zostanie warstwa w Menedżerze wyświetlania.

3 Aby grupować warstwy, kliknij polecenie Grupuj wybrane.

Jeśli warstwy zostaną połączone w grupę, można włączyć lub wyłączyć wyświetlanie
grupy.

4 Kliknij przycisk OK.

Nowa warstwa zostanie wyświetlona w Menedżerze wyświetlania. W tej warstwie będą
znajdować się wszystkie obiekty wybranej warstwy programu AutoCAD. W przypadku
wybrania wielu warstw programu AutoCAD na mapie zostanie utworzonych wiele warstw.
Aby wyświetlić te obiekty, może być wymagane powiększenie zakresu rysunku. Kliknij
opcję Mapa ➤ Rysunki ➤ Powiększ zakresy rysunku.

Skrócone omówienie

NowawarstwaMenedżera wyświetlania -Warstwa programu AutoCAD

Tworzy nową warstwę z warstw programu AutoCAD w Menedżerze wyświetlania

W Menedżerze wyświetlania kliknij opcję Dane ➤ Dodaj
dane rysunku ➤ Warstwa rysunku

Okienko zadań

Okno dialogowe Wybierz element wyświetlaniaOkno dialogowe

Wprowadzanie obiektów rysunkowych według klasy obiektu

Na mapie można utworzyć warstwa rysunkowa (str. 1786) w Menedżerze wyświetlania,
która będzie zawierać wszystkie obiekty w klasie obiektu w bieżącym rysunku.

Na przykład, aby utworzyć warstwę obejmującą wszystkie drogi główne, wybierz klasę
obiektu DROGI_GŁÓWNE.
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Warstwy można organizować w grupach. Grupowanie warstw pozwala szybko wyłączyć
wyświetlanie wszystkich obiektów w grupie.

PORADA Aby wybrać niektóre obiekty w klasie obiektu, użyj zapytania, aby dodać
obiekty do mapy i połącz kilka warunków. Przykładowo można wybrać tylko drogi główne
w zachodniej części województwa.

Patrz także:

■ Łączenie warunków (str. 314)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych z warstw programu AutoCAD (str. 302)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych według topologii (str. 313)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych według położenia (str. 305)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych według właściwości (str. 307)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych opartych na dołączonych danych (str. 309)

■ Wprowadzanie elementów GIS (str. 265)

Wprowadzanie obiektów rysunkowych opartych na klasach obiektów w bieżącym
rysunku

1 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) wybierz opcję Dane ➤ Dodaj dane rysunku ➤ 

Klasa obiektu.

2 W oknie dialogowym Wybierz klasy obiektów (str. 1386) wybierz klasy obiektów
zawierające obiekty, które mają być wyświetlone.

W programie AutoCAD Map 3D dla każdej wybranej klasy obiektów zostanie
utworzona warstwa w Menedżerze wyświetlania.

3 Aby grupować warstwy klas obiektów, wybierz polecenie Grupuj wybrane.

Jeśli warstwy zostaną połączone w grupę, można włączyć lub wyłączyć wyświetlanie
grupy.

4 Kliknij przycisk OK.

Nowa warstwa zostanie wyświetlona w Menedżerze wyświetlania. W tej warstwie są
zawarte wszystkie obiekty w wybranej klasie obiektów. W przypadku wybrania wielu klas
obiektów zostanie utworzonych wiele warstw. Aby wyświetlić te obiekty, może być
wymagane powiększenie zakresu rysunku. Kliknij opcję Mapa ➤ Rysunki ➤ Powiększ
zakresy rysunku.
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Skrócone omówienie

NowawarstwaMenedżera wyświetlania - Klasa obiektu

Tworzy nową warstwę klasy obiektu w Menedżerze wyświetlania

W Menedżerze wyświetlania kliknij opcję Dane ➤ Dodaj
dane rysunku ➤ Klasa obiektu...

Okienko zadań

Okno dialogowe Wybierz klasy elementówOkno dialogowe

Wprowadzanie obiektów rysunkowych według położenia

Na mapie można utworzyć warstwa rysunkowa (str. 1786) w Menedżerze wyświetlania,
która będzie zawierać obiekty znajdujące się w określonej lokalizacji. Można wybrać z
obiektów na bieżącej mapie, w dołączonych rysunkach lub w topologii.

Na przykład można wybrać wszystkie słupy instalacyjne w odległości do 30 metrów od
określonej drogi lub wszystkie parki w określonym kwadrancie miasta.

PORADA Można użyć zapytania, aby połączyć warunek położenia z innymi warunkami.
Przykładowo można wyszukać wszystkie parcele, które znajdują się w strefie
mieszkaniowej w odległości do 500 metrów od skażonej studni.

Patrz także:

■ Dołączanie rysunków (str. 144)

■ Łączenie warunków (str. 314)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych z warstw programu AutoCAD (str. 302)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych według klasy obiektu (str. 303)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych według topologii (str. 313)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych według właściwości (str. 307)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych opartych na dołączonych danych (str. 309)

■ Wprowadzanie elementów GIS (str. 265)
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Wprowadzanie obiektów rysunkowych według położenia

1 Wykonaj jedną z następujących operacji:

■ W Menedżer wyświetlania (str. 1775) wybierz opcję Dane  ➤ Dodaj dane
rysunku ➤ Uruchom zapytanie dla bieżącego rysunku.

■ W Menedżerze wyświetlania kliknij opcję Dane  ➤ Dodaj dane rysunku ➤ 

Uruchom zapytanie rysunków źródłowych. Upewnij się, że pliki DWG zostały
dołączone (str. 144) do zapytania.

■ W Menedżerze wyświetlania kliknij opcję Dane  ➤ Dodaj dane
rysunku ➤ Uruchom zapytanie topologii.

2 W Okno dialogowe Definiuj zapytanie (str. 1592) kliknij opcję Położenie.

3 W Okno dialogowe Warunek położenia (str. 1604) wybierz obwiednię do określenia
typu obszaru dla zapytania.

Wybierz opcję Krawędź, aby określić nową polilinię, wybierz opcję Polilinia, aby
skorzystać z istniejącej polilinii.

4 Wybierz typ wyboru:

■ Wewnątrz obejmuje tylko obiekty, które znajdują się całkowicie wewnątrz
obwiedni.

■ Przecięcie obejmuje wszystkie obiekty, które znajdują się wewnątrz obwiedni
lub przecinają obwiednię.

5 Jeśli wybrano obwiednię Polilinia, określ tryb polilinii.

6 Aby zdefiniować współrzędne obwiedni, kliknij Definiuj i użyj dowolnej z metod
wyboru AutoCAD Map 3D do zdefiniowania obwiedni.

7 Kliknij przycisk OK.

8 Opcjonalnie zdefiniuj kolejny warunek. Zobacz Łączenie warunków (str. 315).

9 W oknie dialogowym Definiuj zapytanie kliknij przycisk OK.

Nowa warstwa zostanie wyświetlona w Menedżerze wyświetlania. Obiekty, które spełnią
warunki zapytania, zostaną zawarte w tej warstwie. Aby wyświetlić te obiekty, może być
wymagane powiększenie zakresu rysunku. Kliknij opcję Mapa ➤ Rysunki ➤ Powiększ
zakresy rysunku.
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Skrócone omówienie

NowawarstwaMenedżera wyświetlania - Zapytanie

Tworzy nową warstwę zapytania w Menedżerze wyświetlania

W Menedżerze wyświetlania kliknij opcje Dane ➤ Dodaj
dane rysunku, a następnie wybierz rodzaj zapytania.

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj zapytanieOkno dialogowe

Wprowadzanie obiektów rysunkowych według właściwości

Na mapie można utworzyć warstwa rysunkowa (str. 1786) w Menedżerze wyświetlania,
która będzie zawierać obiekty posiadające określoną właściwość. Można wybrać z
obiektów na bieżącej mapie lub w dołączonych rysunkach.

Na przykład można wybrać wszystkie drogi z kreskowym rodzajem linii.

PORADA Warunek właściwości można łączyć z innymi warunkami, aby utworzyć bardziej
szczegółowe zapytania. Przykładowo, można wyszukać wszystkie działki, które są w
strefie Mieszkaniowa i które mają poziom niższy od 50.

Informacje dodatkowe

■ Jeśli własność obiektu ustawiona jest na JAKWARSTWA, obiekt zostanie wybrany
tylko wtedy, gdy będzie wyszukiwana wartość JAKWARSTWA.
Na przykład podczas wyszukiwania KRESKOWEGO rodzaju linii, zostaną wybrane
tylko te obiekty, dla których określono KRESKOWY rodzaj linii; nie zostaną wybrane
obiekty, które mają ten rodzaj linii, ponieważ znajdują się na warstwie z KRESKOWYM
rodzajem linii. Aby wybrać te obiekty, należy wyszukać wartości JAKWARSTWA.

■ Obiekty użytkownika nie pojawią się na liście Typ obiektu aż do wczytania modułu
DBX dla obiektu.

■ Ponieważ informacje topologiczne są przechowywane w danych obiektu, należy
używać warunku danych do wyszukiwania następujących właściwości obiektów
topologii: pole, długość, obwód, kierunek, opór zgodny i opór przeciwny.

Patrz także:

■ Dołączanie rysunków (str. 144)

■ Łączenie warunków (str. 314)
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■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych z warstw programu AutoCAD (str. 302)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych według klasy obiektu (str. 303)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych według topologii (str. 313)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych według położenia (str. 305)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych opartych na dołączonych danych (str. 309)

■ Wprowadzanie elementów GIS (str. 265)

Wprowadzanie obiektów rysunkowych według właściwości obiektów

1 Wykonaj jedną z następujących operacji:

■ W Menedżer wyświetlania (str. 1775) wybierz opcję Dane ➤ Dodaj dane
rysunku ➤ Uruchom zapytanie dla bieżącego rysunku.

■ W Menedżerze wyświetlania kliknij opcję Dane  ➤ Dodaj dane rysunku ➤ 

Uruchom zapytanie rysunków źródłowych. Upewnij się, że pliki DWG zostały
dołączone (str. 144) do zapytania.

■ W Menedżerze wyświetlania kliknij menu Dane ➤ Dodaj dane
rysunku ➤ Uruchom zapytanie topologii.

2 W Okno dialogowe Definiuj zapytanie (str. 1592) kliknij opcję Właściwość.

3 W Okno dialogowe Warunek właściwości (str. 1610) wybierz właściwość.

4 Wybierz operator.

Dla niektórych właściwości, takich jak warstwa, jedynym dostępnym operatorem
jest = (równy).

5 Podaj wartość dla właściwości.

Aby wybrać odpowiednią wartość z listy wartości, kliknij polecenie Wartości.
Przykładowo po wybraniu właściwości warstwy kliknij polecenie Wartości, aby
wyświetlić listę warstw na rysunkach.

W polu Wartość można użyć znaków uniwersalnych do podania wartości dla
następujących właściwości: Nazwa bloku, Kolor, Styl tekstu, Typ obiektu, Grupa,
Warstwa, Klasa elementów, Rodzaj linii i Styl wydruku.

6 Kliknij przycisk OK.

7 Opcjonalnie zdefiniuj kolejny warunek. Zobacz Łączenie warunków (str. 315).

8 W oknie dialogowym Definiuj zapytanie kliknij przycisk OK.
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Nowa warstwa zostanie wyświetlona w Menedżerze wyświetlania. Obiekty, które spełnią
warunki zapytania, zostaną zawarte w tej warstwie. Aby wyświetlić te obiekty, może być
wymagane powiększenie zakresu rysunku. Kliknij opcję Mapa ➤ Rysunki ➤ Powiększ
zakresy rysunku.

Skrócone omówienie

NowawarstwaMenedżera wyświetlania - Zapytanie

Tworzy nową warstwę zapytania w Menedżerze wyświetlania

W Menedżerze wyświetlania kliknij opcje Dane ➤ Dodaj
dane rysunku, a następnie wybierz rodzaj zapytania.

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj zapytanieOkno dialogowe

Wprowadzanieobiektówrysunkowychopartychnadołączonych
danych

Na mapie można dodać warstwa rysunkowa (str. 1786) w Menedżerze wyświetlania, która
będzie zawierać obiekty wybrane według danych atrybutów powiązanych z obiektem,
na przykład danych obiektu lub danych w dołączonej zewnętrznej bazie danych. Można
wybierać wśród obiektów na bieżącej mapie lub wśród obiektów w dołączonych rysunkach.

Na przykład w przypadku dołączonej bazy danych zawierającej rodzaje nawierzchni,
można wybrać wszystkie obiekty o nawierzchni żwirowej.

PORADA Warunek danych można łączyć z innymi warunkami, aby utworzyć bardziej
szczegółowe zapytania. Przykładowo można wyszukać wszystkie działki, które są w strefie
Mieszkaniowa i które znajdują się w odległości do 500 jardów od skażonej studni.

Uwagi

■ Obiektów nie można przywołać w oparciu o stałe atrybuty bloku.

■ Dla zapytań o dane, opcja Łącza bazy danych testuje dane połączenia zapisane w
obiekcie, a nie dane w tabeli bazy danych. Aby przywołać obiekty przez dane w
dołączonej tabeli bazy danych, utwórz warunek SQL.

■ Ponieważ informacje topologiczne są przechowywane w danych obiektu, należy
używać warunku danych do wyszukiwania następujących właściwości obiektów
topologii: pole, długość, obwód, kierunek, opór zgodny i opór przeciwny.
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Patrz także:

■ Dołączanie rysunków (str. 144)

■ Łączenie warunków (str. 314)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych z warstw programu AutoCAD (str. 302)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych według klasy obiektu (str. 303)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych według topologii (str. 313)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych według położenia (str. 305)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych według właściwości (str. 307)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych opartych na dołączonych danych (str. 309)

■ Wprowadzanie elementów GIS (str. 265)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych według danych obiektu lub danych
zewnętrznych (SQL) (str. 310)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych według danych obiektu (str. 310)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych według danych zewnętrznych (SQL) (str. 311)

Wprowadzanie obiektów rysunkowych według danych obiektu lub danych
zewnętrznych (SQL)

■ Wybór obiektów według danych obiektu (str. ?)

■ Wybór obiektów według danych zewnętrznych (SQL) (str. ?)

Wprowadzanie obiektów rysunkowych według danych obiektu

1 Wykonaj jedną z następujących operacji:

■ W Menedżer wyświetlania (str. 1775) wybierz opcję Dane ➤ Dodaj dane
rysunku ➤ Uruchom zapytanie dla bieżącego rysunku.

■ W Menedżerze wyświetlania kliknij opcję Dane  ➤ Dodaj dane rysunku ➤ 

Uruchom zapytanie rysunków źródłowych. Upewnij się, że pliki DWG zostały
dołączone (str. 144) do zapytania.

■ W Menedżerze wyświetlania kliknij menu Dane ➤ Dodaj dane
rysunku ➤ Uruchom zapytanie topologii.

2 W Okno dialogowe Definiuj zapytanie (str. 1592) kliknij Dane.
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3 W Okno dialogowe Warunek danych (str. 1590) wybierz typ używanych danych.

4 Określ położenie danych.

■ Aby pobrać obiekty na podstawie klasy obiektów, z listy Klasy wybierz
odpowiednią klasę obiektów do pobrania. We Właściwościach wybierz dla
zapytania określone właściwości.

■ Aby przywołać obiekty przez dane obiektu, wybierz dla zapytania tabelę i pole.
Jeśli dwa dołączone rysunki zawierają tabele o tej samej nazwie, AutoCAD Map
3D rozpozna tylko pola zdefiniowane w pierwszym uaktywnionym rysunku.

■ Aby przywołać obiekty według danych połączenia bazy danych, z listy Szablon
połączenia wybierz szablon połączenia skojarzony z obiektami, które mają zostać
przywołane. Wybierz kolumnę kluczową do zapytania w polu Kolumny kluczowe.
Aby wyszukać obiekty w dołączonych rysunkach, na liście wyświetlane są tylko
szablony połączenia zdefiniowane w rysunkach dołączonych.

■ Aby przywołać obiekty przez dane atrybutu bloku, z listy Bloki wybierz dla
zapytania blok zawierający dane etykiety atrybutu. W polu Etykiety atrybutów
wybierz etykietę atrybutu do zapytania lub wybierz * z listy Bloki, aby przejrzeć
listę ze wszystkimi etykietami atrybutów dla wszystkich bloków w aktywnym
rysunku.

5 Wybierz operator.

Jeśli zapytanie dotyczy danych połączenia bazy danych, to dostępny jest tylko
operator = (równe).

6 Podaj wartość danej.

Można użyć symbolu wieloznacznego dla pola Wartość. Więcej informacji o znakach
uniwersalnych znajduje się w rozdziale Znaki uniwersalne (str. 1294).

7 Kliknij przycisk OK.

8 W oknie dialogowym Definiuj zapytanie, kliknij przycisk OK.

UWAGA Przed wykonaniem zapytania z warunkiem SQL sprawdź, czy dołączone i
połączone jest odpowiednie źródło danych.

Wprowadzanie obiektów rysunkowych według danych zewnętrznych (SQL)

1 Wykonaj jedną z następujących operacji:

■ W Menedżer wyświetlania (str. 1775) wybierz opcję Dane ➤ Dodaj dane
rysunku ➤ Uruchom zapytanie dla bieżącego rysunku.
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■ W Menedżer wyświetlania (str. 1775) wybierz opcję Dane  ➤ Dodaj dane
rysunku ➤ Uruchom zapytanie rysunków źródłowych. Upewnij się, że pliki
DWG zostały dołączone (str. 144) do zapytania.

■ W Menedżer wyświetlania (str. 1775) wybierz opcję Dane ➤ Dodaj dane
rysunku ➤ Topologia zapytania.

2 W Okno dialogowe Definiuj zapytanie (str. 1592) kliknij SQL.

3 W Okno dialogowe Warunek połączenia SQL (str. 1622) wybierz szablon połączenia
dla tabeli do przeszukania.

Jeśli w kroku 1 wybrano Rysunki źródła zapytania, lista szablonów połączeń zawiera
jedynie szablony połączeń dla aktywnie dołączonych rysunków. Jeśli brak szablonu
połączenia, sprawdź czy jest zdefiniowany w dołączonym rysunku.

4 Utwórz warunek SQL wybierając kolumnę, operator i wartość.

Aby wpisać warunek, kliknij Wpisz warunek.

5 Kliknij przycisk Dodaj warunek, aby dodać warunek do listy Bieżący warunek SQL.

6 Aby dodać więcej warunków, wybierz And lub Or. Utwórz kolejny warunek.

7 Po sformułowaniu warunku SQL kliknij przycisk OK.

8 Opcjonalnie zdefiniuj kolejny warunek. Zobacz Łączenie warunków (str. 315).

9 W oknie dialogowym Definiuj zapytanie kliknij przycisk OK.

Nowa warstwa zostanie wyświetlona w Menedżerze wyświetlania. Obiekty, które spełnią
warunki zapytania, zostaną zawarte w tej warstwie. Aby wyświetlić te obiekty, może być
wymagane powiększenie zakresu rysunku. Kliknij opcję Mapa ➤ Rysunki ➤ Powiększ
zakresy rysunku.

Skrócone omówienie

NowawarstwaMenedżera wyświetlania - Zapytanie

Tworzy nową warstwę zapytania w Menedżerze wyświetlania

W Menedżerze wyświetlania kliknij opcje Dane ➤ Dodaj
dane rysunku, a następnie wybierz rodzaj zapytania.

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj zapytanieOkno dialogowe
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Wprowadzanie obiektów rysunkowych według topologii

Można utworzyć warstwa rysunkowa (str. 1786) w Menedżerze wyświetlania, która będzie
zawierać wszystkie obiekty w topologii.

Na przykład, aby utworzyć warstwę zawierającą wszystkie obiekty w topologii Ulice,
wybierz topologię ULICE.

Warstwy można organizować w grupach. Grupowanie warstw pozwala szybko wyłączyć
wyświetlanie wszystkich obiektów w grupie.

PORADA Aby wybrać tylko niektóre obiekty z topologii, należy połączyć warunki.
Przykładowo można wyszukać tylko te ulice, które mają cztery lub więcej pasów ruchu.

Patrz także:

■ Dołączanie rysunków (str. 144)

■ Łączenie warunków (str. 314)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych z warstw programu AutoCAD (str. 302)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych według klasy obiektu (str. 303)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych według położenia (str. 305)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych według właściwości (str. 307)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych opartych na dołączonych danych (str. 309)

■ Tworzenie topologii (str. 697)

Wprowadzanie obiektów rysunkowych według topologii

1 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) wybierz opcję Dane ➤ Dodaj dane
rysunku ➤ Topologia.

2 W Okno dialogowe Wybierz element wyświetlania (str. 1386) wybierz topologie
zawierające obiekty, które mają być wyświetlone.

W programie AutoCAD Map 3D dla każdej wybranej topologii zostanie utworzona
warstwa w Menedżerze wyświetlania.

3 Aby grupować warstwy topologii, kliknij polecenie Grupuj wybrane.

Jeśli warstwy zostaną połączone w grupę, można włączyć lub wyłączyć wyświetlanie
grupy.

4 Kliknij przycisk OK.
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Nowa warstwa zostanie wyświetlona w Menedżerze wyświetlania. W tej warstwie są
zawarte wszystkie obiekty w wybranej topologii. Jeśli zostanie wybranych wiele topologii,
zostanie utworzonych wiele warstw. Aby wyświetlić te obiekty, może być wymagane
powiększenie zakresu rysunku. Kliknij opcję Mapa ➤ Rysunki ➤ Powiększ zakresy
rysunku.

Skrócone omówienie

NowawarstwaMenedżera wyświetlania - Topologia

Tworzy nową warstwę topologii w Menedżerze wyświetlania

W Menedżerze wyświetlania kliknij opcję Dane ➤ Dodaj
dane rysunku ➤ Topologia...

Okienko zadań

Okno dialogowe Wybierz element wyświetlaniaOkno dialogowe

Łączenie warunków

Można łączyć warunki zapytań w celu wybrania określonych obiektów rysunkowych dla
nowej warstwa rysunkowa (str. 1786) w Menedżerze Wyświetlania.

Na przykład można połączyć warunek warstwy z warunkiem położenia, aby znaleźć linie
zasilające w zachodnim kwadrancie miasta.

Można wybrać z obiektów na bieżącej mapie, w dołączonych rysunkach lub w topologii.

Patrz także:

■ Dołączanie rysunków (str. 144)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych z warstw programu AutoCAD (str. 302)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych według klasy obiektu (str. 303)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych według topologii (str. 313)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych według położenia (str. 305)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych według właściwości (str. 307)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych opartych na dołączonych danych (str. 309)
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Wprowadzanie obiektów rysunkowych według połączonych warunków zapytania

1 Wykonaj jedną z następujących operacji:

■ W Menedżer wyświetlania (str. 1775) wybierz opcję Dane ➤ Dodaj dane
rysunku ➤ Uruchom zapytanie dla bieżącego rysunku.

■ W Menedżerze wyświetlania kliknij opcję Dane  ➤ Dodaj dane rysunku ➤ 

Uruchom zapytanie rysunków źródłowych. Upewnij się, że pliki DWG zostały
dołączone (str. 144) do zapytania.

■ W Menedżerze wyświetlania kliknij menu Dane ➤ Dodaj dane
rysunku ➤ Uruchom zapytanie topologii.

2 W Okno dialogowe Definiuj zapytanie (str. 1592) utwórz pierwszy warunek, klikając
opcję Rodzaj zapytania.

■ Położenie — wybiera obiekty na podstawie ich położenia. Kliknij opcję Powiększ
zakres, aby ustawić powiększenie do zakresu wszystkich aktywnych dołączonych
rysunków.

■ Właściwość — wybiera obiekty na podstawie właściwości obiektu, takiej jak
warstwa, kolor lub obszar.

■ Dane — wybiera obiekty na podstawie klasy obiektów, właściwości obiektu,
połączeniach baz danych, danych obiektu lub atrybutów.

■ SQL — wybiera obiekty na podstawie połączonych danych zewnętrznych.

Po zakończeniu definiowania warunków powróć do okna dialogowego Definiuj
zapytanie z warunkami wymienionymi w polu Bieżące zapytanie.

3 Przed utworzeniem następnego warunku, wybierz operator łączenia.

■ I — Znajduje obiekty tylko wtedy, gdy obydwa warunki są prawdziwe.

■ Lub — Znajduje obiekty, jeśli przynajmniej jeden z warunków jest prawdziwy.

■ I Nie — Znajduje obiekty tylko wtedy, gdy pierwszy warunek jest prawdziwy, a
drugi warunek jest fałszywy.

■ Lub Nie — znajduje obiekty, jeśli pierwszy warunek jest prawdziwy lub drugi
warunek jest fałszywy.

4 Utwórz następny warunek, klikając Rodzaj zapytania.

5 Kontynuuj tworzenie warunków.

6 Aby pogrupować warunki, wybierz pierwszy i ostatni warunek w grupie. Kliknij
przycisk Grupa. Warunki wewnątrz nawiasów są szacowane jako pierwsze.
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7 Po zdefiniowaniu warunków kliknij przycisk OK.

Nowa warstwa zostanie wyświetlona w Menedżerze wyświetlania. Obiekty, które spełnią
warunki zapytania, zostaną zawarte w tej warstwie. Aby wyświetlić te obiekty, może być
wymagane powiększenie zakresu rysunku. Kliknij opcję Widok ➤ Zakres.

Skrócone omówienie

NowawarstwaMenedżera wyświetlania - Zapytanie

Tworzy nową warstwę zapytania w Menedżerze wyświetlania

W Menedżerze wyświetlania kliknij opcje Dane ➤ Dodaj
dane rysunku, a następnie wybierz rodzaj zapytania.

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj zapytanieOkno dialogowe

Konwertowaniedanychz innychformatówdoobiektów
rysunkowych

Do AutoCAD Map 3D można importować mapy z innych formatów. Importowane dane
są wprowadzane do bieżącego rysunku, a geometria jest przekształcana w obiekty
rysunkowe. Dane atrybutów i opcje wyświetlania skojarzone z obiektami również mogą
być importowane.

Dodatkowo można określić obszar mapy, który ma zostać importowany, przypisać
wprowadzane obiekty do istniejących klas obiektów oraz automatycznie wykonać
konwersję współrzędnych importowanych obiektów.

Podczas bezpośredniego dostępu do danych poprzez FDO (przy użyciu Połączenia danych)
wszystkie modyfikacje i zmiany dokonywane są bezpośrednio w źródle. Podczas importu
danych wprowadzana jest kopia danych, a połączenie ze źródłem danych jest odcinane.
Dokonane zmiany dotyczą tylko kopii na mapie.

Patrz także:

■ Obsługiwane formaty importu (str. 325)

■ Wprowadzanie elementów GIS (str. 265)

■ Konwersja i eksport (str. 1180)

■ Digitalizowanie map (str. 1370)
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■ Importowanie map z innych formatów (str. 319)
■ Stylizowanie danych rysunku podczas importu (str. 323)
■ Aby określić obszar importu (str. 353)
■ Określanie warstwy programu AutoCAD podczas importu (str. 355)
■ Przypisywanie klasy obiektów do warstwy wejściowej (str. 356)
■ Aby wykonać konwersję współrzędnych (str. 359)
■ Aby określić dane do importu (str. 361)
■ Aby określić sposób importowania punktów (str. 363)
■ Importowanie regionów (str. 365)
■ Tworzenie centroid dla regionów i zamkniętych polilinii. (str. 368)
■ Aby zaimportować obiekty z połączeniami do zewnętrznej bazy danych (str. 369)
■ Aby zaimportować plik z danymi atrybutów i wyświetlić dane jako tekst (str. 370)

Ogólne informacje dotyczące konwertowania danych
geoprzestrzennych do obiektów rysunkowych

Podczas importu, program AutoCAD Map 3D kopiuje dane z pliku wejściowego do
aktywnego rysunku programu AutoCAD Map 3D i konwertuje dane do obiektów
rysunkowych.

Bezpośrednie połączenie z danymi a importowanie

Można pracować z danymi poprzez Połączenie danych lub przez ich importowanie.

W przypadku korzystania z Połączenia danych (z Menedżera wyświetlania) wyświetlanie
i edycja danych są dokonywane w ich źródle. Modyfikacje są zapisywane w źródle. Dane
pozostają w swoim oryginalnym położeniu.

W przypadku importowania danych tworzona jest kopia danych, a następnie jest ona
wprowadzana do mapy. Podczas modyfikowania danych modyfikowana jest kopia. Dane
oryginalne pozostają niezmienione.

W przypadku innych formatów, takich jak MicroStation Design (DGN), Arc/INFO i SDF
2 (program Autodesk MapGuide w wersji 6.5 i wcześniejszych), użytkownik może wyłącznie
importować i eksportować dane. W przypadku większości innych formatów można łączyć
się bezpośrednio z danymi lub korzystać z opcji importu i eksportu.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale Ogólne informacje dotyczące
wprowadzania elementów GIS (str. 266).
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Przed importowaniem pliku

Przed importem pliku należy wykonać następujące czynności:

■ Określić, czy importowane dane powinny być ograniczone do obecnie wyświetlanego
obszaru, czy do obszaru, który zostanie zdefiniowany.

■ Zdecydować, gdzie należy umieścić obiekty: na istniejącej warstwie na mapie, na
nowej warstwie lub na warstwie określonej w importowanym pliku.

■ Określić, które wartości danych przychodzących będą używane do wypełniania pól
danych klas obiektów oraz zdecydować o sposobie obsługi wartości danych, które
nie mieszczą się w dopuszczalnym zakresie klasy obiektów (zachować je bez zmian
lub przypisać im domyślne wartości klas obiektów).

■ Przypisać układ współrzędnych do bieżącego rysunku AutoCAD Map 3D. Należy
także wiedzieć, jaki układ współrzędnych został użyty w plikach wejściowych.

■ Określić, czy importować dane jako dane obiektu, czy jako dane zewnętrzne, oraz
czy używać istniejącej tabeli, czy też utworzyć nową.

■ Określić, czy importować punkty jako punkty, teksty, czy bloki. W przypadku
importowania bloków należy upewnić się, że potrzebne bloki zostały skopiowane do
rysunku AutoCAD Map 3D.

Obsługiwane formaty

Informacje na temat importowania określonych formatów znajdują się w sekcjach:

■ Importowanie plików Autodesk SDF (Spatial Data Files) (str. 325) (wersja 3, MapGuide
Enterprise)

■ Importowanie plików Autodesk SDF 2 (str. 327)

■ Importowanie plików DXF (str. 328)

■ Import plików pokryć ESRI Arc/INFO (str. 331)

■ Importowanie z pliku ESRI ArcSDE (str. 329)

■ Importowanie plików ESRI ShapeFiles (str. 334)

■ Importowanie plików języka znaczników geograficznych (GML) (str. 349)

■ Importowanie plików MapInfo MIF/MID (str. 337)

■ Importowanie plików MapInfo TAB (str. 339)

■ Format MicroStation Design (DGN) w wersjach 7 i 8 (str. 341)
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■ Oracle (str. 347)

■ Importowanie plików SDTS (Standard transferu danych przestrzennych) (str. 351)

■ Importowanie plików VPF (Format produktu wektorowego) (str. 352)

Patrz także:

■ Wprowadzanie elementów GIS (str. 265)

■ Konwersja i eksport (str. 1180)

■ Digitalizowanie map (str. 1370)

Importowanie map z innych formatów

1 Wykonaj jedną z poniższych operacji:

■ Podczas importowania danych ze źródeł danych Oracle lub ArcSDE, Kliknij
menu Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Połączenie FDO.
Nie można użyć pozostałej części procedury. Zobacz Importowanie z bazy
danych Oracle (str. 347) lub Importowanie z pliku ESRI ArcSDE (str. 329).

■ Podczas importowania pliku SDF kliknij Kliknij menu Plik ➤ Utwórz DWG
z ➤ Autodesk SDF.

■ W przypadku importowania pliku Autodesk SDF 2 kliknij menu Plik  ➤ Utwórz
DWG z  ➤ Autodesk SDF 2 (MapGuide 6.x).
Nie należy wykonywać pozostałej części procedury. Zamiast tego zobacz
Importowanie plików Autodesk SDF 2 (str. 327).

■ Podczas importowania pliku DXF, Kliknij opcję Plik ➤ Otwórz. Zmień typ pliku
na DXF.
Wybierz plik i kliknij polecenie Otwórz. Nie należy wykonywać pozostałej części
procedury.

■ W przypadku importowania plików innego typu, Kliknij Plik ➤ Utwórz DWG
z ➤ Importuj mapę 3D.
Kontynuuj czynności wymienione poniżej.

2 W oknie dialogowym Położenie importu w polu Pliki typu wybierz format mapy,
którą chcesz zaimportować.

3 Wybierz plik lub folder do zaimportowania. Kliknij przycisk OK.

4 W przypadku formatów posiadających dodatkowe opcje, w oknie dialogowym
Importuj kliknij opcję Opcje sterownika.
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Dodatkowe informacje o formatach z dodatkowymi opcjami i skojarzonymi opcjami
sterownika znajdują się w sekcji:

■ Importowanie plików ESRI ShapeFiles (str. 334)

■ Import plików pokryć ESRI Arc/INFO (str. 331)

■ Importowanie plików języka znaczników geograficznych (GML) (str. 349)

■ Importowanie plików MapInfo MIF/MID (str. 337)

■ Importowanie plików MapInfo MIF/MID (str. 337)

■ Format MicroStation Design (DGN) w wersjach 7 i 8 (str. 341)

■ Importowanie plików SDTS (Standard transferu danych przestrzennych) (str.
351)

■ Importowanie plików VPF (Format produktu wektorowego) (str. 352)

UWAGA Zmień opcje sterownika przed modyfikacją innych ustawień w oknie
dialogowym Opcje importu. Zmiana opcji sterownika może spowodować
unieważnienie zmian dokonanych w tym oknie dialogowym.

5 W Okno dialogowe Import (str. 1464) w polu Filtr przestrzenny określ ograniczenie
obszaru, do którego dane będą importowane:

■ Brak — nie ograniczaj obszaru pliku przychodzącego.

■ Obecnie wyświetlany — ogranicz importowanie do bieżącego obszaru rysunku.

■ Definiuj okno — ogranicz importowanie do obszaru zdefiniowanego przez
użytkownika. Aby skorzystać z tej opcji, kliknij przycisk Wybierz. Odpowiedz
na pytania, aby zdefiniować obszar.

6 Określ ustawienia importu dla każdej warstwy wejściowej (czasami nazywanej
tematem, poziomem lub plikiem).

■ Warstwa rysunku (str. 355)— wybierz warstwę docelową dla każdej warstwy
pliku przychodzącego.

■ Klasa obiektów (str. 356)— przypisz obiekty przychodzące istniejącej klasie
obiektów. Przypisz przychodzące dane atrybutów polom danych w klasie
obiektów. Pola Klasa obiektów są dostępne tylko wtedy, gdy na mapie
zdefiniowano klasy obiektów. Więcej informacji na temat konfigurowania klas
obiektów zamieszczono w sekcji Konfigurowanie klasyfikacji obiektów (str. ?).

■ Wejściowy układ współrzędnych (str. 359)— określ układ współrzędnych pliku
przychodzącego. Jeśli rysunek AutoCAD Map 3D ma przypisany układ
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współrzędnych, importowane obiekty są konwertowane na układ współrzędnych
rysunku.

■ Dane (str. 361)— określ sposób importowania danych dla każdej warstwy.

■ Punkty (str. 363)— określ, jak mają być traktowane przychodzące obiekty
punktów dla każdej warstwy.

UWAGA Podczas importu punktów przypisanych do klasy obiektów przy użyciu
metody tworzenia bloków, kolumna Punkty służy do konwersji punktów na bloki,
tak aby obiekty mogły być klasyfikowane. Klasyfikacja obiektów nie obejmuje
automatycznej konwersji punktów na bloki.

7 Domyślnie regiony są importowane jako regiony. Aby zaimportować je jako
zamknięte polilinie, należy zaznaczyć opcję Importuj regiony jako zamknięte polilinie.

8 Aby użyć wartości domyślnych klasy obiektów dla wszystkich przychodzących
danych, które są poza zdefiniowanym zakresem klasy obiektów, w przypadku gdy
przychodzące obiekty zostały przypisane do klas obiektów, należy zaznaczyć opcję
Użyj wartości domyślnych klasy dla wartości poza przedziałem.

Jeśli ta opcja nie zostanie zaznaczona, importowane dane zostaną importowane
bez zmian i mogą zawierać wartości poza zakresem. Jeśli dane zostaną następnie
wyświetlone na karcie Klasa obiektów na palecie Właściwości, program AutoCAD
Map 3D automatycznie zmodyfikuje dane, używając w razie potrzeby wartości
domyślnych, aby dane znajdowały się w odpowiednim zakresie i były poprawnie
sklasyfikowane.

9 Aby zapisać ustawienia jako profil, kliknij przycisk Zapisz. Zapisane profile mogą
być wczytywane podczas importu innych plików i mogą zostać wykorzystane w
automatycznych skryptach wiersza polecenia.

10 Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć proces importu.

Anulowanie importu nie anuluje obiektów zaimportowanych do rysunku AutoCAD Map
3D przed anulowaniem operacji. Można usunąć te obiekty i wszystkie skojarzone dane.

Uwagi i ostrzeżenia

■ Aby skopiować zawartość pola, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy pole do
skopiowania i wybrać opcję Kopiuj. W polu docelowym należy kliknąć prawym
przyciskiem myszy i wybrać opcję Wklej. Aby skopiować zawartość pola do wszystkich
innych warstw, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy pole do skopiowania i
wybrać opcję Wklej na wszystkie warstwy.
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■ Przy wklejaniu danych do pól klas obiektów nazwa klasy obiektów i przypisania
danych są wklejane oddzielnie. Opcje wklejania przypisań danych są dostępne tylko
wtedy, gdy te same pola istnieją w przychodzących danych dla wszystkich
przypisywanych pól.

■ Nie można skopiować ustawień "Jak dane" i "ACAD_TEXT".

Skrócone omówienie

MAPIMPORT

Importuje plik w zewnętrznym formacie do programu AutoCAD Map 3D

Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Importuj do Map 3D..Menu

Import pliku Map

Ikona

MAPIMPORTWiersz polecenia

Okno dialogowe ImportOkno dialogowe

MAPIMPORTFDO

Import danych FDO

Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Połączenie FDO...Menu

MAPIMPORTFDOWiersz polecenia

Stylizowanie danych rysunku konwertowanych ze składnicy
danych geoprzestrzennych

Podczas konwertowania danych z formatu geoprzestrzennego do formatu DWG można
automatycznie ustawić odpowiednie warstwy DWG i informacje o stylach dla danych
przychodzących. Umożliwia to wysłanie odpowiednio stylizowanych plików rysunkowych
do użytkowników programu AutoCAD.

Warstwy AutoCAD można wykorzystać do ustawienia stylów. Można także tworzyć bloki,
rodzaje linii i inne elementy wymagane do stylizowania. Dane są zapisywane w szablonie
rysunku, po czym tworzona jest nowa mapa z użyciem szablonu do przechowywania
importowanych danych.
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Stylizowanie danych rysunku podczas importu

1 Utwórz plik rysunku w programie AutoCAD Map 3D, który określa wszystkie układy
współrzędnych, warstwy, bloki, rodzaje linii i inne elementy wymagane do ustawienia
stylu.

■ W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Bieżący
rysunek ➤ Układ współrzędnych i określ układ współrzędnych.

■ Aby utworzyć warstwy --
Więcej informacji na temat tworzenia bloków i innych elementów znajduje się
w Pomocy programu AutoCAD.

2 Zmień właściwości warstwy, aby odzwierciedlała ona wybrany styl.

Więcej informacji na temat stylizowania warstw znajduje się w sekcji Przegląd
przypisywania stylu do warstw rysunku (str. 555).

3 Zapisz wynikowy rysunek jako plik szablonu (DWT).

■ Kliknij menu Plik ➤ Zapisz jako.

■ Z listyPliki typuwybierz typ plikuSzablon rysunku AutoCAD (*.dwt).

■ Nadaj nazwę i zapisz plik.

■ Ustaw opcje szablonu (angielskie lub metryczne oraz Powiadomienie o nowej
warstwie) i kliknij przycisk OK. Więcej informacji na temat tych opcji znajduje
się w Pomocy programu AutoCAD.

4 Przed importowaniem danych utwórz nową mapę z użyciem utworzonego szablonu.

■ Kliknij menu Plik  ➤ Nowy.

■ Wybierz utworzony szablon i kliknij przycisk OK.

5 Importuj dane do nowego pliku.

■ Kliknij Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Importuj mapę 3D.

■ Wybierz importowany plik i kliknij przycisk OK.

6 W Okno dialogowe Import (str. 1464)dla opcji Właściwości każdej importowanej
warstwyokreśl ustawienia importu dla każdej warstwy wejściowej (zwanej także
tematem, poziomem lub plikiem).

■ Warstwa rysunku (str. 355)— wybierz warstwę docelową dla każdej warstwy
pliku przychodzącego.

■ Klasa obiektów (str. 356)— przypisz obiekty przychodzące istniejącej klasie
obiektów. Przypisz przychodzące dane atrybutów polom danych w klasie
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obiektów. Pola Klasa obiektów są dostępne tylko wtedy, gdy na mapie
zdefiniowano klasy obiektów. Więcej informacji na temat konfigurowania klas
obiektów zamieszczono w sekcji Konfigurowanie klasyfikacji obiektów (str. ?).

■ Wejściowy układ współrzędnych (str. 359)— określ układ współrzędnych pliku
przychodzącego. Jeśli rysunek AutoCAD Map 3D ma przypisany układ
współrzędnych, importowane obiekty są konwertowane na układ współrzędnych
rysunku.

■ Dane (str. 361)— określ sposób importowania danych dla każdej warstwy.

■ Punkty (str. 363)— określ, jak mają być traktowane przychodzące obiekty
punktów dla każdej warstwy.

UWAGA Podczas importu punktów przypisanych do klasy obiektów przy użyciu
metody tworzenia bloków kolumna Punkty służy do konwersji punktów na bloki,
tak aby umożliwić klasyfikowanie obiektów. Klasyfikacja obiektów nie obejmuje
automatycznej konwersji punktów na bloki.

7 Kliknij przycisk OK.

8 Kliknij opcję Mapa ➤ Rysunki ➤ Powiększ zakresy rysunku.

Importowane obiekty korzystają z informacji o stylu określonych w szablonie.

Skrócone omówienie

MAPIMPORT

Importuje plik w zewnętrznym formacie do programu AutoCAD Map 3D

Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Importuj do Map 3D..Menu

Import pliku Map

Ikona

MAPIMPORTWiersz polecenia

Okno dialogowe ImportOkno dialogowe
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Obsługiwane formaty importu

ImportowanieplikówAutodeskSDF(SpatialDataFiles)

SDF jest własnym, plikowym formatem geoprzestrzennym Autodesk, zoptymalizowanym
pod kątem przechowywania bardzo dużych sklasyfikowanych zestawów danych.

Format SDF jest podobny do formatu SHP, ponieważ zawiera dwa typy danych, dane
przestrzenne i dane tekstowe. Jednak w przeciwieństwie do SHP format SDF przechowuje
oba typy danych w jednym pliku, a nie w zbiorze plików.

Jeśli dane rysunku zostaną zapisane jako plik SDF, można nadać odpowiednie style i
opublikować dane w sieci Internet przy pomocy programu Autodesk MapGuide Enterprise
2007. Możliwe jest również publikowanie danych mapy bezpośrednio do programu
MapGuide (str. 1154), bez eksportowania ich do pliku SDF.

Wersje

Bieżącą wersją, obsługiwaną przez programy AutoCAD Map 3D i Autodesk MapGuide
Enterprise, jest wersja SDF 3. W programie AutoCAD Map 3D jest ona określona jako
"SDF."

Pliki SDF w wersji 2 są nadal obsługiwane przez program MapGuide 6.5 (i jego wcześniejsze
wydania); istnieje również możliwość importowania i eksportowania plików SDF 2 w
programie AutoCAD Map 3D przy pomocy oddzielnego interfejsu.

Zalety

Zalety plików SDF w stosunku do plików DWG:

■ Pozwala przechowywać i zarządzać wielokrotnie większą ilością danych, niż DWG.

■ Jest bardzo szybki, co pozwala aplikacjom firmy Autodesk, takim jak programy
AutoCAD Map 3D i MapGuide, odczytywać i wyświetlać dziesiątki tysięcy elementów
w ciągu sekundy.

■ Daje możliwości potężnej bazy danych bez nakładów i kosztów charakterystycznych
dla pełnego systemu zarządzania relacyjną bazą danych (RDBMS), takiego jak SQL
Server lub Oracle.

■ Plik SDF może przechowywać pojedynczą klasę elementów lub wiele klas elementów.

■ Jest łatwy w zarządzaniu, umożliwiając dostęp do schematu baz danych.
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Importowanie

Podczas importu pliku SDF możliwe jest importowanie każdej klasy elementów jako
osobnej warstwy. Można także określić, w jaki sposób mają zostać wprowadzone dane
atrybutów i punkty. Dostępna jest również opcja importu regionów jako zamkniętych
polilinii.

Opcje sterownika

Dla importu formatu SDF nie są dostępne opcje sterownika.

Patrz także:

■ Dostosowywanie plików .ini importu i eksportu (str. 241)

Aby importować plik SDF

■ Import z SDF (str. 317)– Importuje z pliku SDF (wersja 3).

■ Import z SDF 2 (str. 327)– Importuje z pliku SDF (wersja 2).

Dostęp i praca z plikami SDF

■ Połączenie z SDF (str. 287) – Pozwala wyświetlać i modyfikować dane SDF
bezpośrednio w ich oryginalnym formacie (SDF w wersji 3).

Skrócone omówienie

MAPIMPORT

Importuje plik w zewnętrznym formacie do programu AutoCAD Map 3D

Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Importuj do Map 3D..Menu

Import pliku Map

Ikona

MAPIMPORTWiersz polecenia

Okno dialogowe ImportOkno dialogowe
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Importowanie plikówAutodesk SDF 2

Podczas importu plików SDF 2 (programu Autodesk MagGuide w wersji 6.5 lub
wcześniejszej) można przeprowadzić konwersję współrzędnych, tworzyć tabele danych
obiektu z pól klucza, nazwy i adresu URL oraz tworzyć hiperłącza w importowanych
obiektach. Poza tym można zaimportować wybrany fragment rysunku SDF, określając
cztery punkty narożne obszaru.

UWAGA Pliki SDF 2 mogą być tylko importowane (i eksportowane). Nie można uzyskać
do nich dostępu za pomocą narzędzia Połączenie danych. Pliki SDF 3 używające nowej
techniki programu MapGuide korzystają jednak z narzędzia Połączenie danych. Więcej
informacji znajduje się w sekcji Wprowadzanie danych z pliku SDF (str. 289).

Patrz także:

■ Importowanie plików Autodesk SDF (Spatial Data Files) (str. 325)

■ Eksportowanie danych DWG do formatu SDF2 (str. 1191)

■ Wprowadzanie elementów z plików SDF (str. 287)

Importowanie plików SDF 2

1 Kliknij menu Plik  ➤ Utwórz DWG z  ➤ SDF 2 (Autodesk MapGuide 6.x).

2 W oknie dialogowym Import Autodesk MapGuide wybierz plik. Kliknij przycisk
Otwórz.

3 W Okno dialogowe Import Autodesk MapGuide (str. 1336) w polu Warstwa importu
wybierz docelową warstwę AutoCAD dla danych SDF.

Aby utworzyć nową warstwę programu AutoCAD, kliknij polecenie Utwórz nową
warstwę.

4 W polu Konwersja współrzędnychwybierz polecenie Konwertuj z. Podaj kod układu
współrzędnych.

Aby wybrać kod z listy, kliknij polecenie Wybierz układ współrzędnych.

5 W polu Elementy danychwybierz polecenie Skojarz z tabelą danych obiektu. Określ
tabelę i pola danych obiektu.

Aby utworzyć nową tabelę lub pole, kliknij polecenie Utwórz nową tabelę lub Utwórz
nowe pole.

6 Opcjonalnie w polu Elementy danychzaznacz pole wyboru Utwórz hiperłącze z pola
URL.
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7 W polu Import przez położenie zaznacz pole wyboru Definiuj obszar importu z pliku
SDF i wprowadź współrzędne dla importowanego obszaru.

Współrzędne muszą być określone w układzie współrzędnych pliku SDF.

8 Aby zapisać ustawienia jako profil, kliknij przycisk Zapisz.

9 Kliknij przycisk OK.

Obiekty z pliku SDF zostaną zaimportowane do rysunku.

Skrócone omówienie

MAPSDFIN

Importuje plik SDF 2 z programu Autodesk MapGuide w wersji 6.5 lub wcześniejszej

Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Autodesk SDF 2
(MapGuide 6.x).

Menu

MAPSDFINWiersz polecenia

Okno dialogowe Import Autodesk MapGuideOkno dialogowe

Importowanie plikówDXF

Dane do programu AutoCAD Map 3D można wprowadzać z innych aplikacji, używając
plików DXF. Przy imporcie obiektów z plików DXF nie posiadają one połączeń z innymi
obiektami lub danymi. Przykładowo numer identyfikacyjny działki umieszczony wewnątrz
regionu nie jest z nim powiązany. Dane importowane z pliku DXF nie są powiązane z
danymi obiektu lub zewnętrznymi bazami danych.

Nie można dołączyć rysunku źródłowego do pliku DXF lub dołączyć plików DXF do innych
rysunków.

Patrz także:

■ Zapisywanie obiektów rysunkowych do pliku DXF (str. 1218)

Aby zaimportować plik DXF

1 Kliknij opcję Plik ➤ Otwórz.

2 W oknie dialogowym Wybierz plik w polu Pliki typuwybierz typ pliku DXF (*.dxf).
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3 Wybierz plik źródłowy. Kliknij przycisk Otwórz.

Skrócone omówienie

OTWÓRZ

Otwiera istniejący plik rysunku

Menu Plik  ➤ OtwórzMenu

Otwórz rysunek

Ikona

OTWÓRZWiersz polecenia

Importowanie z pliku ESRI ArcSDE

Do mapy DWG można importować dane z podłączonej bazy danych ESRI ArcSDE.
Skorzystanie z tej opcji spowoduje importowanie danych jako obiektów rysunkowych.
Importowane dane będą stanowiły ujęcie danych ArcSDE. Można także wykonać
połączenie na bieżąco z bazą danych ArcSDE (gdzie wprowadzone zmiany będą
odzwierciedlane w bazie danych).

Patrz także:

■ Wprowadzanie elementów z baz danych ArcSDE (str. 274)

Importowanie danych ze źródła danych ESRI ArcSDE

1 Przed przeniesieniem danych ArcSDE do pliku DWG przypisz układ współrzędnych
do mapy. Pozwoli to precyzyjnie ustalić pozycję danych w rzeczywistym położeniu
geograficznym i dopasować importowane wyniki pomiarów geodezyjnych lub dane
GPS.

2 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) wybierz opcję Dane ➤ Połącz z danymi.

Więcej informacji znajduje się w rozdziale Wprowadzanie elementów z baz danych
ArcSDE (str. 274)

UWAGA Postępuj zgodnie z procedurą do momentu kliknięcia przycisku Połącz,
po czym przerwij. Nie dodawaj elementów do mapy.
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3 Kliknij menu Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Połączenie FDO.

4 W oknie dialogowym Import z FDOwybierz połączenie źródła danych ArcSDE, z
którego mają być importowane dane.

5 Kliknij przycisk OK.

6 W Okno dialogowe Import (str. 1464)sprawdź ustawienie Układ współrzędnych
bieżącego rysunku, aby upewnić się, że jest on poprawny.

7 W polu Filtr przestrzenny określ, czy obszar, do którego dane będą importowane,
ma być ograniczony:

■ Brak — nie ograniczaj obszaru pliku przychodzącego.

■ Obecnie wyświetlany — ogranicz importowanie do bieżącego obszaru rysunku.

■ Definiuj okno — ogranicz importowanie do obszaru zdefiniowanego przez
użytkownika. Aby użyć tej opcji, kliknij przycisk Wybierz. Odpowiedz na pytania,
aby zdefiniować obszar.

8 Określ ustawienia importu dla każdej warstwy wejściowej:

■ Warstwa rysunku (str. 355)— wybierz warstwę docelową dla każdej warstwy
pliku przychodzącego.

■ Klasa obiektów (str. 356)— przypisz obiekty przychodzące istniejącej klasie
obiektów. Przypisz przychodzące dane atrybutów polom danych w klasie
obiektów. Pola Klasa obiektów są dostępne tylko wtedy, gdy na mapie
zdefiniowano klasy obiektów. Więcej informacji na temat konfigurowania klas
obiektów zamieszczono w sekcji Konfigurowanie klasyfikacji obiektów (str. ?).

■ Wejściowy układ współrzędnych (str. 359)— określ układ współrzędnych pliku
przychodzącego. Jeśli rysunek AutoCAD Map 3D ma przypisany układ
współrzędnych, importowane obiekty są konwertowane na układ współrzędnych
rysunku.

■ Dane (str. 361)— określ sposób importowania danych dla każdej warstwy.

■ Punkty (str. 363)— określ, jak mają być traktowane przychodzące obiekty
punktów dla każdej warstwy.

UWAGA Po zaimportowaniu punktów i przypisaniu ich klasie obiektów metodą
tworzenia Bloki należy użyć kolumny Punkty, aby przekształcić punkty na bloki, co
umożliwi sklasyfikowanie obiektów. Klasyfikowanie obiektów nie przekształca
punktów na bloki.
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9 Domyślnie regiony są importowane jako regiony. Aby zaimportować je jako
zamknięte polilinie, należy zaznaczyć opcję Importuj regiony jako zamknięte polilinie.

10 Aby użyć wartości domyślnych klasy obiektów w odniesieniu do wszystkich danych
przychodzących spoza zdefiniowanego zakresu klasy obiektów, po przypisaniu
obiektów przychodzących klasom obiektów należy wybrać polecenie Użyj wartości
domyślnych klasy dla wartości spoza zakresu.

Jeśli ta opcja nie zostanie zaznaczona, importowane dane zostaną importowane
bez zmian i mogą zawierać wartości poza zakresem. Jeśli dane zostaną następnie
wyświetlone na karcie Klasa obiektów na palecie Właściwości, program AutoCAD
Map 3D automatycznie zmodyfikuje dane, używając w razie potrzeby wartości
domyślnych, aby dane znajdowały się w odpowiednim zakresie i były poprawnie
sklasyfikowane.

11 Aby zapisać ustawienia jako profil, kliknij przycisk Zapisz. Zapisane profile będą
wczytane podczas importu innych plików i mogą zostać wykorzystane w
automatycznych skryptach wierszy polecenia.

12 Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć proces importu.

Anulowanie importu nie anuluje obiektów zaimportowanych do rysunku AutoCAD
Map 3D przed anulowaniem operacji. Można usunąć te obiekty i wszystkie skojarzone
dane.

Skrócone omówienie

MAPIMPORTFDO

Import danych FDO

Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Połączenie FDO...Menu

MAPIMPORTFDOWiersz polecenia

Import plików pokryć ESRI Arc/INFO

AutoCAD Map 3D obsługuje Arc/INFO w wersji 7.2, 7.3 i 8.x oraz E00.

Importowanie

Arc/INFO przechowuje pokrycia na twardym dysku w postaci katalogu plików.
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W katalogu pokryć każdy plik zawiera określone dane wchodzące w skład pokrycia. Na
przykład pliki ARC zawierają współrzędne łuków, a pliki LAB zawierają współrzędne
punktów etykiety.

UWAGA Pliki ARC zawierają także ustawienia TIC oraz granic. Podczas importu są to
opcje sterownika i nie są importowane lub wyświetlane domyślnie. Punkty kontrolne są
punktami o znanych współrzędnych. Punkty kontrolne gwarantują dokładność składania
i wzajemnego dopasowywania pokryć.

Następująca tabela przedstawia sposób przekształcania podczas importu elementów
pokryć w obiekty graficzne:

Obiekt graficznyElement pokrycia

Punkt na warstwie _point, atrybuty PAT w danych ob-
iektu lub w zewnętrznej bazie danych.

Punkt

Szkic na warstwie _arc, atrybuty AAT w danych obiektu
lub w zewnętrznej bazie danych.

Łuk

Zamknięta polilinia na warstwie _poly, PAT w danych
obiektu dołączonych do polilinii. Dodatkowo wszystkie
segmenty są powielane jako szkice w warstwie _arc.

Wielobok

Geometria przekształcona jak wyżej, atrybut w danych
obiektu.

Punkt, łuk i region z tabelą elementów
alokacji (FAT) w dBASE

Tekst na warstwie _text. Strzałki tekstu na warstwie
_textarrow.

Opis

Punkty na warstwie _tic, atrybuty w danych obiektu.Znaki kontrolne

Importowanie ograniczeń

Następujące elementy nie są obsługiwane przy imporcie do rysunku pokrycia Arc/INFO:

■ tabele atrybutów elementów

■ atrybuty tekstów

■ systemy dróg
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■ pliki adresu

■ tabele obrotów

■ pliki LOG

■ czcionki

■ symbole

■ rodzaje linii

■ cieniowania

Jeśli pokrycie posiada pole opisujące wartości Z, zwykle SPOT (punkt) lub ELEVATION
(poziom), pole to jest traktowane tylko jako atrybut. Nie zostanie przekształcone na
wartość Z. Można użyć zapytania zmieniającego właściwość, aby zmienić poziom
wynikowych obiektów rysunkowych. (Będzie to zależało od rodzaju obiektu. Poziom nie
jest obsługiwany we wszystkich typach obiektów).

Podczas importu pokryć regionów, obszary regionów mogą zostać zaimportowane jako
zamknięte polilinie. Jeśli topologia będzie tworzona ponownie w AutoCAD Map 3D,
należy użyć polecenia MAPCREATECENTROIDS do utworzenia centroid i przeniesienia
wszystkich danych atrybutów z polilinii lub wieloboku do centroid. Do utworzenia
topologii poleceniami topologicznymi należy użyć warstwy _arc.

Dodatkowo AutoCAD Map 3D obsługuje format wymiany pokrycia E00.

Opcje sterownika

W czasie importu pokryć Arc/INFO lub plików E00 można ustawić następujące opcje:

OpisOpcja

Można wybrać Nadążaj, Dopasuj lub Ignoruj.Krzywe tekstowe

Można wybrać Wyodrębnij granice lub
Wyodrębnij znaki kontrolne.

Opcjonalne typy elementów

Patrz także:

■ Dostosowywanie plików .ini importu i eksportu (str. 241)

■ Podczas importu z plików Arc/INFO (str. 334)
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■ Odtwarzanie topologii Arc/INFO w programie AutoCAD Map 3D (str. 334)

Podczas importu z plików Arc/INFO

■ Użyj instrukcji importowania. (str. 317)

Odtwarzanie topologii Arc/INFO w programie AutoCAD Map 3D

1 Użyj polecenia MAPCREATECENTROIDS, aby utworzyć centroidy. (str. 756)

2 Przenieś dane atrybutu z polilinii lub wieloboku do centroid. (str. 756)

3 Do utworzenia topologii poleceniami topologicznymi należy użyć warstwy _arc.

Skrócone omówienie

MAPIMPORT

Importuje plik w zewnętrznym formacie do programu AutoCAD Map 3D

Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Importuj do Map 3D..Menu

Import pliku Map

Ikona

MAPIMPORTWiersz polecenia

Okno dialogowe ImportOkno dialogowe

Importowanie plików ESRI ShapeFiles

Program AutoCAD Map 3D obsługuje wersje ArcView do 3.2 i 8.x.

Informacje o plikach SHP

W plikach ESRI SHP przechowywane są informacje o geometrii oraz danych atrybutów
elementów. Pojedynczy symbol może składać się z pięciu fizycznych plików o tej samej
nazwie, ale różniących się rozszerzeniem:

■ .shp— Dane geometryczne. Dane wielu punktów, polilinii i regionów mogą być
zapisane w jednym pliku SHP, ale każdy plik SHP może przechowywać tylko jeden
typ geometrii. Przykładowo plik linii SHP może zawierać dane rzek, dróg i rur.
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■ .shx — Geometryczny indeks elementów mapy, który może być wykorzystywany
przez niektóre aplikacje do odnalezienia elementów w różnych sekcjach dużych map.

■ .dbf— Dane atrybutów skojarzone z elementami mapy.

■ .prj— Dane dotyczące odwzorowania i układu współrzędnych. Plik ten jest tworzony
tylko wtedy, gdy do mapy przypisany jest układ współrzędnych.

■ .idx— Identyfikuje pole indeksu w powiązanym pliku SHP, które jest unikatowym
identyfikatorem każdego elementu w pliku SHP.

Importowanie

Domyślnie format SHP jest traktowany w programie AutoCAD Map 3D jako oparty o
pliki format z możliwością wielokrotnego wyboru, co oznacza, że można wybrać jeden
lub więcej pojedynczych plików .shppodczas pojedynczej operacji importu. Można zmienić
ustawienia domyślne w pliku mapimport.ini , tak aby program AutoCAD Map 3D
rozpatrywał pliki SHP jako format oparty na folderach (wszystkie pliki w folderze są
włączone do importu) lub jako format pojedynczego pliku (tylko jeden plik może być
wybrany do importu).

Podczas importowania plików SHP ważne jest, aby pełny zestaw plików .shp, .shx oraz
.dbf znajdował się w tym samym folderze. Importowanie zostanie wykonane także dla
samych plików .shp, ale zostanie importowana wyłącznie geometria. Pełny zestaw plików
jest wymagany do importu geometrii razem z danymi.

Można zachować połączenie z danymi znajdującymi się w pliku .dbf lub importować dane
do danych obiektu w rysunku AutoCAD Map 3D.

Można importować informację TEXTSTRING z klas SHP wprowadzonych do programu
AutoCAD Map 3D przez importowanie punktów jako tekstu.

Ograniczenia importu

W plikach SHP nie jest zawarta informacja o kolorach. Importowane obiekty będą miały
ten sam kolor, co warstwa AutoCAD Map 3D.

Symbole punktów, style linii i style wypełnienia nie są zachowywane podczas importu
plików SHP. Przed konwersją należy umieścić te elementy w jednym lub kilku polach w
skojarzonej bazie danych, tak aby można było ponownie przypisać właściwości
wyświetlania obiektów graficznych, korzystając z tych wartości w pliku rysunku.

Opcje sterownika

SHP nie posiada opcji sterownika importu.
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Patrz także:

■ Dostosowywanie plików .ini importu i eksportu (str. 241)

■ Określanie sposobu importowania punktów (str. 362)

■ Importowanie danych SHP (str. 336)

■ Aby zmienić ustawienia domyślne pojedynczego pliku/folderu dla plików SHP (str.
336)

■ Dostęp i praca z plikami SHP (str. 336)

Importowanie danych SHP

■ Użyj instrukcji importowania. (str. 317)

Aby zmienić ustawienia domyślne pojedynczego pliku/folderu dla plików SHP

■ Zmień ustawienia w pliku mapimport.ini.
Więcej informacji znajduje się w rozdziale Aby wyeksportować do formatu .shp
bazując na folderze, a nie na pliku (str. 246)

Dostęp i praca z plikami SHP

■ Połączenie z SHP (str. 285) – Pozwala wyświetlać i modyfikować pliki SHP bezpośrednio
w ich oryginalnym formacie.

■ Kopia całkowita (str. 526) – Umożliwia przeniesienie danych do i z plików SHP do
innych składnic danych geoprzestrzennych.

Aby importować informacje TEXTSTRING z klas SHP wprowadź do programu AutoCAD
Map 3D

■ Wybierz opcje importu, aby importować punkty jako tekst. Zobacz Określanie sposobu
importowania punktów (str. 362).

Skrócone omówienie

MAPIMPORT

Importuje plik w zewnętrznym formacie do programu AutoCAD Map 3D

Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Importuj do Map 3D..Menu
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Import pliku Map

Ikona

MAPIMPORTWiersz polecenia

Okno dialogowe ImportOkno dialogowe

Importowanie plikówMapInfoMIF/MID

MIF/MID jest plikiem standardowym MapInfo. AutoCAD Map 3D obsługuje pliki MIF/MID
z MapInfo do wersji 7.

Informacje o plikachMapInfoMIF/MID

Format MapInfo MIF/MID przechowuje zarówno geometrię, jak i atrybuty (dane)
elementów i jest zestawem dwóch fizycznych plików, które pracują razem.

■ .mif— wektorowe dane geometryczne. Jeden plik .mif może zawierać wiele różnych
typów geometrii.

■ .mid— atrybuty danych geometrycznych.

Importowanie

Domyślnie AutoCAD Map 3D traktuje format MapInfo MIF/MID jako oparty o pliki z
możliwością wielokrotnego wyboru, co oznacza, że można wybrać jeden lub więcej
poszczególnych plików .mif w jednym procesie importu. W celu zmiany ustawień
domyślnych, aby AutoCAD Map 3D traktował format MIF/MID jako oparty o folder
(importowane są wszystkie pliki w folderze) lub z możliwością jednego wyboru (można
wybrać tylko jeden plik do importu), należy zmodyfikować ustawienia w pliku
mapimport.ini.

Podczas importu plików MapInfo MIF/MID ważne jest, aby oba pliki .mif i .mid znajdowały
się w tym samym folderze.

Rodzaje symboli są podobne do obiektów punktowych programu AutoCAD Map 3D. Nie
można bezpośrednio zaimportować rodzajów symboli MIF/MID. Jednakże, jeżeli informacja
o rodzaju symbolu jest przechowywana w kolumnie w pliku MID, użytkownik może w
bieżącym rysunku AutoCAD Map 3D dopasować każdy rodzaj symbolu do bloku. Aby to
zrobić, trzeba przygotować plik MIF, umieszczając nazwę rodzaju symbolu w polu bazy
danych. Potem należy przygotować rysunek AutoCAD Map 3D, tworząc podobne symbole
jako bloki na tym rysunku programu AutoCAD Map 3D. Następnie podczas importu

Obsługiwane formaty importu | 337



należy wykonać dopasowywanie punkt-blok i zaznaczyć pole wyboru, aby uzyskać nazwę
bloku z danych i wybrać utworzone pole rodzaju symbolu.

W MapInfo regiony są zamkniętymi obszarami. Podczas importu regionów do AutoCAD
Map 3D pokazywane są one jako regiony, chyba że zostanie zaznaczona opcja Importuj
regiony jako zamknięte polilinie w oknie dialogowym Import.

Domyślnie kolory obiektu są importowane do ich najbliższego koloru ACI (AutoCAD
Color Index). Aby importować kolory obiektów z użyciem RGB (True Color), należy poddać
edycji plik mapimport.ini.

Aby zmienić domyślne ustawienie wyrównania tekstu dla MIF/MID, należy edytować
plik mapforeignfileproperties.ini.

Opcje sterownika

MapInfo MIF/MID nie posiada opcji sterownika importu.

Patrz także:

■ Dostosowywanie plików .ini importu i eksportu (str. 241)

■ Importowanie z plików MapInfo MIF/MID (str. 338)

■ Zmiana ustawień importu dla plików MapInfo MIF/MID (str. 338)

■ Importowanie kolorów obiektów z użyciem RGB (True Color) (str. 338)

■ Aby zmienić domyślne ustawienie wyrównania tekstu dla plików MIF/MID (str. 339)

Importowanie z plików MapInfo MIF/MID

■ Użyj instrukcji importowania. (str. 317)

Zmiana ustawień importu dla plików MapInfo MIF/MID

■ Edytuj plik mapimport.ini.
Więcej informacji znajduje się w sekcji Edytowanie pliku .ini (str. ?).

Importowanie kolorów obiektów z użyciem RGB (True Color)

■ Edytuj plik mapimport.ini.
Więcej informacji znajduje się w sekcji Edytowanie pliku .ini (str. ?).
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Aby zmienić domyślne ustawienie wyrównania tekstu dla plików MIF/MID

■ Edytuj plik mapforeignfileproperties.ini.
Do ustawienia wyrównania dla MIF należy użyć sekcji [MIF_Justification].
Dopuszczalne wyrównanie MIF to lewo, symetria i prawo. Więcej informacji znajduje
się w sekcji Edytowanie pliku .ini (str. ?).

Skrócone omówienie

MAPIMPORT

Importuje plik w zewnętrznym formacie do programu AutoCAD Map 3D

Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Importuj do Map 3D..Menu

Import pliku Map

Ikona

MAPIMPORTWiersz polecenia

Okno dialogowe ImportOkno dialogowe

Importowanie plikówMapInfo TAB

MapInfo TAB, traktowany także jako rdzenny format MapInfo, jest dwuwymiarowym
formatem, przechowującym zarówno geometrie elementów, jak i atrybuty (dane) w
zestawie plików fizycznych, które mają następujące rozszerzenia:

Informacje o plikachMapInfo TAB

■ .tab— główny plik tabeli programu MapInfo. Jest on skojarzony z odpowiednimi
plikami .dat, .id, .map i .ind.

■ .dat— dane tabelaryczne tabeli w rodzimym formacie programu MapInfo.

■ .id— Indeks pliku obiektów graficznych .map programu MapInfo.

■ .map— zawiera informacje geograficzne opisujące obiekty mapy.

■ .ind— indeks pliku tabelarycznego .dat programu MapInfo.

AutoCAD Map 3D umożliwia import i eksport w formacie MapInfo TAB do wersji 7.
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Importowanie

Domyślnie AutoCAD Map 3D traktuje format MapInfo TAB jako oparty o pliki z
możliwością wielokrotnego wyboru, co oznacza, że można wybrać jeden lub więcej
poszczególnych plików .tab w jednym procesie importu. W celu zmiany ustawień
domyślnych, aby AutoCAD Map 3D traktował format MapInfo TAB jako oparty o folder
(importowane są wszystkie pliki w folderze) lub z możliwością jednego wyboru (można
wybrać tylko jeden plik do importu), należy zmodyfikować ustawienia w pliku
mapimport.ini.

Podczas importu plików MapInfo TAB ważne jest, aby pełny zestaw fizycznych plików
(.tab, .dat, .id, .map i ind) .znajdował się w tym samym folderze.

Rodzaje symboli są podobne do obiektów punktowych programu AutoCAD Map 3D.
Użytkownik nie może bezpośrednio zaimportować rodzajów symboli TAB. Jednakże,
jeżeli informacja o rodzaju symbolu jest przechowywana w kolumnie w pliku DAT,
użytkownik może w bieżącym rysunku AutoCAD Map 3D dopasować każdy rodzaj symbolu
do bloku. Aby to zrobić, trzeba przygotować plik TAB, umieszczając nazwę rodzaju symbolu
w polu bazy danych. Potem należy przygotować rysunek AutoCAD Map 3D, tworząc
podobne symbole jako bloki na tym rysunku. Następnie podczas importu należy wykonać
dopasowywanie punkt-blok i zaznaczyć pole wyboru, aby uzyskać nazwę bloku z danych
i wybrać utworzone pole rodzaju symbolu.

W MapInfo regiony są zamkniętymi obszarami. Podczas importu regionów regiony
pokazywane są jako regiony w AutoCAD Map 3D, chyba że zostanie zaznaczona opcja
Importuj regiony jako zamknięte polilinie w oknie dialogowym Import.

Domyślnie kolory obiektu są importowane do ich najbliższego koloru ACI (AutoCAD
Color Index). Aby importować kolory obiektów z użyciem RGB (True Color), należy poddać
edycji plik mapimport.ini.

Aby zmienić domyślne ustawienie wyrównania tekstu dla TAB, należy edytować plik
mapforeignfileproperties.ini.

Opcje sterownika

MapInfo TAB nie posiada opcji sterownika importu.

Patrz także:

■ Dostosowywanie plików .ini importu i eksportu (str. 241)

■ Importowanie z pliku MapInfo TAB (str. 341)

■ Importowanie kolorów obiektów z użyciem RGB (True Color) (str. 341)
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■ Aby zmienić domyślne ustawienie wyrównania tekstu dla plików MapInfo TAB (str.
341)

Importowanie z pliku MapInfo TAB

■ Użyj instrukcji importowania. (str. 317)

Importowanie kolorów obiektów z użyciem RGB (True Color)

■ Edytuj plik mapimport.ini.
Więcej informacji znajduje się w sekcji Edytowanie pliku .ini (str. ?).

Aby zmienić domyślne ustawienie wyrównania tekstu dla plików MapInfo TAB

■ Edytuj plik mapforeignfileproperties.ini.
Do ustawienia wyrównania dla TAB należy użyć sekcji [MAPINFO_Justification].
Dopuszczalne wyrównanie TAB to lewo, symetria i prawo. Więcej informacji na ten
temat znajduje się w rozdziale Dostosowywanie plików .ini importu i eksportu (str.
241).

Skrócone omówienie

MAPIMPORT

Importuje plik w zewnętrznym formacie do programu AutoCAD Map 3D

Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Importuj do Map 3D..Menu

Import pliku Map

Ikona

MAPIMPORTWiersz polecenia

Okno dialogowe ImportOkno dialogowe

FormatMicroStation Design (DGN) wwersjach 7 i 8

Można importować i eksportować pliki Microstation DGN w wersji 7 i 8. Programy firm
Bentley Systems, Inc. i MicroStation używają formatu DGN, który jest podobny do pliku
DWG; w tym samym pliku mogą znajdować się punkty, linie, obszary, teksty i inne rodzaje
obiektów.
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Importowanie

Dane elementu są przechowywane w pliku zewnętrznej bazy danych i połączone z
obiektami graficznymi. AutoCAD Map 3D importuje informacje połączenia z bazą danych,
więc można utrzymać powiązania podczas importu (str. 368).

Domyślnie kolory obiektu są importowane do ich najbliższego koloru ACI (AutoCAD
Color Index). Aby importować kolory obiektów z użyciem RGB (True Color), należy poddać
edycji plik mapimport.ini.

W przypadku formatu DGN8 w kolumnie Warstwa wejściowa wyświetlana jest nazwa
modelu. Aby wyświetlić warstwy określonego modelu, należy w razie potrzeby przewinąć
listę.

Opcje sterowników dla formatu DGN 7

W przypadku importowania plików DGN 7 można określić następujące opcje:

OpisOpcja

Wybierz opcję Geometria, aby grupować obiekty przychodzące
według typu elementu. Wybierz opcję Poziom, aby grupować ob-

Grupuj elementy według

iekty według poziomu DGN lub nazwy poziomu. Importowane
będą wyłącznie poziomy zawierające elementy.

Umożliwia wyodrębnienie wartości wiązań atrybutów MSLinks i
FRAME z pliku DGN 7. W przypadku wybrania opcji MSLinks

Wyodrębnianie połączeń

program AutoCAD Map 3D importuje maksymalnie trzy połączenia
na jeden obiekt dla formatu DGN 7. Dla każdego połączenia dod-
awane są dwa pola do tabeli danych obiektu: mslinks_n, które
określa wartość kluczową i entity_num_n, które określa tabelę.
Jeśli wybrano FRAMME, dodawane są następujące pola do tabeli
danych obiektu: comp_count, comp_num, dgnfile, feat_num,
state_num i ufid.

Każdy plik DGN definiuje jednostkę rozdzielczości UOR; może
także zawierać definicje jednostek podrzędnych i głównych.

Jednostki współrzędnych

Wybierz opcję Główne lub Dodatkowe, aby określić, które z tych
jednostek w pliku DGN 7 są zgodne z jednostką domyślną na mapie
programu AutoCAD Map 3D. Przykładowo, jeśli domyślną jednostką
mapy programu AutoCAD Map 3D są metry i są one także
jednostką podrzędną w importowanym pliku, należy wybrać opcję
Podrzędne. Jeśli zostanie wybrana opcja Podrzędne lub Główne,
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OpisOpcja

jednostki UOR w pliku DGN 7 zostaną przekształcone na jednostki
Podrzędne lub Główne w oparciu o współczynnik konwersji w
nagłówku pliku DGN.
W przypadku importowania pliku jedna jednostka Główna lub
Podrzędna (w zależności od wyboru) stanie się jedną jednostką
rysunku na mapie programu AutoCAD Map 3D. Wartość Stosunek
jednostek wskazuje stosunek pomiędzy jednostką główną i dod-
atkową. Na przykład, jeśli stosunek wynosi 1:12 (np. w przypadku
Stóp/Cali), importowane współrzędne obiektów zostaną
powiększone 12-krotnie, jeśli zostanie wybrana jednostka dod-
atkowa.

UWAGA Podczas importu lub eksportu pliku DGN zawierającego
stopy angielskie jako jednostkę główną program przekształca
jednostkę główną ze stopy na metr. Poza tym, w czasie importu
lub eksportu program nie rozpoznaje żadnych podjednostek.

Wybierz opcje, które będą używane podczas importu. Przykładowo
wybierz opcję Rozbijaj ciągi złożone, aby zwrócić każdy komponent

Rozwój elementu

łańcucha złożonego w postaci własnego elementu (nie zostaną
zwrócone żadne elementy łańcucha złożonego jako całości). W
innym wypadku wszystkie elementy łańcucha złożonego zostaną
połączone w pojedynczy element liniowy, wszystkie łuki w łańcuchu
złożonym staną się ciągami linii, a wszystkie wiązania elementów
komponentów zostaną utracone. Wybierz polecenie Propaguj
wiązania elementów, aby zwrócić dołączone wiązania do
pierwszego komponentu łańcucha złożonego, co umożliwi obsługę
wszystkich istniejących wiązań. W innym przypadku wszystkie
wiązania elementów komponentów zostaną utracone. Zostaną
zwrócone wyłącznie wiązania dołączone do samego łańcucha zło-
żonego.

Standardowo komórki są konwertowane do bloków z zachowaniem
grupowania komórek. Można także wybrać konwertowanie

Rozwinięcie komórki

komórek do punktów. Można także rozbić zawartość komórek na
komponenty, ale rozbicie dotyczy wyłącznie jednego poziomu.

Wybierz opcję Utwórz DWG, aby wczytać wszystkie zewnętrzne
pliki odnośników (xrefs) dołączone do źródłowego zestawu danych.

Pliki odnośników

Jeśli plik odnośnika posiada zagnieżdżone odniesienia, są one także
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OpisOpcja

importowane, ale nie są importowane cykliczne odniesienia. Jeśli
opcja zostanie wybrana, określ położenie folderu dla tych plików.
Jeśli folder istnieje, można wybrać jego zastąpienie (nadpisanie
zawartości) lub anulować i określić inne położenie. Domyślne
położenie foldera jest takie same jak wybrane położenie pliku
DGN.
Wybranie opcji Ignoruj powoduje, że pliki odnośników nie są
importowane i nie można zmienić położenia folderu.

Opcje sterowników dla formatu DGN 8

W przypadku importowania plików DGN 8 można określić następujące opcje:

OpisOpcja

Wybierz opcję Geometria, aby grupować obiekty przychodzące
według typu elementu. Wybierz opcję Poziom lub Nazwy

Grupuj elementy według

poziomów, aby grupować je według poziomu lub nazwy poziomu
DGN. Importowane będą wyłącznie poziomy zawierające elementy.

Standardowo komórki są konwertowane do bloków z zachowaniem
grupowania komórek. Można także wybrać konwertowanie

Rozwinięcie komórki

komórek do punktów. Można także rozbić zawartość komórek na
komponenty, ale rozbicie dotyczy wyłącznie jednego poziomu.

Każdy plik DGN 8 może definiować jednostki Podrzędne i Główne.
Określ, które z tych jednostek w pliku DGN 8 są zgodne z domyślną

Jednostki współrzędnych

jednostką na mapie programu AutoCAD Map 3D. Przykładowo,
jeśli domyślną jednostką mapy programu AutoCAD Map 3D są
metry i są one także jednostką podrzędną w importowanym pliku,
należy wybrać opcję Podrzędne.
W przypadku importowania pliku jedna jednostka Główna lub
Podrzędna (w zależności od wyboru) stanie się jedną jednostką
rysunku na mapie programu AutoCAD Map 3D. Wartość Stosunek
jednostek wskazuje stosunek pomiędzy jednostką główną i dod-
atkową. Na przykład jeśli stosunek wynosi 1:12 (np. w przypadku
Stóp/Cali), importowane współrzędne obiektów zostaną
powiększone 12-krotnie, jeśli zostanie wybrana jednostka dod-
atkowa.
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OpisOpcja

UWAGA Podczas importu lub eksportu pliku DGN zawierającego
stopy angielskie jako jednostkę główną, program przekształca
jednostkę główną ze stopy na metr. Poza tym, w czasie importu
lub eksportu program nie rozpoznaje żadnych podjednostek.

Wybierz opcje, które będą używane podczas importu. Przykładowo
wybierz opcję Rozbijaj ciągi złożone, aby zwrócić każdy komponent

Rozwój elementu

łańcucha złożonego w postaci własnego elementu (nie zostaną
zwrócone żadne elementy łańcucha złożonego jako całości). W
innym wypadku wszystkie elementy łańcucha złożonego zostaną
połączone w pojedynczy element liniowy, wszystkie łuki w łańcuchu
złożonym staną się ciągami linii, a wszystkie wiązania elementów
komponentów zostaną utracone.

Umożliwia wyodrębnienie wartości wiązań atrybutów MSLinks i
FRAMME z pliku DGN 8. Dla każdego połączenia dodawane są

Wyodrębnianie połączeń

dwa pola do tabeli danych obiektu: mslinks_n, które określa
wartość kluczową i entity_num_n, które określa tabelę. Jeśli
wybrano FRAMME, dodawane są następujące pola do tabeli danych
obiektu: comp_count, comp_num, dgnfile, feat_num, state_num i
ufid.

Wybierz opcję Utwórz DWG, aby wczytać wszystkie zewnętrzne
pliki odnośników (xrefs) dołączone do źródłowego zestawu danych.

Czytaj pliki odnośników

Jeśli plik odnośnika posiada zagnieżdżone odniesienia, są one także
importowane, ale nie są importowane cykliczne odniesienia. Jeśli
opcja zostanie wybrana, określ położenie folderu dla tych plików.
Jeśli folder istnieje, można wybrać jego zastąpienie (nadpisanie
zawartości) lub anulować i określić inne położenie. Domyślne
położenie foldera jest takie same jak wybrane położenie pliku
DGN.
Wybranie opcji Ignoruj powoduje, że pliki odnośników nie są
importowane i nie można zmienić położenia folderu.

Inne opcje importu

Pewną liczbę opcji można ustawić w pliku MapForeignFileProperties.ini. Zobacz
Dostosowywanie oraz automatyzacja importu i eksportu (str. 237).
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Patrz także:

■ Dostosowywanie plików .ini importu i eksportu (str. 241)

■ Importowanie obiektów z połączeniami do zewnętrznej bazy danych (str. 368)

■ Importowanie kolorów obiektów z użyciem RGB (True Color) (str. 346)

■ Zachowanie połączenia z danymi zewnętrznymi podczas importu plików DGN (str.
346)

■ Importowanie plików DGN (str. 346)

Importowanie kolorów obiektów z użyciem RGB (True Color)

■ Edytuj plik mapimport.ini.
Więcej informacji znajduje się w sekcji Edytowanie pliku .ini (str. ?).

Zachowanie połączenia z danymi zewnętrznymi podczas importu plików DGN

■ Użyj szablonu połączenia, aby zachować połączenie podczas importu (str. 368).

Importowanie plików DGN

■ Użyj instrukcji importowania. (str. 317)
Więcej informacji na temat sterowników znajduje się w sekcji Ustawienia wejściowe
pliku projektu (str. 1485).

Skrócone omówienie

MAPIMPORT

Importuje plik w zewnętrznym formacie do programu AutoCAD Map 3D

Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Importuj do Map 3D..Menu

Import pliku Map

Ikona

MAPIMPORTWiersz polecenia

Okno dialogowe ImportOkno dialogowe
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Importowanie z bazy danychOracle

Do mapy można importować dane z podłączonej bazy danych Oracle. Skorzystanie z tej
opcji spowoduje importowanie danych jako obiektów rysunkowych. Importowane dane
będą ujęte jako dane z bazy Oracle. Można także wykonać połączenie na bieżąco z bazą
danych Oracle (gdzie wprowadzone zmiany będą odzwierciedlane w bazie danych).

Patrz także:

■ Wprowadzanie elementów z baz danych Oracle (str. 271)

Importowanie danych ze źródła danych Oracle

1 Przed przeniesieniem danych Oracle do mapy przypisz układ współrzędnych do
mapy. Pozwoli to precyzyjnie ustalić pozycję danych w rzeczywistym położeniu
geograficznym i dopasować importowane wyniki pomiarów geodezyjnych lub dane
GPS.

2 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) wybierz opcję Dane ➤ Połącz z danymi.

Więcej informacji znajduje się w rozdziale Wprowadzanie elementów z baz danych
Oracle (str. 271)

UWAGA Postępuj zgodnie z procedurą do momentu kliknięcia przycisku Połącz,
po czym przerwij. Nie dodawaj elementów do mapy.

3 Kliknij menu Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Połączenie FDO.

4 W oknie dialogowym Import z FDO wybierz połączenie źródła danych Oracle, z
którego mają być importowane dane.

5 Kliknij przycisk OK.

6 W Okno dialogowe Import (str. 1464)sprawdź ustawienie Układ współrzędnych
bieżącego rysunku, aby upewnić się, że jest on poprawny.

7 W polu Filtr przestrzenny określ, czy obszar, do którego dane będą importowane,
ma być ograniczony:

■ Brak — nie ograniczaj obszaru pliku przychodzącego.

■ Obecnie wyświetlany — ogranicz importowanie do bieżącego obszaru rysunku.

■ Definiuj okno — ogranicz importowanie do obszaru zdefiniowanego przez
użytkownika. Aby użyć tej opcji, kliknij przycisk Wybierz. Odpowiedz na pytania,
aby zdefiniować obszar.
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8 Określ ustawienia importu dla każdej warstwy wejściowej:

■ Warstwa rysunku (str. 355)— wybierz warstwę docelową dla każdej warstwy
pliku przychodzącego.

■ Klasa obiektów (str. 356)— przypisz obiekty przychodzące istniejącej klasie
obiektów. Przypisz przychodzące dane atrybutów polom danych w klasie
obiektów. Pola klasy obiektów są dostępne tylko wtedy, gdy klasy obiektów są
zdefiniowane na rysunku programu Map. Więcej informacji na temat
konfigurowania klas obiektów zamieszczono w sekcji Konfigurowanie klasyfikacji
obiektów (str. ?).

■ Wejściowy układ współrzędnych (str. 359)— określ układ współrzędnych pliku
przychodzącego. Jeśli rysunek AutoCAD Map 3D ma przypisany układ
współrzędnych, importowane obiekty są konwertowane na układ współrzędnych
rysunku.

■ Dane (str. 361)— określ sposób importowania danych dla każdej warstwy.

■ Punkty (str. 363)— określ, jak mają być traktowane przychodzące obiekty
punktów dla każdej warstwy.

UWAGA Po zaimportowaniu punktów i przypisaniu ich klasie obiektów metodą
tworzenia Bloki należy użyć kolumny Punkty, aby przekształcić punkty na bloki, co
umożliwi sklasyfikowanie obiektów. Klasyfikowanie obiektów nie przekształca
punktów na bloki.

9 Domyślnie regiony są importowane jako regiony. Aby zaimportować je jako
zamknięte polilinie, należy zaznaczyć opcję Importuj regiony jako zamknięte polilinie.

10 Aby użyć wartości domyślnych klasy obiektów w odniesieniu do wszystkich danych
przychodzących spoza zdefiniowanego zakresu klasy obiektów, po przypisaniu
obiektów przychodzących klasom obiektów należy wybrać polecenie Użyj wartości
domyślnych klasy dla wartości spoza zakresu.

Jeśli ta opcja nie zostanie zaznaczona, importowane dane zostaną importowane
bez zmian i mogą zawierać wartości poza zakresem. Jeśli dane zostaną następnie
wyświetlone na karcie Klasa obiektu na palecie Właściwości, program AutoCAD
Map 3D automatycznie zmodyfikuje dane, używając w razie potrzeby wartości
domyślnych, aby dane znajdowały się w odpowiednim zakresie i były poprawnie
sklasyfikowane.

11 Aby zapisać ustawienia jako profil, kliknij przycisk Zapisz. Zapisane profile będą
wczytane podczas importu innych plików i mogą zostać wykorzystane w
automatycznych skryptach wierszy polecenia.

12 Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć proces importu.
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Anulowanie importu nie anuluje obiektów zaimportowanych do rysunku AutoCAD
Map 3D przed anulowaniem operacji. Można usunąć te obiekty i wszystkie skojarzone
dane.

Skrócone omówienie

MAPIMPORTFDO

Import danych FDO

Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Połączenie FDO...Menu

MAPIMPORTFDOWiersz polecenia

Importowanie plików języka znaczników
geograficznych (GML)

Język GML (Geographic Markup Language) jest specyfikacją implementacji OpenGIS®,
która definiuje kodowanie XML dla celów przenoszenia i przechowywania informacji
geograficznych. Specyfikację tę można znaleźć na stronie WWW konsorcjum OpenGIS
.

Program AutoCAD Map 3D umożliwia importowanie i eksportowanie danych GML.

Importowanie

Program AutoCAD Map 3D pozwala importować dane w wersjach 2 i 3 języka GML.
Istnieje osobna opcja na liście rozwijanej, która pozwala również importować pliki GML
w wersji 2 Ordnance Survey of Great Britain MasterMap.

Ponieważ format GML jest elastyczny i pozwala użytkownikowi na określenie własnych
schematów, semantyki i opcji, istnieje wiele jego odmian. AutoCAD Map 3D odczytuje
większość z nich, ale niektóre mogą być niezgodne ze sterownikiem GML programu
AutoCAD Map 3D.

Dodatkowo przed importowaniem danych GML w językach azjatyckich należy sprawdzić,
czy ustawienia kodowania języka określone w pliku mapimport.ini programu AutoCAD
Map 3D odpowiadają ustawieniom importowanego pliku. Aby import przebiegł bez
problemów, te ustawienia muszą do siebie pasować. Więcej informacji na ten temat
znajduje się w rozdziale Dostosowywanie plików .ini importu i eksportu (str. 241).
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Opcje sterownika

Dane GML nie posiadają opcji sterownika importu.

Patrz także:

■ Dostosowywanie plików .ini importu i eksportu (str. 241)

■ Weryfikacja ustawień języka kodowania dla importu danych GML (str. 350)

■ Importowanie plików GML (str. 350)

Weryfikacja ustawień języka kodowania dla importu danych GML

■ Upewnij się, że ustawienie kodowania języka w pliku mapimport.ini odpowiada
ustawieniom w pliku przychodzącym.
Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale Dostosowywanie plików .ini
importu i eksportu (str. 241).

Importowanie plików GML

■ Użyj instrukcji importowania. (str. 317)

Skrócone omówienie

MAPIMPORT

Importuje plik w zewnętrznym formacie do programu AutoCAD Map 3D

Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Importuj do Map 3D..Menu

Import pliku Map

Ikona

MAPIMPORTWiersz polecenia

Okno dialogowe ImportOkno dialogowe
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ImportowanieplikówSDTS(Standardtransferudanych
przestrzennych)

AutoCAD Map 3D obsługuje SDTS (Spatial Data Transfer Standard). Format SDTS jest
tylko importowany. Nie można eksportować do tego formatu.

Importowanie

Po wybraniu pliku SDTS AutoCAD Map 3D importuje obiekty i atrybuty z zestawu danych
określonego w pliku. Typowo zestaw danych jest grupą plików .ddf z tym samym prefiksem
nazwy pliku.

AutoCAD Map 3D importuje tylko jeden rekord na obiekt. Jeśli obiekt ma dołączonych
wiele rekordów, tylko jeden z nich zostanie zaimportowany.

Opcje sterownika

STD nie posiada opcji sterownika importu.

Importowanie plików SDTS

■ Użyj instrukcji importowania. (str. 317)

Skrócone omówienie

MAPIMPORT

Importuje plik w zewnętrznym formacie do programu AutoCAD Map 3D

Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Importuj do Map 3D..Menu

Import pliku Map

Ikona

MAPIMPORTWiersz polecenia

Okno dialogowe ImportOkno dialogowe
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Importowanie plików VPF (Format produktu
wektorowego)

Do AutoCAD Map 3D można importować pliki Vector Product Format (VPF). Nie można
eksportować do tego formatu.

VPF jest standardowym formatem, strukturą i organizacją dla dużych geograficznych
baz danych, które bazują na modelu danych georelacyjnych. Jest on zwykle używany
przez ministerstwa wojskowe i agencje obrony.

Specyfikacja formatu VPF dostępna jest w serwisie WWW National Imaging andMapping
Agency (NIMA)

Importowanie

Domyślnie, AutoCAD Map 3D traktuje format Vector Product Format (VPF) jako oparty
o pliki z możliwością wielokrotnego wyboru, co oznacza, że można wybrać jeden lub
więcej poszczególnych plików w jednym procesie importu. Można edytować plik
mapimport.ini , aby określić, czy wszystkie pliki w folderze są włączone do importu, czy
został wybrany tylko jeden plik.

UWAGA Zestawy danych VPF mogą być bardzo duże. Można użyć filtra przestrzennego,
aby ograniczyć rozmiar pliku DEG tworzonego z danych VPF. Zobacz Określanie obszaru
importu (str. 353).

Opcje sterownika

VPF nie posiada opcji sterownika importu.

Patrz także:

■ Dostosowywanie plików .ini importu i eksportu (str. 241)

Zmiana wartości domyślnych, aby program AutoCAD Map 3D uwzględniał VPF jako
format oparty na folderach

■ Zmień ustawienia w pliku mapimport.ini.

Importowanie z formatu VPF

■ Użyj instrukcji importowania. (str. 317)
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Skrócone omówienie

MAPIMPORT

Importuje plik w zewnętrznym formacie do programu AutoCAD Map 3D

Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Importuj do Map 3D..Menu

Import pliku Map

Ikona

MAPIMPORTWiersz polecenia

Okno dialogowe ImportOkno dialogowe

Określanie obszaru importu

Podczas importu danych z pliku innego formatu można określić (lub ograniczyć) obszar,
do którego będą importowane obiekty.

Można importować obiekty do bieżącego obszaru rysunku, do obszaru zdefiniowanego
na mapie lub importować cały plik.

Patrz także:

■ Konwertowanie danych z innych formatów do obiektów rysunkowych (str. 316)

Aby określić obszar importu

1 Kliknij Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Importuj mapę 3D.

2 W Okno dialogowe Import (str. 1464), w polu Filtr przestrzenny, określ, czy obszar,
do którego dane będą importowane, ma być ograniczony:

■ Brak — nie ograniczaj obszaru pliku przychodzącego.

■ Obecnie wyświetlany — ogranicz importowanie do bieżącego obszaru rysunku.

■ Definiuj okno — ogranicz importowanie do zdefiniowanego obszaru
prostokątnego. Aby użyć tej opcji, kliknij przycisk Wybierz. Przeciągnij kursor
z prawej na lewo, aby zdefiniować obszar. Obiekty wewnątrz prostokątnego
okna zostaną zaimportowane.

■ AutoCAD Map 3D nie wyświetla podglądu importowanych danych.
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■ Jeśli układ współrzędnych skojarzony z rysunkiem Map różni się od układu
współrzędnych określonego w kolumnie Układ współrzędnych, AutoCAD Map 3D
wykona odwrotną transformację, aby określić poprawną przestrzeń (obszar)
współrzędnych dla importowanych danych.

Skrócone omówienie

MAPIMPORT

Importuje plik w zewnętrznym formacie do programu AutoCAD Map 3D

Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Importuj do Map 3D..Menu

Import pliku Map

Ikona

MAPIMPORTWiersz polecenia

Okno dialogowe ImportOkno dialogowe

Określanie warstwy programu AutoCAD podczas importu

Domyślnie program AutoCAD Map 3D importuje dane do warstwy programu AutoCAD
o takiej samej nazwie, jak warstwa (zwana czasem schematem, poziomem lub plikiem)
w pliku wejściowym. Jeśli warstwa programu AutoCAD o takiej nazwie już istnieje, obiekty
są kopiowane do tej warstwy. W innym przypadku tworzona jest nowa warstwa programu
AutoCAD, a obiekty są kopiowane do nowej warstwy.

Jeśli przypisano warstwę wejściową do klasy obiektów z właściwością warstwy, domyślnie
będzie to warstwa AutoCAD zdefiniowana przez klasę obiektów, a w polu Warstwa
rysunku wyświetlona będzie wartość <Jak klasa>.

Dla warstwy można określić jedną z poniższych opcji:

■ Umieść obiekty w istniejącej warstwie programu AutoCAD.

■ Umieść obiekty w nowej warstwie programu AutoCAD.

■ Umieść obiekty w warstwie AutoCAD według danych dołączonych do obiektów.

■ Umieść obiekty w warstwie programu AutoCAD określonej na podstawie przypisanej
klasy obiektów (opcja jest dostępna wyłącznie po przypisaniu warstwy wejściowej
klasie obiektów z właściwością warstwy).
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Patrz także:

■ Konwertowanie danych z innych formatów do obiektów rysunkowych (str. 316)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych z warstw programu AutoCAD (str. 302)

Określanie warstwy programu AutoCAD podczas importu

1 Kliknij Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Importuj mapę 3D.

2 W Okno dialogowe Import (str. 1464) przejrzyj warstwę docelową dla każdej warstwy
wewnętrznej (zwanej czasem schematem, poziomem lub plikiem) w pliku
wejściowym.

3 Kliknij w polu Warstwa rysunku warstwę, która ma zostać zmieniona, aby zmienić
warstwę programu AutoCAD. W Okno dialogowe Import (str. 1464) wykonaj jedną z
poniższych operacji:

■ Kliknij polecenie Utwórz na istniejącej warstwie, aby importować obiekty do
istniejącej warstwy programu AutoCAD. Kliknij strzałkę w dół i wybierz warstwę.

■ Kliknij polecenie Utwórz na nowej warstwie, aby importować obiekty do nowej
warstwy programu AutoCAD. Kliknij komórkę i wpisz nazwę warstwy.

■ Kliknij polecenie Użyj pola danych dla nazwy warstwy, aby importować obiekty
do warstwy programu AutoCAD, której nazwa jest określona w danych
przechowywanych w importowanym obiekcie. Wybierz pole danych, które
zostanie użyte. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Przypisanie
warstwy.
Podczas importu AutoCAD Map 3D odczytuje dla każdego obiektu wartość
określonej danej. Jeśli wartość danej określa warstwę już istniejącą, dany obiekt
jest importowany do tej warstwy. Jeśli wartość danej określa warstwę, która
nie istnieje, warstwa jest tworzona. Jeśli obiekt nie posiada dołączonej wartości
danych, jest umieszczany na warstwie 0.

■ Aby zaimportować obiekty do warstwy o takiej samej nazwie jak warstwa
wejściowa, kliknij prawym przyciskiem myszy w tabeli nagłówek kolumny
Warstwa rysunkowa. Kliknij polecenie Użyj nazw warstw wejściowych.

■ Aby importować obiekty do warstwy określonej przez przypisaną klasę obiektów,
sprawdź, czy w polu Warstwa rysunku wyświetlana jest wartość <Jak klasa>. Jeśli
nie, wpisz w to pole <Jak klasa>.

UWAGA Jeśli warstwa określona w kolumnie Warstwa rysunku jest inna od określonej
przez klasę obiektu, program AutoCAD Map 3D użyje ustawienia warstwy rysunku, chyba
że narusza ono zakres określony przez klasę obiektu.
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Skrócone omówienie

MAPIMPORT

Importuje plik w zewnętrznym formacie do programu AutoCAD Map 3D

Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Importuj do Map 3D..Menu

Import pliku Map

Ikona

MAPIMPORTWiersz polecenia

Okno dialogowe ImportOkno dialogowe

Przypisywanie klasy obiektu podczas importu

Podczas importu obiektów można je przypisać do istniejącej klasy obiektu na rysunku
programu AutoCAD Map 3D i przypisać przychodzące dane atrybutów do definicji klasy
obiektu.

Na przykład obiekty importowane z warstwy wejściowej SHP mogą zostać sklasyfikowane
i zawarte w klasie obiektu "UŻYCIE TERENU", a wartości danych z pliku SHP mogą zostać
przypisane do definicji klasy obiektu "UŻYCIE TERENU".

Ponieważ niektóre z wartości danych przychodzących mogą wchodzić w konflikt z
zakresem danych zdefiniowanym w klasie obiektów, program AutoCAD Map 3D umożliwia
użycie domyślnych wartości klasy obiektów zamiast wartości danych przychodzących
dla danych poza dopuszczalnym zakresem. Zapewnia to, że importowane dane są
dokładnie sklasyfikowane, ale może wymagać zmiany wartości importowanych danych.

Aby przypisać klasę obiektów, należy najpierw zdefiniować klasy obiektów na rysunku
programu AutoCAD Map 3D. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale
Konfigurowanie klasyfikacji obiektów (str. 108).

Patrz także:

■ Konwertowanie danych z innych formatów do obiektów rysunkowych (str. 316)

■ Konfigurowanie klasyfikacji obiektów (str. 108)

Przypisywanie klasy obiektów do warstwy wejściowej

1 Kliknij Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Importuj mapę 3D.
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2 W Okno dialogowe Import (str. 1464) sprawdź ustawienia w kolumnie Klasa obiektu.

UWAGA Aby dokonać wyboru w kolumnie Klasa obiektów, najpierw zdefiniuj
klasy obiektów na rysunku programu AutoCAD Map 3D. Jeśli nie zdefiniowano
żadnej klasy obiektów, pola w kolumnie Klasa obiektów są niedostępne. Więcej
informacji na ten temat znajduje się w rozdziale Konfigurowanie klasyfikacji
obiektów (str. 108).

3 Kliknij pole Klasa obiektu dla każdej warstwy w pliku wejściowym.

4 Wybierz odpowiednią klasę obiektów.

5 Kliknij , aby przypisać przychodzące dane atrybutów do definicji klasy
obiektów programu AutoCAD Map 3D.

6 Sprawdź w Okno dialogowe Przypisywanie atrybutów klasy obiektów. (str. 1463),
czy wybrana klasa obiektu jest wyróżniona na liście Wybierz klasę obiektu.

7 Sprawdź listę Pola wejściowe po prawej stronie, na której wyświetlane są pola
przychodzących danych atrybutów, które można przypisać do Pola docelowego w
definicji klasy obiektu.

8 Dla każdego Pola wejściowego, które ma zostać przypisane, kliknij strzałkę w dół
na liście Pola docelowe i wybierz docelowe pole w definicji klasy obiektu. Składnia
używana dla pola docelowego:

KATEGORIA:TABELA:POLE

■ KATEGORIA — rodzaj danych, na przykład "DO" dla danych obiektu lub "SP"
dla szablonu połączenia (połączona zewnętrzna baza danych).

■ TABELA — nazwa tabeli danych obiektu lub nazwa tabeli bazy danych.

■ POLE — nazwa pola danych.

Pole docelowe po przypisaniu nie pojawia się już na liście Pola docelowe. Zapewnia
to, że każde pole docelowe jest przypisane tylko do jednego importowanego pola
danych.

9 Przypisz wymaganą liczbę pól docelowych. Brak pól docelowych na liście Pola
docelowe oznacza, że wszystkie zostały już przypisane. Jeśli pole docelowe nie
zostanie przypisane, zostanie użyta domyślna wartość klasy obiektów.

10 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Przypisywanie atrybutów klasy
obiektu.
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11 Aby użyć wartości domyślnych klasy obiektu dla przychodzących wartości danych,
które są poza określonym zakresem klasy obiektu, wybierz opcję Użyj wartości
domyślnych klasy dla wartości spoza zakresu. Wymuszane są także właściwości,
takie jak Warstwa i Kolor.

Zapewnia to, że importowane dane będą dokładnie sklasyfikowane, ale może być
konieczne, aby AutoCAD Map 3D zmienił kilka importowanych wartości danych.

■ Po zaimportowaniu punktów i przypisaniu ich klasie obiektów metodą tworzenia
Bloki należy użyć kolumny Punkty, aby przekształcić punkty na bloki, co umożliwi
sklasyfikowanie obiektów. Klasyfikowanie obiektów nie przekształca punktów na
bloki. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale Aby określić sposób
importowania punktów (str. 363).

■ Aby skopiować ustawienia przypisań atrybutów i nazwy klas obiektu z jednej warstwy
do innej, kliknij prawym przyciskiem myszy pole Klasa obiektu, które ma być
kopiowane. Kliknąć przycisk Kopiuj. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy
pole na warstwie docelowej i określ, czy ma zostać wklejona nazwa klasy obiektów,
czy przypisanie atrybutów. Aby dokonać kopiowania do wszystkich pozostałych
warstw, kliknij prawym przyciskiem myszy i zdecyduj, czy do tych warstw ma zostać
wklejona nazwa, czy przypisanie atrybutów. Jeśli zostaną wykryte konflikty przypisań
atrybutów, opcja wklejenia przypisań atrybutów nie będzie dostępna.

Skrócone omówienie

MAPIMPORT

Importuje plik w zewnętrznym formacie do programu AutoCAD Map 3D

Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Importuj do Map 3D..Menu

Import pliku Map

Ikona

MAPIMPORTWiersz polecenia

Okno dialogowe ImportOkno dialogowe

Wykonywanie podczas importu konwersji współrzędnych

Podczas importu obiektów można dokonać dla nich przekształcenia z układu
współrzędnych pliku wejściowego na układ współrzędnych rysunku AutoCAD Map 3D.
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Aby wykonać to przekształcenie, należy najpierw przypisać układ współrzędnych do
bieżącego rysunku (str. 137). Następnie dla każdej importowanej warstwy należy określić
właściwy układ współrzędnych.

Patrz także:

■ Konwertowanie danych z innych formatów do obiektów rysunkowych (str. 316)

■ Przegląd układów współrzędnych (str. 134)

Aby wykonać konwersję współrzędnych

1 Kliknij Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Importuj mapę 3D.

2 W Okno dialogowe Import (str. 1464) zanotuj układ współrzędnych przypisany do
bieżącego rysunku.

UWAGA Jeśli bieżący rysunek nie posiada przypisanego układu współrzędnych,
kliknij polecenie Przypisz globalny układ współrzędnych i wybierz układ
współrzędnych dla bieżącego rysunku.

3 Dla każdej warstwy w importowanym pliku kliknij pole Wejściowy układ
współrzędnych.

4 Wprowadź nowy kod globalnego układu współrzędnych lub kliknij ikonę ,
aby wybrać odpowiedni układ z listy globalnych układów współrzędnych.

5 W oknie dialogowym Wybierz globalny układ współrzędnych wybierz kategorię i
układ współrzędnych dla przychodzącej warstwy.

6 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Wybierz globalny układ
współrzędnych.

Można kopiować ustawienia między warstwami. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole
przeznaczone do skopiowania. Kliknąć przycisk Kopiuj. Kliknąć prawym przyciskiem pole
w docelowej warstwie. Kliknij przycisk Wklej. Aby skopiować ustawienie do wszystkich
innych warstw, wybierz polecenie Wklej na wszystkie warstwy.

Skrócone omówienie

MAPIMPORT
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Importuje plik w zewnętrznym formacie do programu AutoCAD Map 3D

Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Importuj do Map 3D..Menu

Import pliku Map

Ikona

MAPIMPORTWiersz polecenia

Okno dialogowe ImportOkno dialogowe

Importowanie danych atrybutów

W czasie importu obiektów można zaimportować dane atrybutów do nich dołączone.

Dane można importować w jeden z poniższych sposobów:

■ Istniejąca tabela danych obiektu — domyślnie, pola przychodzące są importowane
do pól danych obiektu o tej samej nazwie. Jeśli nie istnieje pole danych obiektu o tej
samej nazwie, pole nie jest importowane. Jeśli ten sposób nie jest odpowiedni, należy
użyć okna dialogowego Przypisanie danych obiektu, aby ręcznie przypisać
importowane pola do pól danych obiektu o innych nazwach lub aby utworzyć nowe
pola.
Importowane dane są konwertowane na typ danych istniejącego pola danych obiektu.
Jeśli konwersja nie powiedzie się (na przykład, jeśli zostaną zaimportowane znaki do
pola liczby całkowitej), AutoCAD Map 3D użyje 0 dla liczb całkowitych, 0.0 dla liczb
rzeczywistych i "" dla tekstu.

■ Nowa tabela danych obiektu — domyślnie, pola w nowej tabeli danych obiektu
odpowiadają polom wybranym do importowania. Jeśli sposób ten nie jest odpowiedni,
należy użyć okna dialogowego Przypisanie danych obiektu w celu wybrania pól
przeznaczonych do importowania lub zmiany nazw pól danych obiektu.
Podczas importu danych będą one przekształcane na następujące typy danych obiektu:

■ Typy danych Integer32, Integer16 i Boolean są przekształcane na typ danych
Liczba całkowita (Integer). Dla danych typu Boolean: Fałsz jest przekształcany
na 0, a Prawda na 1.

■ Typy danych Float, Double i Decimal są przekształcane na typ danych Liczba
rzeczywista (Real).

■ Typy danych Char i Date są przekształcane na typ danych znakowych (Character).
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Dane są importowane tylko wtedy, gdy są dołączone do obiektów. Jeśli żadne obiekty
nie zostaną znalezione na warstwie wejściowej, tabela danych obiektu nie zostanie
utworzona.

■ Zewnętrzna baza danych — importowane dane są dodawane do tabeli zewnętrznej
bazy danych jako nowe rekordy.

■ Zewnętrzna baza danych, tylko połączenie — jeśli dane nie muszą być dodawane do
zewnętrznej bazy danych, można importować tylko połączenia do danych. Gdy
importowane są tylko połączenia, połączenie obiektu z danymi zewnętrznymi jest
zachowywane, ale zewnętrzna baza danych nie jest modyfikowana. Jest to znacznie
szybsze niż importowanie całego rekordu. Jest to opcja przydatna podczas
importowania danych SHP.

Patrz także:

■ Konwertowanie danych z innych formatów do obiektów rysunkowych (str. 316)

■ Aby zaimportować obiekty z połączeniami do zewnętrznej bazy danych (str. 369)

■ Konfigurowanie danych opisowych (str. 179)

Aby określić dane do importu

1 Kliknij Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Importuj mapę 3D.

2 W Okno dialogowe Import (str. 1464) sprawdź ustawienia w kolumnie Dane.

3 Aby zmienić ustawienie dla warstwy, kliknij pole Dane dla warstwy, której ustawienia

mają zostać zmienione. Kliknij przycisk .

4 W Okno dialogowe Dane atrybutów (str. 1453) wybierz opcję:

■ Jeśli nie chcesz importować danych, kliknij polecenie Nie importuj danych
atrybutów i zamknij okno dialogowe.

■ Aby importować dane jako dane obiektu, kliknij polecenie Utwórz dane obiektu
i podaj nazwę dla tabeli danych obiektu lub wybierz istniejącą tabelę danych
obiektu.
Kliknij przycisk Wybierz pola, aby przypisać importowane pola do pól danych
obiektu.

Wybierz polecenie Dodaj niepowtarzalne pole kluczowe, aby automatycznie
utworzyć niepowtarzalny klucz dla każdego przychodzącego rekordu.
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■ Kliknij polecenie Dodaj do tabeli bazy danych i wybierz szablon połączenia, aby
importować dane do zewnętrznej bazy danych.
Wybierz opcję Utwórz tylko połączenie, aby importować tylko dane połączenia.

Kliknij przycisk Wybierz pola, aby przypisać importowane pola do pól w tabeli
zewnętrznej bazy danych.

5 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Dane atrybutów.

■ Kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny Dane w tabeli, aby importować
dane do tabel danych obiektu, mających takie same nazwy, jak warstwy wejściowe.
Kliknij polecenie Użyj nazwę importowanej warstwy dla nazwy tabeli.

■ Aby importować dane do zewnętrznej bazy danych, należy dołączyć źródło danych
i zdefiniować szablon połączenia przed rozpoczęciem importu.

■ Jeśli zostaną wykryte konflikty między ustawieniami w kolumnie Dane a przypisaną
definicją klasy obiektu, program AutoCAD Map 3D wyświetli Okno dialogowe
Rozwiązanie konfliktu (str. 1455), gdzie będzie można rozwiązać konflikty przed
kontynuowaniem importowania.

Skrócone omówienie

MAPIMPORT

Importuje plik w zewnętrznym formacie do programu AutoCAD Map 3D

Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Importuj do Map 3D..Menu

Import pliku Map

Ikona

MAPIMPORTWiersz polecenia

Okno dialogowe ImportOkno dialogowe

Określanie sposobu importowania punktów

W czasie importu obiektów można wybrać, w jaki sposób importować punkty.

■ Import punktów jako punktów za pomocą ACAD_POINT.
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■ Import punktów jako tekstu za pomocą tekstu określonego w danych dołączonych
do obiektów.

■ Import punktów jako bloków za pomocą określonej definicji bloku.

■ Import punktów jako bloków za pomocą nazwy bloku określonej w danych
dołączonych do obiektów.

Jeśli punkty są importowane jako bloki, można zdecydować, żeby z obiektami importowane
były dane atrybutów. Jeśli nazwa atrybutu tworzonego bloku pasuje do nazwy pola punktu
przychodzącego, dane dla tego atrybutu zostaną importowane razem z punktem.

UWAGA Jeśli dane atrybutu zawierają wartości używane do połączenia obiektu z
zewnętrzną bazą danych, można ponownie utworzyć te połączenia (str. 462) w rysunku
AutoCAD Map 3D, korzystając z polecenia ADEGENLINK.

Patrz także:

■ Konwertowanie danych z innych formatów do obiektów rysunkowych (str. 316)

■ Dostęp do danych ze źródeł ODBC (str. 290)

Aby określić sposób importowania punktów

1 Kliknij Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Importuj mapę 3D.

2 W Okno dialogowe Import (str. 1464)sprawdź ustawienia w kolumnie Punkty.

3 Aby zmienić ustawienie warstwy, kliknij pole Punktydla tej warstwy. Wykonaj jedną
z następujących operacji:

■ Aby importować punkty jako punkty, kliknij strzałkę w dół i wybierz
ACAD_POINT.

■ Aby importować punkty jako tekst wielowierszowy, kliknij w Okno
dialogowe Import (str. 1464), a następnie kliknij polecenie Utwórz jako tekst z
danych i wybierz pole danych, które ma zostać użyte. Jeśli obiekt nie posiada
wartości w wybranym polu, punkt jest importowany przy użyciu ACAD_POINT.
Tekst będzie oparty o styl tekstu dla bieżącego rysunku. Aby zmienić styl tekstu
dla bieżącego rysunku, kliknij opcję Styl tekstu i wybierz styl.

■ Aby zaimportować punkty do określonego bloku, kliknij strzałkę skierowaną w
dół i wybierz nazwę bloku.
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■ Aby importować punkty do bloku, którego nazwa jest określona w danych

przechowywanych w importowanych obiektach, kliknij w oknie
dialogowym Przypisanie punktu, a następnie kliknij polecenie Pobierz nazwę
pliku z danych i wybierz pole danych, które ma zostać użyte.
Podczas importu program AutoCAD Map 3D czyta dla każdego obiektu wartość
określonych danych. Jeśli wartość danych przechowywana w obiekcie określa
poprawną nazwę bloku, dany obiekt jest importowany do tego bloku. Jeśli
wartość danych przechowywana w obiekcie określa nazwę nieistniejącego bloku
lub jeżeli obiekt nie posiada dołączonej wartości danych, to punkt jest
importowany za pomocą ACAD_POINT.

4 Aby wypełnić atrybuty wartościami z pól pliku wejściowego, wybierz polecenie
Pobierz wartości z pól. Operacja ta działa zarówno z opcją Utwórz jako blok oraz
Pobierz nazwę bloku z danych.

UWAGA Ta opcja działa tylko wtedy, gdy importowane nazwy pól odpowiadają
etykietom atrybutów bloku. Jeśli tak nie jest, można przypisać określone pola
przychodzące do określonych atrybutów bloków za pomocą kolumny Klasa obiektów.

5 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Przypisanie punktu.

Skrócone omówienie

MAPIMPORT

Importuje plik w zewnętrznym formacie do programu AutoCAD Map 3D

Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Importuj do Map 3D..Menu

Import pliku Map

Ikona

MAPIMPORTWiersz polecenia

Okno dialogowe ImportOkno dialogowe
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Importowanie regionów

Domyślnie regiony są importowane jako regiony. Jednakże w celu użycia regionów w
topologii konieczne jest importowanie ich jako polilinii i utworzenie dla nich centroid.

Jeśli dany region ma dołączone dane atrybutów, dane zostaną na początku dołączone
do polilinii. Należy przenieść dane atrybutów z polilinii do centroidy.

Patrz także:

■ Konwertowanie danych z innych formatów do obiektów rysunkowych (str. 316)

■ Tworzenie centroid dla regionów (str. 366)

Importowanie regionów

1 Kliknij Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Importuj mapę 3D. Następnie importuj dane
atrybutu jako dane obiektu (str. 361).

2 Jeśli planujesz użyć regionów w topologii regionów, w Okno dialogowe Import (str.
1464), wybierz opcjęImportuj regiony jako zamknięte polilinie.

UWAGA Aby ustawić domyślny stan tej opcji, należy użyć polecenia
MAPUSEMPOLYGON.

3 Skorzystaj z procedury Tworzenie centroid dla regionów i zamkniętych polilinii.
(str. 757), aby utworzyć centroidy w regionach i przenieść dane z każdej zamkniętej
polilinii lub regionu do jego centroidy.

Skrócone omówienie

MAPCREATECENTROIDS

Tworzy centroidę regionu i przenosi dane do utworzonej centroidy

Menu Utwórz  ➤ CentroidyMenu

Utwórz centroidy

Ikona

MAPCREATECENTROIDSWiersz polecenia

Okno dialogowe Utwórz centroidyOkno dialogowe
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MAPIMPORT

Importuje plik w zewnętrznym formacie do programu AutoCAD Map 3D

Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Importuj do Map 3D..Menu

Import pliku Map

Ikona

MAPIMPORTWiersz polecenia

Okno dialogowe ImportOkno dialogowe

Tworzenie centroid dla regionów

Jeśli istnieją zamknięte polilinie (regiony) z dołączonymi danymi, to można utworzyć
centroidy dla regionów i przenieść dane do centroid. Jest to przydatne:

■ Po importowaniu lub digitalizacji obiektów.

■ Przed użyciem poleceń edytujących, takich jak Wyczyszczenie rysunku, Złamanie lub
ucinanie granicy.

■ Podczas pracy z topologią.
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Dane obiektu dołączone do zamkniętych polilinii (powyżej) i dane obiektu przeniesione
do centroid (poniżej).

AutoCAD Map 3D sprawdza, czy linie się wzajemnie nie przecinają i czy regiony mają
pole powierzchni większe od 0. Następnie tworzy centroidę wewnątrz każdego wybranego
regionu i przenosi dane obiektu lub dane połączenia SQL do centroidy. Dla obiektu o
kształcie ósemki AutoCAD Map 3D tworzy jedną centroidę.

Centroidy są tworzone z wartością współrzędnej Z równą 0.

Patrz także:

■ Ogólne informacje dotyczące konwertowania danych geoprzestrzennych do obiektów
rysunkowych (str. 317)

■ Importowanie regionów (str. 365)
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UWAGA Procedura ta dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych. Procedura nie dotyczy
elementów ze źródła elementów.

Tworzenie centroid dla regionów i zamkniętych polilinii.

1 Kliknij menu Utwórz ➤ Centroidy.

2 W Okno dialogowe Utwórz centroidy (str. 1555) oknie dialogowym Utwórz centroidy
określ, czy mają być tworzone centroidy dla wszystkich zamkniętych polilinii, czy
tylko dla wybranych. Jeśli tylko dla wybranych zamkniętych obiektów, wybierz
wielokąty i zamknij polilinie.

PORADA Kliknij narzędzie Szybki wybór, aby zobaczyć i filtrować typ obiektu,
kiedy wybierasz obiekt.

3 Określ warstwę, w której mają się znaleźć utworzone centroidy.

4 Określ blok stosowany jako centroida lub wykorzystaj ACAD_POINT.

5 Kliknij przycisk OK.

Skrócone omówienie

MAPCREATECENTROIDS

Tworzy centroidę regionu i przenosi dane do utworzonej centroidy

Menu Utwórz  ➤ CentroidyMenu

Utwórz centroidy

Ikona

MAPCREATECENTROIDSWiersz polecenia

Okno dialogowe Utwórz centroidyOkno dialogowe

Importowanie obiektów z połączeniami do zewnętrznej bazy
danych

Jeśli obiekty w importowanym pliku mają połączenia z danymi tekstowymi w osobnej
bazie danych, można utrzymać te połączenia.
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Patrz także:

■ Konwertowanie danych z innych formatów do obiektów rysunkowych (str. 316)

■ Importowanie danych atrybutów (str. 360)

■ Przegląd łączenia rekordów bazy danych z obiektami (str. 455)

Aby zaimportować obiekty z połączeniami do zewnętrznej bazy danych

1 Sprawdź, czy został utworzony szablon połączenia (str. 458) zewnętrznej bazy danych,
a baza danych jest dołączona (str. 189) i podłączona.

2 Kliknij Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Importuj mapę 3D.

3 WOkno dialogowe Import (str. 1464)kliknij pole w kolumnie Dane. Kliknij przycisk

.

4 W Okno dialogowe Dane atrybutów (str. 1453) wybierz polecenie Dodaj do tabeli
bazy danych.

5 Wybierz szablon połączenia do zastosowania.

6 Wybierz polecenie Utwórz tylko połączenie.

7 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Dane atrybutów.

Podczas importu obiektów, dane atrybutów obiektów zostaną przekształcone na dane
połączeń dla wybranego szablonu połączenia.

Skrócone omówienie

MAPIMPORT

Importuje plik w zewnętrznym formacie do programu AutoCAD Map 3D

Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Importuj do Map 3D..Menu

Import pliku Map

Ikona

MAPIMPORTWiersz polecenia

Okno dialogowe ImportOkno dialogowe
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MAPOD2ASE

Przekształca dane opisowe w połączone tabele zewnętrznej bazy danych

Wybierz opcję Ustawienia ➤ Przekształć dane opisowe na
łącza bazy danych.

Menu

MAPOD2ASEWiersz polecenia

Okno dialogowe Przekształć dane obiektu na łącza bazy
danych

Okno dialogowe

Wyświetlanie danych atrybutów jako tekst

Jeśli istnieją dane atrybutów dołączone do obiektów, można wyświetlić te dane jako tekst
obok obiektów. Można to zastosować, gdy występują dane obiektu, zewnętrzne dane
dołączone do obiektu lub bloki atrybutów.

PORADA Jeśli importujesz punkty, możesz je zaimportować wprost do danych
tekstowych. Zobacz Określanie sposobu importowania punktów (str. 362).

Patrz także:

■ Konwertowanie danych z innych formatów do obiektów rysunkowych (str. 316)

■ Dodawanie opisu (str. ?)

Aby zaimportować plik z danymi atrybutów i wyświetlić dane jako tekst

1 Kliknij Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Importuj mapę 3D. Następnie importuj dane
atrybutu jako dane obiektu (str. 361). Zapisz i zamknij plik.

2 Otwórz rysunek i dołącz plik rysunku (str. 144) zawierający zaimportowane obiekty.

3 Zdefiniuj zapytanie przywołujące żądane obiekty. Jeśli dołączony jest tylko jeden
plik, zdefiniuj warunek położenia (str. 1042), aby znaleźć wszystkie obiekty w rysunku
źródłowym.

4 Jako część zapytania zdefiniuj zmianę właściwości, która wyświetli dane obiektu
jako tekst (str. 1076). Podczas określania tekstu kliknij opcję Wyrażenie i wybierz
tabelę danych obiektu zawierającą importowane dane atrybutów.

5 Opcjonalnie zapisz zmiany (str. 633) w dołączonym (źródłowym) pliku.
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Skrócone omówienie

ADEDRAWINGS

Zarządza zestawem rysunków

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Ustawienia
 ➤ Definiuj/Zmień zestaw rysunków

Menu

Definiuj/Modyfikuj zestaw rysunków

Ikona

ADEDRAWINGSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyRysunki ➤ Definiuj/Modyfikuj zestaw rysunków

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj/Modyfikuj zestaw rysunkówOkno dialogowe

ADEQUERY

Steruje definiowaniem, modyfikowaniem, zapisywaniem, wczytywaniem i wykonywaniem
zapytań

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Ustawienia
 ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Definiuj zapytanie

Menu

Definiuj zapytanie

Ikona

ADEQUERYWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyBieżące zapytanie ➤ Definiuj-lub- Kliknij prawym
przyciskiem myszy zapytanie ➤ Edycja

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj zapytanieOkno dialogowe

ADESAVEOBJS

Zapisuje obiekty ze zbioru zapisu z powrotem w rysunkach źródłowych

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Plik  ➤ Zapisz
zbiór zapisu rysunku źródłowego

Menu

Zapisz w rysunkach źródłowych

Ikona
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ADESAVEOBJSWiersz polecenia

Okno dialogowe Zapisz obiekty w rysunkach źródłowychOkno dialogowe

MAPIMPORT

Importuje plik w zewnętrznym formacie do programu AutoCAD Map 3D

Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Importuj do Map 3D..Menu

Import pliku Map

Ikona

MAPIMPORTWiersz polecenia

Okno dialogowe ImportOkno dialogowe

Dodawanie rastrów i powierzchni

■ Dodawanie obrazu rastrowego do mapy (str. 374)
■ Dodawanie powierzchni rastrowej do mapy (str. 376)
■ Dodawanie rastrów 2D do mapy (str. 378)
■ Dodawanie obrazu opartego na usłudze WMS do mapy (str. 381)
■ Ustawienie półprzezroczystości obrazu (str. 384)
■ Określenie punktu wstawienia obrazu (str. 385)
■ Ręczne wstawianie obrazu (str. 386)
■ Wprowadzanie współrzędnych punktu wstawienia obrazu (str. 386)

Ogólne informacje dotyczące rastrów i powierzchni

Podczas tworzenia mapy można dodawać obrazy rastrowe i powierzchnie.
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Dodanie obrazu poza mapą może nadać mapie kontekst.

Na mapie można wykorzystać obrazy rastrowe i powierzchnie następujących typów:

FormatyRodzaj rastra

DEM (Digital Elevation Model), siatka ESRI lub dane DTED (Digital
Terrain Elevation Data)

Powierzchnie oparte na
rastrach (str. 376)

JPEG i JPEG2K (Joint Photographic Experts Group), PNG (Portable
Network Graphic), MrSID (Multi-Resolution Seamless Image

Raster 2D (str. 378)

Database), TIFF (Tagged Image File Format), ECW (Enhanced
Compressed Wavelet)

Mapy na serwerzeRaster WMS (str. 380)

BMP, CALS-I, ECW, FLIC, GeoSpot, IG4, IGS, IKONOS, JFIF, LANDSAT
FAST, L7A, NITF, PCX, PICT, Quickbird TIFF, RLC 1 i 2 , TARGA

Inne formaty rastrowe
(str. 387)

UWAGA Warstwy na mapie są renderowane według porządku rysowania warstw w
Menedżerze wyświetlania. Aby wyświetlić obiekty rysunkowe przed obrazem rastrowym,
należy umieścić warstwę obrazów rastrowych na dole listy.

Patrz także:

■ Organizowanie warstw na mapie (str. 262)

■ Określanie punktu wstawienia obrazu (str. 385)

■ Używanie innych formatów obrazów rastrowych (str. 387)
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■ Dodawanie obrazu z WMS (Usługa mapy sieciowej) (str. 380)

Dodawanie obrazu rastrowego do mapy

1 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) wybierz opcję Dane ➤ Połącz z danymi.

2 W oknie Połączenie danych wybierz opcję Dodaj połączenie obrazu rastrowego lub
powierzchni z listy Połączenia danych według dostawcy.

W przypadku dodawania obrazu WMS, zobacz sekcjęDodawanie obrazu z WMS
(Usługa mapy sieciowej) (str. 380). W przypadku dodawania obrazu, którego format
nie jest dostępny w oknie Połączenie danych, zobacz sekcję Używanie innych
formatów obrazów rastrowych (str. 387).

3 Wpisz nazwę tego połączenia w polu Nazwa połączenia.

Połączenie może mieć dowolną nazwę. Nazwa ta wyświetlana jest w Eksploratorze
mapy jako nazwa źródła elementów.

4 Kliknij ikonę folderu, aby przejść do folderu zawierającego wiele obrazów, lub ikonę
obrazu, aby określić pojedynczy obraz.

5 Kliknij polecenie Połącz.

6 W obszarze Dodaj dane do map wybierz obrazy, które mają być włączone.

7 Sprawdź, czy pozycje Układ współrzędnych i Jednostki pionowe są poprawne dla
każdego wybranego obrazu.

■ Informacja o oryginalnym układzie współrzędnych jest widoczna po zatrzymaniu
kursora na nazwie obrazu. Pozycja Układ współrzędnych powinna odpowiadać
wyświetlonej informacji.

■ Jeśli to konieczne, przewiń tabelę, aby przejrzeć wszystkie kolumny.

■ Aby zmienić układ współrzędnych, kliknij opcję Edycja układu współrzędnych
i wybierz odpowiedni układ współrzędnych.

■ Aby zmienić jednostki pionowe, kliknij bieżącą pozycję celem wyświetlenia
strzałki, dzięki której będzie możliwy wybór innych jednostek.

8 Aby połączyć wszystkie obrazy na jednej warstwie mapy, wybierz polecenie Połącz
w jedną warstwę. Jest to użyteczne w celu połączenia serii obrazów, tak aby
utworzyły pojedynczą warstwę; na przykład można połączyć obrazy GeoTIF
wszystkich powiatów, tak aby powstała mapa województwa.

9 Kliknij polecenie Dodaj do mapy.
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10 Po wyświetleniu odpowiedniego monitu określ położenie, skalę i obrót (str. 385)
każdego obrazu.

Niektóre pliki obrazów zawierają informacje o położeniu. Są one automatycznie
umieszczane na mapie. W przypadku obrazów nie zawierających informacji o
położeniu zostanie wyświetlony monit o podanie położenia, skali i punktu
wstawienia.

11 Sprawdź w Menedżerze wyświetlania, czy dla warstwy obrazu określono poprawny
porządek wyświetlania.

Warstwę rastrową można przesunąć pod obiekty i elementy.

■ W Menedżerze wyświetlania wybierz opcję Grupy  ➤ Porządek rysowania.
(Jeśli przycisk ten jest już oznaczony jako Porządek rysowania, można pominąć
ten krok.)

■ Przeciągnij warstwę rastrową na dół listy. Warstwy na końcu listy są wyświetlane
za warstwami, które na liście znajdują się wcześniej.

UWAGA Należy użyć innego procesu (str. 387), aby wstawić obrazy, których format nie
jest dostępny w oknie Połączenie danych lub określić informacje korelacji dla obrazów,
których pliki ich nie definiują.

Skrócone omówienie

Połącz ze źródłem elementów

Łączy ze źródłem elementów.

Kliknij opcję Plik ➤ Połącz z danymi.Menu

Połącz

Ikona

MAPCONNECTWiersz polecenia

Kliknij prawym przyciskiem Menedżera wyświetlania, a
następnie kliknij opcję Połącz z danymi

Okienko zadań
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Dodawanie powierzchni opartych na rastrze domapy

Do mapy można dodać powierzchnie 3D oparte na rastrach. Mogą to być na przykład
powierzchnie DEM (Cyfrowy model wysokości), siatka ESRI lub dane cyfrowe wysokości
terenu DTED.

Po dodaniu takich powierzchni do mapy można utworzyć mapy konturowe, pomocne
przy analizowaniu terenów 3D. Można korzystać z tematów opartych na rastrach w celu
analizy poziomu, nachylenia i perspektywy oraz rozkładać dane mapy ponad
powierzchniami. Można wyświetlać dane w 3D z opcją przejścia lub przelotu.

Patrz także:

■ Analizowanie powierzchni rastrowych (str. 988)

■ Dodawanie obrazu z WMS (Usługa mapy sieciowej) (str. 380)

Dodawanie powierzchni rastrowej do mapy

1 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) wybierz opcję Dane ➤ Połącz z danymi.

2 W oknie Połączenie danych wybierz opcję Dodaj połączenie obrazu rastrowego lub
powierzchni z listy Połączenia danych według dostawcy.

3 Wpisz nazwę tego połączenia w polu Nazwa połączenia.

Połączenie może mieć dowolną nazwę. Nazwa ta wyświetlana jest w Eksploratorze
mapy jako nazwa źródła elementów.

4 Określ folder zawierający powierzchnię. Kliknij ikonę folderu, aby przejść do
odpowiedniego folderu.

5 Kliknij polecenie Połącz.

6 Zatrzymanie kursora nad nazwą pliku powierzchni spowoduje wyświetlenie
podręcznego okna, w którym znajdzie się informacja o układzie współrzędnych, na
przykład UTM27-10.

Podczas dodawania danych do mapy należy określić ich oryginalny układ
współrzędnych. Dane zostaną automatycznie przekształcone przez program
AutoCAD Map 3D według układu współrzędnych określonego na mapie.

7 Kliknij opcję Edycja układu współrzędnych i w oknie dialogowym Edycja kontekstów
przestrzennych kliknij wpis, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
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Zaznacz pozycję i kliknij przycisk Edytuj, aby określić układ współrzędnych powierzchni.

8 Wybierz układ współrzędnych, którego nazwa była wyświetlona w podręcznym
oknie. Kliknij przycisk OK dwukrotnie, aby powrócić do okna Połączenie danych.

9 W obszarze Dodaj dane do mapy wybierz powierzchnie, które mają być włączone.

10 Aby połączyć wszystkie obrazy na jednej warstwie mapy, wybierz polecenie Połącz
w jedną warstwę. Jest to użyteczne w celu połączenia serii obrazów, tak aby
utworzyły pojedynczą warstwę.

11 Kliknij polecenie Dodaj do mapy.

Powierzchnia zostanie dodana do mapy.

Skrócone omówienie

Połącz ze źródłem elementów

Łączy ze źródłem elementów.

Kliknij opcję Plik ➤ Połącz z danymi.Menu

Połącz

Ikona

MAPCONNECTWiersz polecenia

Kliknij prawym przyciskiem Menedżera wyświetlania, a
następnie kliknij opcję Połącz z danymi

Okienko zadań
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Dodawanie rastrów 2D

Użytkownik może dodać do mapy dwuwymiarowy obraz. Może to być na przykład zdjęcie
lotnicze, szkic artystyczny lub logo firmy.

Kroki wymienione na karcie Procedura służą dodaniu obrazów w następujących formatach:

■ JPEG i JPEG2K (Joint Photographic Experts Group)

■ PNG (Portable Network Graphic)

■ MrSID (Multi-Resolution Seamless Image Database)

■ TIFF (Tagged Image File Format)

■ ECW (Enhanced Compressed Wavelet)

Można również dodawać rastry oparte na powierzchniach (str. 376), na przykład pliki DEM
i siatki ESRI.

UWAGA Należy użyć innego procesu (str. 387), aby wstawić obrazy, których format nie
jest dostępny w oknie Połączenie danych lub określić informacje korelacji dla obrazów,
których pliki ich nie definiują.

Patrz także:

■ Dodawanie powierzchni opartych na rastrze do mapy (str. 376)

■ Używanie innych formatów obrazów rastrowych (str. 387)

■ Dodawanie obrazu z WMS (Usługa mapy sieciowej) (str. 380)

Dodawanie rastrów 2D do mapy

1 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) wybierz opcję Dane ➤ Połącz z danymi.

2 W oknie Połączenie danych wybierz opcję Dodaj połączenie obrazu rastrowego lub
powierzchni z listy Połączenia danych według dostawcy.

3 Wpisz nazwę tego połączenia w polu Nazwa połączenia.

Połączenie może mieć dowolną nazwę. Nazwa ta wyświetlana jest w Eksploratorze
mapy jako nazwa źródła elementów.

4 Kliknij ikonę folderu, aby przejść do folderu zawierającego wiele obrazów, lub ikonę
obrazu, aby określić pojedynczy obraz.

5 Kliknij polecenie Połącz.
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6 W obszarze Dodaj dane do map wybierz obrazy, które mają być włączone.

7 Sprawdź, czy pozycje Układ współrzędnych i Jednostki pionowe są poprawne dla
każdego wybranego obrazu.

■ Informacja o oryginalnym układzie współrzędnych jest widoczna po zatrzymaniu
kursora na nazwie obrazu. Pozycja Układ współrzędnych powinna odpowiadać
wyświetlonej informacji.

■ Jeśli to konieczne, przewiń tabelę, aby przejrzeć wszystkie kolumny.

■ Aby zmienić układ współrzędnych, kliknij opcję Edycja układu współrzędnych
i wybierz odpowiedni układ współrzędnych.

■ Aby zmienić jednostki pionowe, kliknij bieżącą pozycję celem wyświetlenia
strzałki, dzięki której będzie możliwy wybór innych jednostek.

8 Aby połączyć wszystkie obrazy na jednej warstwie mapy, wybierz polecenie Połącz
w jedną warstwę. Jest to użyteczne w celu połączenia serii obrazów, tak aby
utworzyły pojedynczą warstwę.

9 Kliknij polecenie Dodaj do mapy.

10 Po wyświetleniu odpowiedniego monitu określ położenie, skalę i obrót (str. 385)
każdego obrazu.

Niektóre pliki obrazów zawierają informacje o położeniu. Są one automatycznie
umieszczane na mapie. W przypadku obrazów niezawierających informacji o
położeniu zostanie wyświetlony monit o podanie położenia, skali i punktu
wstawienia.

Obraz zostanie dodany do mapy.

Skrócone omówienie

Połącz ze źródłem elementów

Łączy ze źródłem elementów.

Kliknij opcję Plik ➤ Połącz z danymi.Menu

Połącz

Ikona

MAPCONNECTWiersz polecenia
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Kliknij prawym przyciskiem Menedżera wyświetlania, a
następnie kliknij opcję Połącz z danymi

Okienko zadań

Dodawanie obrazu zWMS (Usługamapy sieciowej)

Możliwe jest dodanie danych obrazów rastrowych opartych na sieci (na przykład zdjęć
satelitarnych), które zostały opublikowane na publicznym serwerze WWW przy użyciu
otwartego standardu WMS (Usługa mapy sieciowej), stworzonego przez konsorcjum
OGC (OpenGIS Consortium). Program AutoCAD Map 3D obsługuje dane WMS w wersjach
1.1.0, 1.1.1 i 1.3.

Dane pobrane z serwisów WMS mogą zostać wykorzystane do utworzenia warstw tła
mapy. Danych WMS można użyć tylko w takiej postaci, w jakiej zostały pobrane; nie jest
możliwa zmiana odwzorowań.

Liczba serwisów WMS (Web Map Services) w sieci Internet, które stosują interfejs
OpenGIS, zwiększa się stale w związku ze wzrostem liczby organizacji przyjmujących
otwarte standardy.

Po odnalezieniu danych WMS należy określić adres strony, która zawiera publikowane
warstwy. Często nie jest to standardowa strona WWW, którą można otworzyć w
przeglądarce, ale strona utworzona przy pomocy języków skryptowych, takich jak CGI,
PHP lub ASP. Typowy adres serwera sieciowego wygląda następująco:

http://wms.jpl.nasa.gov/wms.cgi

Skopiuj adres do okna Połączenie danych programu AutoCAD Map 3D.

UWAGA Witryny obsługujące serwisy WWW pojawiają się i znikają lub są właśnie w
przygotowaniu. Nie wszystkie strony, które można znaleźć, będą działały bez zarzutu
(lub w ogóle).

Można także wprowadzić dane elementów oparte na sieci (str. 294).

Przykładowe źródła obrazówWMS

OpisŹródło obrazów WMS

Dane o pogodziehttp://maps.customweather.com/image

Globalne dane SRTM i DTEDhttp://wms.jpl.nasa.gov/wms.cgi?

Wszystkie rodzaje danych o Ziemi: gleby,
temperatura, lądy, granice itd.

http://globe.digitalearth.gov/viz-bin/wmt.cgi
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OpisŹródło obrazów WMS

Mapy topograficzne i przeglądowe USGShttp://terraservice.net/ogccapabilities.ashx

Źródło różnego rodzaju warstw danych, takich
jak granice, tereny, fizjografia, obiekty
użyteczności publicznej, SRTM itd.

http://demo.cubewerx.com/demo/cubeserv/cubeserv.cgi?

Różne prostokątne obrazy miast w Stanach
Zjednoczonych, na przykład San Francisco,
Reno, Chattanooga.

http://edcw2ks51.cr.usgs.gov/servlet/com.esri.wms.Esrimap?WMTVER=1.1.0&ServiceName=133urban&

Różne dane dotyczące Kanady - granice
prowincji, jeziora, koleje i inne.

http://www2.dmsolutions.ca/cgi-
bin/mswms_gmap

Dane geoprzestrzenne NGA (Stany
Zjednoczone), Intevation (Germany) i OGC
(Stany Zjednoczone)

http://demo.deegree.org:8080/deegree/wms?

Zestawy danych geonaukowych Geoscience
Australia

http://www.ga.gov.au/bin/getmap.pl?dataset=national&amp;

Patrz także:

■ Wprowadzanie danych ze źródeł WFS (str. 294)

Dodawanie obrazu opartego na usłudze WMS do mapy

1 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) wybierz opcję Dane ➤ Połącz z danymi.

2 W oknie Połączenie danych wybierz polecenie Dodaj połączenie WMSz listy
Połączenia danych wg dostawcy.

3 Wpisz nazwę tego połączenia w polu Nazwa połączenia.

Połączenie może mieć dowolną nazwę. Nazwa ta wyświetlana jest w Eksploratorze
mapy jako nazwa źródła elementów.

4 Określ adres URL serwera WMS. Kliknąć strzałkę w dół, aby wybrać nazwę z listy
używanych ostatnio adresów URL.

5 Określ wersję WMS dla wymaganych danych.
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Konsorcjum OpenGIS uaktualnia okresowo format WMS, więc dostępne jest wiele
wersji. Program AutoCAD Map 3D domyślnie wymaga najnowszej wersji (aktualnie
1.3.0). Jeśli ustawienia nie zostaną zmienione, serwer udostępni najwyższą
obsługiwaną wersję. Niektóre serwery obsługują kilka wersji WMS, z których każda
posiada inne możliwości i warstwy wyjściowe. Jeśli wymagane jest użycie określonej
wersji obrazu, należy wybrać ją z listy. Serwer może nie obsługiwać wymaganej
wersji.

6 Kliknij polecenie Połącz.

7 W razie potrzeby wprowadź nazwę użytkownika i hasło.

8 W obszarze Dodaj dane do map wybierz obrazy, które mają być włączone.

9 Wykonaj następujące czynności dla każdego wybranego obrazu:

■ Kliknij wpis Format obrazu po prawej stronie nazwy obrazu, aby wybrać format
obrazu dodawanego do mapy.
Dostępne typy formatów obejmują PNG, TIF, JPG i BMP.

■ Kliknij wpis Kod układu współrzędnych serwera dla obrazu i wybierz dostępny
układ współrzędnych dla serwera (kody EPSG).
Warstwa WMS może obsługiwać kilka układów współrzędnych. Program
AutoCAD Map 3D może nie rozpoznać wszystkich kodów EPSG udostępnianych
przez serwer WMS. W takim przypadku można wybrać najbardziej odpowiedni
kod EPSG.

Warstwy WMS dziedziczą obsługiwane wartości EPSG od obiektów nadrzędnych,
więc warstwa potomna (poniżej warstwy nadrzędnej na liście, z wcięciem) może
posiadać własne ustawienia EPSG i ustawienia warstwy nadrzędnej.

■ Kliknij wpis Kod układu współrzędnych warstwy, aby wybrać układ
współrzędnych dla warstwy.
Jeśli typ układu współrzędnych obrazu źródłowego nie jest znany, nie należy
zmieniać ustawień domyślnych. Program AutoCAD Map 3D automatycznie
dokona konwersji obrazu do układu współrzędnych dla mapy podczas dodawania
obrazu.

■ Kliknij wpis Styl, aby wybrać jeden z dostępnych stylów.

■ Kliknij wpis Tło, aby określić przezroczyste tło dla warstw lub wybrać kolor tła
z listy.

10 Aby połączyć wszystkie obrazy na jednej warstwie mapy, wybierz polecenie Połącz
w jedną warstwę. Jest to użyteczne w celu połączenia serii obrazów, tak aby
utworzyły pojedynczą warstwę; na przykład można połączyć obrazy wszystkich
powiatów, tak aby powstała mapa województwa.
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W przypadku łączenia obrazów, należy określić pojedynczy Format obrazu, Kod
układu współrzędnych serwera i Tło dla warstwy wynikowej.

Po wybraniu polecenia Połącz w jedną warstwę, obok zaznaczonej warstwy pojawia
się wpis Porządek. Kliknij wpis, aby zmienić porządek wybranych obrazów w
połączonej warstwie.

11 Kliknij polecenie Dodaj do mapy.

Obraz zostanie dodany do mapy.

Skrócone omówienie

Połącz ze źródłem elementów

Łączy ze źródłem elementów.

Kliknij opcję Plik ➤ Połącz z danymi.Menu

Połącz

Ikona

MAPCONNECTWiersz polecenia

Kliknij prawym przyciskiem Menedżera wyświetlania, a
następnie kliknij opcję Połącz z danymi

Okienko zadań

Tworzenie przezroczystego obrazu

Można edytować właściwości warstwy Menedżera wyświetlania zawierającej obraz
rastrowy poprzez dodanie właściwości "nieprzezroczystość", a następnie ustawienie tej
właściwości na wartość mniejszą niż 1, aby zmienić przezroczystość warstwy.

Aby tego dokonać, należy zapisać warstwę do pliku i zmodyfikować ten plik w edytorze
tekstu, na przykład w Notatniku.

UWAGA Przezroczystość nie będzie widoczna na wydrukowanych wersjach mapy.

Patrz także:

■ Dodawanie powierzchni opartych na rastrze do mapy (str. 376)

■ Dodawanie rastrów 2D (str. 378)
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■ Dodawanie obrazu z WMS (Usługa mapy sieciowej) (str. 380)

Ustawienie półprzezroczystości obrazu

1 Dodaj raster (str. 372) do programu AutoCAD Map 3D.

Może to być dowolny typ rastra, łącznie z obrazem WMS. Obraz nie musi być
przezroczysty ani mieć już ustawionego pochłaniania.

2 Kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę zawierającą obraz i wybierz opcję Zapisz
warstwę.

Zapisz warstwę do pliku .layer.

3 Otwórz zapisany plik .layer w edytorze tekstu, na przykład w Notatniku, i znajdź
wpis <FeatureName>.

4 Bezpośrednio pod wpisem <FeatureName> dodaj ustawienie pochłaniania, używając
następującej składni:

<Opacity>0.6</Opacity>

Ustawienie pochłaniania na wartość 1 powoduje, że warstwa jest zupełnie
nieprzezroczysta. Ustawienie .1 powoduje, że warstwa jest prawie przezroczysta.

5 Zapisz plik .layer.

6 W programie AutoCAD Map 3D przełącz Panel zadań na Menedżer wyświetlania
(str. 1775) i usuń oryginalną warstwę rastrową.

7 Dodaj dowolne inne elementy do mapy, które zostaną wyświetlone na warstwach
znajdujących się pod półprzezroczystym obrazem i zmodyfikuj te warstwy przy
użyciu stylów lub tematów.

8 Kliknij kolejno Dane  ➤ Wczytaj warstwę i wybierz zmodyfikowany plik .layer.

Półprzezroczysty obraz rastrowy przykrywa warstwy nieprzezroczyste, które są
wyświetlane pod nim.

Skrócone omówienie

MAPCONNECT Connect Feature Source Connects a feature source. Map 3D for Geospatial
workspace File Da...
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Określanie punktu wstawienia obrazu

Jeśli obraz nie zawiera informacji o położeniu, można określić punkt jego wstawienia,
tak aby został on wstawiony poprawnie względem innych danych. Można również
dopasować skalę, tak aby odpowiadała skali innych danych.

W programie AutoCAD Map 3D ustawienie punktu wstawienia zostanie zapisane razem
z rysunkiem. Zmiany te nie są zapisywane z powrotem do oryginalnego pliku obrazu ani
do pliku źródłowego korelacji. Aby zmodyfikować ustawienia przechowywane w pliku
obrazu, należy użyć aplikacji do edycji obrazu, takiej jak Autodesk Raster Design. Po
zmodyfikowaniu oryginalnych ustawień obrazu należy wstawić go ponownie, aby zmiany
były widoczne na mapie.

Patrz także:

■ Dodawanie rastrów i powierzchni (str. 372)

■ Określenie punktu wstawienia obrazu (str. 385)

■ Ręczne wstawianie obrazu (str. 386)

■ Wprowadzanie współrzędnych punktu wstawienia obrazu (str. 386)

Określenie punktu wstawienia obrazu

1 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) wybierz opcję Dane ➤ Połącz z danymi.

2 W oknie Połączenie danych wybierz opcję Dodaj połączenie obrazu rastrowego lub
powierzchni z listy Połączenia danych według dostawcy.

3 Wpisz nazwę tego połączenia w polu Nazwa połączenia.

Połączenie może mieć dowolną nazwę. Nazwa ta wyświetlana jest w Eksploratorze
mapy jako nazwa źródła elementów.

4 W polu Plik lub folder źródłowy kliknij ikonę folderu i wyszukaj folder zawierający
dany obraz. Kliknij polecenie Połącz.

5 Wybierz obraz, który ma zostać wstawiony i kliknij polecenie Dodaj do mapy.

6 W oknie dialogowym Wstawienie obrazu określ miejsce wstawienia obrazu Można
wprowadzić współrzędne X, Y obrazu lub ręcznie określić punkt wstawienia do
rysunku. Każda z tych opcji została opisana poniżej.
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Ręczne wstawianie obrazu

1 W oknie dialogowym Wstawienie obrazu na karcie Wstawienie kliknij opcję Wskaż.

2 Wskaż punkt bazowy ramki.

Współrzędne można również wpisać w wierszu polecenia.

3 Podaj wartość kąta obrotu lub wskaż punkt, aby go zdefiniować.

Obrót jest wyrażony w stopniach lub w jednostkach określonych poprzez zmienną
AUNITS. Obraz zostanie obrócony wokół punktu wstawienia.

4 Wskaż drugi narożnik, aby zdefiniować rozmiar ramki.

Okno dialogowe Wstawienie obrazu zostanie ponownie wyświetlone z nowymi
wartościami współrzędnych, kąta obrotu i skali.

5 Kliknij przycisk OK, aby wstawić obraz w określoną ramkę.

Wprowadzanie współrzędnych punktu wstawienia obrazu

1 Określ punkt wstawienia lewego dolnego narożnika ramki obrazu.

Wartości punktu wstawienia na karcie Źródło podawane są w jednostkach
określonych na dole tej karty. Wartości punktu wstawienia na karcie Wstawienie
są przekształcane do bieżącej jednostki rysunku w programie AutoCAD Map 3D.

2 Określ obrót.

Użyj bieżących jednostek kątka rysunku. Wartość ta wykorzystuje lewy dolny
narożnik jako punkt bazowy.

3 Określ odpowiednią skalę.

Jeśli wstawiany obraz zawiera informacje o korelacji, obraz zostaje wstawiony w
skali określonej w tych informacjach. W przeciwnym razie obraz zostanie wstawiony
ze współczynnikiem skali, w którym jednej jednostce miary obrazu będzie
odpowiadała jedna jednostka miary w programie AutoCAD Map 3D.

Współczynnik skali większy niż 1 powoduje powiększenie obrazu, natomiast
współczynnik skali mniejszy niż 1 powoduje jego zmniejszenie. Przykładowo, aby
powiększyć obraz dwukrotnie, w oknie Skala wpisz wartość 2.

Można zmienić tę skalę, tak aby obiekty obrazu dopasować do geometrii wektorowej
rysunku. Na przykład, jeśli obraz rastrowy posiada skalę, w której 1 cal odpowiada
50 stopom lub 1:600, a na rysunku w programie AutoCAD Map 3D 1 jednostka
reprezentuje 1 cal, wprowadź wartość 600 jako skalę.

4 Określ jednostki punktu wstawienia i rozdzielczości.
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Dla bitmap jednostka rozdzielczości używana w obrazie może być wyrażona w
punktach na cal. Dla zdjęć satelitarnych rozdzielczość może być podawana w milach.
Jednostka ta również zostanie użyta dla punktu wstawienia.

Przykładowo, jeżeli obrazek został zeskanowany przy rozdzielczości 300 dpi, wybierz
Cale jako jednostkę.

Skrócone omówienie

Połącz ze źródłem elementów

Łączy ze źródłem elementów.

Kliknij opcję Plik ➤ Połącz z danymi.Menu

Połącz

Ikona

MAPCONNECTWiersz polecenia

Kliknij prawym przyciskiem Menedżera wyświetlania, a
następnie kliknij opcję Połącz z danymi

Okienko zadań

MAPIINSERT

Wstawia obraz rastrowy

Menu Utwórz  ➤ Wstaw obrazMenu

MAPIINSERTWiersz polecenia

Okno dialogowe Wstaw obrazOkno dialogowe

Używanie innych formatów obrazów rastrowych

Funkcja ta pozwala na połączenie z formatami obrazów rastrowych nieobsługiwanych
przez Połączenie danych lub określenie informacji o korelacji dla obrazów, których pliki
nie zawierają takiej informacji. Obrazy dołączone przy użyciu poniższych metod obsługują
ograniczony zestaw stylów.

UWAGA Aby użyć tej metody do wstawiania formatów obrazów rastrowych, takich jak
ECW i SID, należy pobrać bezpłatne odblokowanie obiektów rastrowych ze strony
http://www.autodesk.com/RasterOE.

Używanie innych formatów obrazów rastrowych | 387

http://www.autodesk.com/RasterOE


UWAGA Jeśli wstawiany obraz jest obsługiwany, połącz się z tym obrazem i dodaj go
do mapy korzystając z Połączenia danych (str. 372). Pozwala to uzyskać dodatkową kontrolę
nad stylami i innymi opcjami.

■ Aby wstawić obrazy rastrowe (str. 389)
■ Zarządzanie obrazami rastrowymi (str. 407)
■ Zarządzanie wyglądem rysunków rastrowych (str. 416)
■ Modyfikowanie obrazów rastrowych (str. 424)

Wstawianie obrazów rastrowych

Funkcja Raster Extension pozwala na wstawienie i ustawienie korelacji pomiędzy obrazami
rastrowymi, o formacie, który nie jest obsługiwany przez Połączenie danych lub określenie
informacji o korelacji dla obrazów, których pliki nie zawierają takiej informacji.

Aby użyć tej metody do wstawiania formatów obrazów rastrowych, takich jak ECW i SID,
należy pobrać bezpłatne odblokowanie obiektów rastrowych ze strony
http://www.autodesk.com/rasteroe.

■ Ogólne informacje dotyczące wstawiania obrazów rastrowych niedostępnych w
Połączeniu danych (str. 389)

■ Wstawianie obrazu rastrowego (str. 393)
■ Korelacja obrazu rastrowego podczas wstawiania (str. 396)
■ Ręczne dopasowanie ramki obrazu podczas wstawiania (str. 399)
■ Ustawianie rozdzielczości obrazu (str. 400)
■ Dodawanie obrazu na rysunku do warstwy Menedżera wyświetlania (str. 403)
■ Wstawianie obrazu z wiersza polecenia (str. 404)

UWAGA Przy wstawianiu dużych obrazów lub wstawianiu jednocześnie kilku obrazów,
można ustawić opcje pamięci Raster Extention.

UWAGA Jeśli wstawiany obraz jest obsługiwany, połącz się z tym obrazem i dodaj go
do mapy korzystając z Połączenia danych (str. 372). Pozwala to uzyskać dodatkową kontrolę
nad stylami i innymi opcjami.

Patrz także:

■ Konfiguracja wykorzystania pamięci (str. 236)

■ Ogólne informacje dotyczące rastrów i powierzchni (str. 372)
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Aby wstawić obrazy rastrowe

■ Wstawianie obrazu rastrowego (przegląd) (str. 393)
■ Aby wstawić obraz rastrowy (str. 394)
■ Aby skorelować obraz podczas wstawiania (str. 398)
■ Aby ręcznie dopasować ramkę obrazu podczas wstawiania (str. 399)
■ Aby zmienić jednostkę rozdzielczości, podczas wstawiania obrazu (str. 403)
■ Aby ustawić domyślną wartość rozdzielczości i jednostkę rozdzielczości (str. 403)
■ Dodawanie obrazu do nowej warstwy Menedżera wyświetlania (str. 404)
■ Wstawianie obrazu z użyciem wiersza poleceń (str. 405)

Ogólne informacje dotyczące wstawiania obrazów
rastrowych niedostępnych w Połączeniu danych

Korzystając z Połączenia danych można połączyć się z wieloma plikami obrazu rastrowego.
Funkcja Raster Extension pozwala na wstawienie i ustawienie korelacji pomiędzy obrazami
rastrowymi, o formacie, który nie jest obsługiwany przez Połączenie danych lub określenie
informacji o korelacji dla obrazów, których pliki nie zawierają takiej informacji.

Niektóre aplikacje do edytowania obrazów, na przykład Autodesk® Raster Design,
przechowują informacje o położeniu obrazów w powiązanych plikach źródłowych korelacji.

Podczas wstawiania obrazu rastrowego przy użyciu polecenia Utwórz  ➤ Wstaw obraz
w programie odczytywane są informacje o korelacji współrzędnych, a obraz umieszczany
jest na rysunku w dokładnym położeniu określonym przez współrzędne.
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Wstawianie obrazu rastrowego do mapy miasta. Przesuń kursor nad obrazem, aby zobaczyć
wyniki.

Po wstawieniu obrazu można zmienić kolejność wyświetlenia obrazów (str. 410) w taki
sposób, aby elementy i obiekty rysunkowe były wyświetlane na wierzchu obrazu.

Podczas wstawiania obrazu do rysunku AutoCAD Map 3D łączy obraz z plikiem rysunku
poprzez nazwę i ścieżki lub identyfikator dokumentu zarządzania danymi. Po uaktualnieniu
dołączonego obrazu w rysunku zostanie wyświetlona jego najnowsza wersja. Ponieważ
obraz nie jest włączony do rysunku, nie powoduje on zwiększenia rozmiaru rysunku.

Po wstawieniu obrazu można wielokrotnie wstawiać go do rysunku, traktując obraz jak
blok. Każde wstawienie obrazu posiada własną granicę przycięcia i własne ustawienia
jasności, kontrastu, tłumienia i przezroczystości. Pojedynczy obraz może być podzielony
na wiele fragmentów, które można niezależnie rozmieścić na rysunku.

UWAGA Przy wstawianiu dużych obrazów lub wstawianiu jednocześnie kilku obrazów,
można ustawić opcje pamięci Raster Extention. Zobacz Konfiguracja wykorzystania
pamięci (str. 236).

Obsługiwane formaty obrazów

Program AutoCAD Map 3D obsługuje większość popularnych formatów plików obrazu
mających zastosowanie w grafice komputerowej, zarządzaniu dokumentami oraz
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systemach kartograficznych i informacji geograficznej (GIS). Obrazy mogą być
dwukolorowe, szare 8-bitowe (skala szarości), kolorowe 8-bitowe (kolor indeksowany)
lub kolorowe 24-bitowe(true color).

Niektóre formaty plików obrazów obsługują obrazy z przezroczystymi pikselami. Gdy
obsługa przezroczystości obrazu jest włączona, AutoCAD Map 3D rozpoznaje
przezroczyste piksele i pokazuje grafikę na ekranie przez te piksele. (W obrazach
dwukolorowych, piksele tła mogą być traktowane jako przezroczyste.) Obrazy
przezroczyste mogą być w skali szarości lub kolorowe.

Dodatkowo można wybrać przezroczysty kolor dla obrazów w skali szarości lub kolorowych
oraz ustawić pochłanianie dla obrazów rastrowych.

AutoCAD Map 3D obsługuje następujące formaty plików obrazów rastrowych. Niektóre
formaty, takie jak SID i ECW są obsługiwane jak obiekty OLE, a nie jak pliki obrazów.
AutoCAD Map 3D określa format pliku na podstawie zawartości pliku, a nie na podstawie
jego rozszerzenia.

Rozszerzenie plikuOpis i wersjaTyp

.bmp, .rle, .dibbitmapy w formacie Windows oraz OS/2BMP

.rst, .gp4, .mil, .cal, .cg4Computer Aided Acquisition and Logistics
Support

CALS-I

.doqFormat obrazu rastrowego DOQ (Digital
Orthophoto Quadrangle) stosowany dla

DOQ

zdjęć lotniczych, które są przetwarzane w
celu usunięcia zakłóceń

.ecwEnhanced Compressed Wavelet (format
obrazu o wielu rozdzielczościach i wysokiej
kompresji opracowany przez ER Mapper)

ECW

.flc, .fliformat animacji cyfrowych AutodeskFLIC

.bilformat SPOT Image Corporation z danymi
o położeniu geograficznym

Geospot

.tifTIFF z danymi o położeniu geograficznymGeoTIFF
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Rozszerzenie plikuOpis i wersjaTyp

Graphics Interchange Format (format
obrazu rastrowego opracowany przez
CompuServe)

GIF

.ig4Image Systems Group 4IG4

.igsImage Systems Gray ScaleIGS

Obrazy satelitarne 8 lub 16 bitoweIKONOS

.jpgJPEG File Interchange FormatJFIF

.jpgJoint Photographics Expert GroupJPEG i JPEG 2000

Format obrazu wielowidmowego używany
przez satelitę Landsat 7

LANDSAT FAST
L7A

National Imaging Transmission Format
(format obrazu wieloklatkowego używane
przez agencje federalne USA i NATO)

NITF

.pcxPC Paintbrush ExchangePCX

.pctPICT1, PICT2 MacintoshPICT

.pngPortable Network GraphicsPNG

Format obrazu wielowidmowego z satelity
Quickbird DigitalGlobe

Quickbird TIFF

.rlcFormat Run Length Encoding (wersja 1 nie
posiada nagłówka; wersja 2 posiada
nagłówki IST)

RLC 1 i 2

.sidMultiresolution Seamless Image Database
(format LizardTech o wysokiej kompresji)

SID (MrSID)
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Rozszerzenie plikuOpis i wersjaTyp

.tgaformat pliku obrazu TrueVisionTARGA

.tifTagged Image File FormatTIFF

UWAGA Połączenia danych (str. 372) można także użyć do dodania obrazów w formacie
JPEG, PNG, MrSID i TIFF.

Patrz także:

■ Ogólne informacje dotyczące rastrów i powierzchni (str. 372)

Wstawianie obrazu rastrowego (przegląd)

1 Aby wstawić plik ECW lub SID, należy najpierw pobrać bezpłatne odblokowanie
obiektów rastrowych z witryny http://www.autodesk.com/rasteroe.

2 Wybierz obraz (str. 394) do wstawienia.

3 Określ ustawienia korelacji (str. 398) dla obrazu.

4 Określ rozdzielczość obrazu (str. 403).

5 Dodaj obraz do warstwy Menedżera wyświetlania (str. 403).

Skrócone omówienie

MAPIINSERT

Wstawia obraz rastrowy

Menu Utwórz  ➤ Wstaw obrazMenu

MAPIINSERTWiersz polecenia

Okno dialogowe Wstaw obrazOkno dialogowe

Wstawianie obrazu rastrowego

Po wstawieniu obrazu do rysunku z użyciem polecenia Wstaw obraz, można wyświetlić
obraz, zmienić jego obramowanie (zwane także obwiednią, jest to obiekt wektorowy

Używanie innych formatów obrazów rastrowych | 393

http://www.autodesk.com/rasteroe


zawierający obraz) i rozdzielczość obrazu oraz ustalić korelacje obrazu (str. 396) z
istniejącymi informacjami wektorowymi lub z uprzednio skorelowanym obrazem. Można
użyć ustawień korelacji z zewnętrznego pliku lub samodzielnie podać ustawienia. Można
także zmienić ustawienia korelacji po wstawieniu obrazu (str. 436).

Po wstawieniu kilku obrazów, należy użyć polecenia REGEN, aby wyświetlić obrazy we
właściwej kolejności. Zobacz Zmienianie porządku wyświetlania obrazów (str. 410).

UWAGA Jeśli wstawiany obraz jest obsługiwany, połącz się z tym obrazem i dodaj go
do mapy korzystając z Połączenia danych (str. 372). Pozwala to uzyskać dodatkową kontrolę
nad stylami i innymi opcjami.

Patrz także:

■ Ogólne informacje dotyczące rastrów i powierzchni (str. 372)

Aby wstawić obraz rastrowy

1 Aby wstawić plik ECW lub SID, należy najpierw pobrać bezpłatne odblokowanie
obiektów rastrowych z witryny http://www.autodesk.com/RasterOE.

2 Kliknij polecenie Mapa ➤ Obraz ➤ Wstaw.

3 W Okno dialogowe Wstaw obraz (str. 1634), wybierz napęd i katalog zawierający
obrazy.

4 W oknie dialogowym Pliki typu wybierz format pliku wstawianego obrazu.

UWAGA Aby za jednym razem wstawić obrazy w więcej niż jednym formacie,
wybierz Wszystkie obrazy.

5 Z listy obrazów wybierz obraz, który ma zostać wstawiony.

PORADA Aby uzyskać informacje na temat obrazu, kliknij przycisk Informacje.
Spowoduje to wyświetlenie wielkości pliku, daty utworzenia i innych informacji
oraz podglądu obrazu.

6 Aby wyświetlić lub zmienić dane korelacji, wybierz opcję Modyfikuj korelację.

7 Kliknij przycisk Otwórz.

Jeśli polecenie Modyfikuj korelację nie jest wybrane lub wstawiane jest więcej niż
jeden obraz, nie pojawi się okno dialogowe Korelacja obrazu i obrazy zostaną
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wstawione z użyciem ich domyślnych ustawień korelacji. AutoCAD Map 3D
poszukuje informacje korelacji w następującej kolejności:

■ Plik globalny

■ Plik zasobów (z rozszerzeniem .res)

■ Plik tab (z rozszerzeniem .tab)

■ Plik obrazu

■ Ustawienia z okna dialogowego Opcje Raster Extension

Jeśli zostało wybrane polecenie Modyfikuj korelację, pojawi się okno dialogowe
Korelacja obrazu. Ramka obrazu, wskazująca miejsce wstawienia obrazu, zostanie
wyświetlona na rysunku.

PORADA Jeśli nie widzisz obramowania obrazu, użyj poleceń ZOOM lub NFRAGM
przy otwartym oknie dialogowym Korelacja obrazu.

8 Wykonaj jedną z poniższych operacji:

■ Aby wstawić obraz korzystając z bieżących ustawień, kliknij przycisk OK.

■ Aby użyć innego źródła korelacji (str. 398), wybierz źródło korelacji z listy Źródło
korelacji.

■ Aby zmienić punkt wstawienia, kąt obrotu lub skalę, wpisz odpowiednie wartości.
Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale Aby skorelować obraz
podczas wstawiania (str. 398).

■ Aby zmienić rozmiar lub położenie obrazu w stosunku do istniejących wektorów
lub obrazów, kliknij obramowanie obrazu przy otwartym oknie dialogowym
Korelacja obrazu.

■ Aby zdefiniować na ekranie punkt wstawienia, kąt obrotu i skalę, wybierz kartę
Wstawienie. Kliknij przycisk Wskaż. Więcej informacji na ten temat znajduje się
w rozdziale Aby ręcznie dopasować ramkę obrazu podczas wstawiania (str. 399).

■ Aby określić jednostki rozdzielczości dla obrazu, wybierz kartę Źródło. Wybierz
Jednostki (str. 403).

9 Kliknij przycisk OK.

Obraz zostanie wstawiony w bieżącej warstwie AutoCAD, a jego dane korelacji zostaną
zapisane w pliku rysunku. Następnym razem, po otwarciu rysunku, obraz zostanie
wyświetlony automatycznie korzystając z tych ustawień.
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Skrócone omówienie

MAPIINSERT

Wstawia obraz rastrowy

Menu Utwórz  ➤ Wstaw obrazMenu

MAPIINSERTWiersz polecenia

Okno dialogowe Wstaw obrazOkno dialogowe

Korelacja obrazu rastrowego podczas wstawiania

Po wstawieniu obrazu z użyciem polecenia Wstaw obraz, można korelować obraz z
istniejącymi wektorami lub z uprzednio skorelowanym obrazem. Możesz zmienić punkt
wstawienia i kąt obrotu obrazu by był on wstawiony we właściwym miejscu względem
innych danych. Można również dopasować skalę, tak aby odpowiadała skali innych danych.

UWAGA Jeśli wstawiany obraz jest obsługiwany, połącz się z tym obrazem i dodaj go
do mapy korzystając z Połączenia danych (str. 372). Pozwala to uzyskać dodatkową kontrolę
nad stylami i innymi opcjami.

Można ustawić następujące opcje, podczas wstawiania obrazu:

■ Źródło korelacji

■ Punkt wstawienia (informacje o korelacji do położenia geograficznego)

■ Obrót

■ Skala

■ Rozdzielczość

■ Jednostki dla punktu wstawienia i rozdzielczości

■ Kolor

Gdy zmodyfikujesz ustawienia korelacji, program AutoCAD Map 3D zapisze te zmiany z
rysunkiem programu Autodesk Map. Zmiany te nie są zapisywane z powrotem do
oryginalnego pliku obrazu, ani do pliku źródłowego korelacji.
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UWAGA Aby zmodyfikować ustawienia przechowywane w pliku obrazu, należy użyć
aplikacji do edycji obrazu, takiej jak Autodesk Raster Design. Po zmodyfikowaniu
oryginalnych ustawień w obrazie, należy ponownie wstawić obraz, aby zobaczyć zmiany.

Ustawienia korelacji

■ Źródło korelacji — wyświetla dostępne źródła korelacji. (Zobacz: sekcja Źródła korelacji
poniżej) Jeśli źródło nie znajduje się na liście, być może nie znajduje się ono w tym
samym katalogu, co plik obrazu lub, jeśli jest to plik zasobów (.res), nie znajduje się
on w określonym katalogu plików zasobów.

UWAGA Aby określić ścieżkę dla plików zasobów (.res), kliknij Wybierz opcję
Ustawienia ➤ Opcje rastra. Wybierz kartę Ścieżki.

■ Punkt wstawienia — Punkt wstawienia jest lewym dolnym narożnikiem obrazu przed
zastosowaniem obrotu.
Wartości punktu wstawienia na karcie Źródło okna dialogowego Wstawienie obrazu
podane są w jednostkach określonych na dole tej karty. Wartości punktu wstawienia
na karcie Wstawienie są przekształcane do bieżącej jednostki rysunkowej w programie
AutoCAD Map 3D.

Można zmodyfikować ustawienia lub wybrać punkt wstawienia na rysunku, klikając
przycisk Wskaż na karcie Wstawienie, a następnie wskazując położenie na rysunku.

■ Obrót — obrót jest wyrażony w stopniach lub w jednostkach określonych za pomocą
zmiennej AUNITS. Obraz zostanie obrócony wokół punktu wstawienia.

■ Skala — Jeśli wstawiany obraz zawiera informacje o korelacji, zostanie on wstawiony
w skali określonej przez te informacje. W przeciwnym razie obraz zostanie wstawiony
ze współczynnikiem skali, w którym jednej jednostce miary obrazu będzie odpowiadała
jedna jednostka miary AutoCAD Map 3D. Można zmienić tę skalę tak, aby obiekty
obrazu dopasować do geometrii wektorowej rysunku. Przykładowo, jeżeli obraz
rastrowy posiada skalę, gdzie 1 cal odpowiada 50 stopom lub 1:600, a rysunek
programu AutoCAD Map 3D jest ustawiony tak, że 1 jednostka reprezentuje 1 cal,
wprowadź wartość 600 jako skalę na karcie Wstawienie.

■ Rozdzielczość — dla bitmap, jednostka rozdzielczości używana w obrazie może być
wyrażona w punktach na cal. Dla zdjęć satelitarnych rozdzielczość może być podawana
w milach. Jednostka ta również zostanie użyta dla punktu wstawienia.

Aby obejrzeć efekt przekształcenia wartości korelacji na jednostki programu AutoCAD
Map 3D, wybierz kartę Wstawienie. Aby uzyskać podgląd efektu ustawień na rysunku,
kliknij przycisk Zastosuj.
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UWAGA Aby zmienić ustawienia korelacji po wstawieniu obrazu, użyj palety Właściwości.

Źródła korelacji

Przy wstawianiu obrazu, program AutoCAD Map 3D szuka wszystkich dostępnych plików
korelacji dla obrazu i wyświetla je na liście Źródła korelacji w oknie dialogowym Korelacja
obrazu. Mogą być wymienione następujące źródła.

■ Plik globalny (różne rozszerzenia pliku)

■ Plik zasobów (.res) — można określić inne położenie plików zasobów. Zobacz
Ustawianie katalogu plików zasobów (str. 228).

■ Plik tab (z rozszerzeniem .tab)

■ Plik obrazu — w przypadku niektórych typów obrazów, dane korelacji można zapisać
jako część pliku obrazu. Te typy plików to RLC, IG4, IGS, GeoTags w GeoTIFF lub plik
HDR w GeoSPOT.

■ Domyślne — wartości, które określono na karcie Wartości domyślne obrazu okna
dialogowego Opcje Raster Extension.

Patrz także:

■ Modyfikowanie nastaw korelacji dla obrazu (str. 436)

Aby skorelować obraz podczas wstawiania

1 Wstaw obraz (str. 394)

2 W Okno dialogowe Korelacja obrazu (str. 1629), wykonaj jedną lub więcej z poniższych
operacji:

■ Wybierz źródło korelacji.

■ Podaj nowe współrzędne dla ramki obrazu. Punkt wstawienia znajduje się w
lewym dolnym narożniku ramki obrazu.

■ Przeskaluj obraz.
Przykładowo, aby powiększyć obraz dwukrotnie, w oknie dialogowym Skala

wpisz wartość 2.

■ Obróć obraz. Jednostki obrotu zależą od wartości zmiennej systemowej AUNITS.

UWAGA Można również kliknąć na obramowania w momencie, gdy otwarte
jest okno dialogowe Wstaw obraz i użyć uchwytów do przesunięcia, skalowania
lub obrócenia obramowania.
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3 Kliknij przycisk Zastosuj, aby wprowadzić zmiany.

4 Kliknij przycisk OK, aby wstawić obraz.

AutoCAD Map 3D wstawia obraz na bieżącą warstwę i zapisuje jego dane korelacji w
pliku rysunku. Następnym razem, po otwarciu rysunku, obraz zostanie wyświetlony w
oparciu o te ustawienia.

PORADA Jeśli obraz nie jest widoczny, wybierz opcję Widok ➤ Zakres.

Skrócone omówienie

MAPIINSERT

Wstawia obraz rastrowy

Menu Utwórz  ➤ Wstaw obrazMenu

MAPIINSERTWiersz polecenia

Okno dialogowe Wstaw obrazOkno dialogowe

Ręcznedopasowanieramkiobrazupodczaswstawiania

Jeśli nie są znane dokładne współrzędne dla obrazu, można określić punkt wstawienia,
kąt obrotu i skalę obrazu przez dopasowanie obramowania podczas wstawiania. Podczas
rysowania ramki na ekranie, program zachowuje współczynnik kształtu wstawianego
obrazu.

Patrz także:

■ Modyfikowanie nastaw korelacji dla obrazu (str. 436)

Aby ręcznie dopasować ramkę obrazu podczas wstawiania

1 Wstaw obraz (str. 394).

2 W Okno dialogowe Korelacja obrazu (str. 1629)na karcie Wstawianie kliknij polecenie
Wskaż.

Na ekranie pojawi się zarys ramki. Ten zarys odzwierciedla współczynnik kształtu
wstawianego obrazu.

3 Wskaż punkt bazowy ramki.
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Można także wpisać współrzędne w wierszu polecenia lub, jeżeli dane korelacji dla
obrazu już istnieją, nacisnąć klawisz Enter, aby zaakceptować istniejące współrzędne.

4 Podaj wartość kąta obrotu lub wskaż punkt, aby go zdefiniować.

5 Wskaż drugi narożnik, aby zdefiniować rozmiar ramki.

PORADA Można użyć COFAJ, aby cofnąć punkt.

Okno dialogowe Korelacja obrazu zostanie ponownie wyświetlone z nowymi
wartościami współrzędnych, kąta obrotu i skali.

6 Kliknij przycisk OK, aby wstawić obraz w określoną ramkę.

AutoCAD Map 3D wstawia obraz na bieżącą warstwę i zapisuje jego dane korelacji
w pliku rysunku. Następnym razem, po otwarciu rysunku, obraz zostanie wyświetlony
w oparciu o te ustawienia.

PORADA Można wybrać ramkę i użyć uchwytów lub standardowych poleceń AutoCAD
Map 3D, aby przy otwartym oknie dialogowym Korelacja obrazu, zmienić rozmiar,
przesunąć lub obrócić obraz.

Skrócone omówienie

MAPIINSERT

Wstawia obraz rastrowy

Menu Utwórz  ➤ Wstaw obrazMenu

MAPIINSERTWiersz polecenia

Okno dialogowe Wstaw obrazOkno dialogowe

Ustawianie rozdzielczości obrazu

Dla niektórych obrazów, rozdzielczość i jednostki są zapisywane w pliku obrazu lub źródle
korelacji. W przypadku użycia polecenia Wstaw obraz, w celu dodania obrazu, który nie
posiada informacji o korelacji, program AutoCAD Map 3D korzysta z ustawień z karty
Wartości domyślne obrazu w oknie dialogowym Opcje Raster Extension.
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UWAGA Jeśli wstawiany obraz jest obsługiwany, połącz się z tym obrazem i dodaj go
do mapy korzystając z Połączenia danych (str. 372). Pozwala to uzyskać dodatkową kontrolę
nad stylami i innymi opcjami.

Podczas wstawiania obrazu można zmienić jednostkę rozdzielczości, ale nie można
zmienić jej wartości. Domyślną wartość rozdzielczości należy ustawić w oknie dialogowym
Opcje Raster Extension.

■ Rozdzielczość — wyświetla liczbę punktów (lub pikseli) na jednostkę obrazu. Jeśli te
informacje nie były zapisane w obrazie lub źródle korelacji, AutoCAD Map 3D użyje
domyślnej wartość rozdzielczości z okna dialogowego Opcje Raster Extension.

■ Jednostki — wybierz jednostki rozdzielczości z listy Jednostki. Przykładowo, jeżeli
obraz był skanowany przy rozdzielczości 300 dpi, z listy jednostek rozdzielczości
należy wybrać Cale.

Niektóre formaty obrazu, takie jak GeoTIFF, GeoSPOT i dowolne obrazy wstawiane z
pliku World jako źródła korelacji mają jednostki rozdzielczości, które są wyrażone we
współrzędnych świata rzeczywistego. Przykładowo zdjęcie satelitarne może być wykonane
w punktach na milę. W takim przypadku należy wybrać mile jako jednostki rozdzielczości.

Określana jednostka rozdzielczości może zależeć od typu wstawianego obrazu. Poniższe
dwa przykłady wyjaśnią różnicę między wstawianiem obrazu, który był skanowany z
użyciem dpi, a zdjęciem lotniczym/satelitarnym, które było zapisane w jednostkach
świata rzeczywistego.

Ustawianie jednostek rozdzielczości dla obrazu bez odniesienia
geograficznego

Poniższy przykład przedstawia zależność między skalą papieru, jednostkami rozdzielczości,
a skalą wstawienia dla obrazu, który nie ma odniesienia geograficznego (obraz, który nie
miał zapisanych danych w jednostkach świata rzeczywistego). Każdy obraz narysowany
w skali (tak jak plan kondygnacji) i zeskanowany, prawdopodobnie znajdzie się w tej
kategorii.

Obraz w poniższym przykładzie został narysowany w skali 1" = 48", zeskanowany przy
rozdzielczości 300 dpi (punktów na cal), następnie wstawiony do rysunku z wartością
rozdzielczości 300 i jednostkę rozdzielczości określoną jako Cale. Następnie został
przeskalowany w rysunku w oparciu o jego skalę na papierze, tj. 1" = 48".

Jednostki rozdzielczości wybrane podczas wstawiania obrazu, który nie ma odniesienia
geograficznego, powinny odpowiadać jednostkom, przy których obraz był skanowany.
W tym przypadku jednostki to cale, ponieważ obraz był skanowany w dpi (punktach na
cal).
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UWAGA Należy pamiętać, że skala musi bazować na tych samych jednostkach.
Przykładowo, jeżeli skala w oryginalnym planie kondygnacji jest 1" = 4', należy przekształcić
obie strony do samej jednostki. W tym przypadku konieczne jest przekształcenie 4 stóp
na cale, co oznacza użycie 1" = 48" jako współczynnika skali.

Ustawianie jednostek rozdzielczości dla obrazu z odniesieniem
geograficznym

Poniższy przykład przedstawia zależność między jednostkami rozdzielczości, a obrazem
z odniesieniem geograficznym. Ze względu na brak określonej skali papieru należy wstawić
obraz używając jednostek, które przedstawia obraz (na przykład metrów lub kilometrów).
Skalowanie obrazu podczas wstawiania nie jest konieczne.

Do obrazów posiadających odniesienie geograficzne zaliczają się formaty plików GeoSPOT
i GeoTIFF oraz obrazy, które używają plików globalnych jako źródeł korelacji.

Patrz także:

■ Ogólne informacje dotyczące rastrów i powierzchni (str. 372)

■ Używanie innych formatów obrazów rastrowych (str. 387)
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Aby zmienić jednostkę rozdzielczości, podczas wstawiania obrazu

1 Kliknij polecenie Mapa ➤ Obraz ➤ Wstaw.

2 W Okno dialogowe Wstaw obraz (str. 1634), wybierz obraz do wstawienia.

3 Wybierz polecenie Modyfikuj korelację.

4 Kliknij przycisk Otwórz.

5 Wybierz kartę Źródło. Wybierz jednostki.

Aby ustawić domyślną wartość rozdzielczości i jednostkę rozdzielczości

1 Wybierz opcję Ustawienia ➤ Opcje rastra.

2 W Okno dialogowe Import (str. 1464)wybierz kartę Wartości domyślne obrazu.

3 W oknie dialogowym Rozdzielczość wpisz domyślną rozdzielczość obrazów.
Zazwyczaj tutaj podaje się rozdzielczość (str. 1781). Przykładowo, jeżeli większość
używanych obrazów była skanowana z rozdzielczością 300 dpi, wpisz wartość 300.

4 W polu Jednostki, wybierz domyślną jednostkę punktu wstawienia i rozdzielczości
obrazu. Np. jeżeli większość używanych obrazków była skanowana przy
rozdzielczości 300 dpi, wpisz Cale.

5 Kliknij przycisk OK.

Skrócone omówienie

MAPIINSERT

Wstawia obraz rastrowy

Menu Utwórz  ➤ Wstaw obrazMenu

MAPIINSERTWiersz polecenia

Okno dialogowe Wstaw obrazOkno dialogowe

DodawanieobrazunarysunkudowarstwyMenedżera
wyświetlania

Można przesunąć obraz wstawiony bezpośrednio do bieżącego rysunku do nowej
Menedżer wyświetlania (str. 1775) warstwy. (Kliknij polecenie Mapa ➤ Obraz ➤ Wstaw.)
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Umożliwia to względne umieszczenie obrazu w stosunku do innych warstw Menedżera
wyświetlania.

Patrz także:

■ Ogólne informacje dotyczące rastrów i powierzchni (str. 372)

■ Używanie innych formatów obrazów rastrowych (str. 387)

Dodawanie obrazu do nowej warstwy Menedżera wyświetlania

1 Wstaw obraz korzystając z polecenia Wstaw obraz.

2 W Menedżerze wyświetlania kliknij kolejno polecenia Dane ➤ Dodaj dane
rysunkowe ➤ Obraz rastrowy.

3 Wybierz obraz w oknie dialogowym Wybór obrazu.

4 Aby grupować warstwy obrazu, wybierz polecenie Grupuj wybrane.

Jeśli warstwy obrazu zostaną połączone w grupę, będzie można włączyć lub wyłączyć
wyświetlanie grupy.

5 Kliknij przycisk OK.

Skrócone omówienie

MAPIINSERT

Wstawia obraz rastrowy

Menu Utwórz  ➤ Wstaw obrazMenu

MAPIINSERTWiersz polecenia

Okno dialogowe Wstaw obrazOkno dialogowe

Wstawianie obrazu z wiersza polecenia

Obraz można wstawiać z wiersza polecenia, ustawiając zmienną systemową FILEDIA na
<0>. Funkcja ta jest przydatna, jeśli dane korelacji są już zapisane z obrazami. Umożliwia
także korzystanie z procedury AutoLISP do wstawiania obrazów do rysunku.
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UWAGA Jeśli wstawiany obraz jest obsługiwany, połącz się z tym obrazem i dodaj go
do mapy korzystając z Połączenia danych (str. 372). Pozwala to uzyskać dodatkową kontrolę
nad stylami i innymi opcjami.

AutoCAD Map 3D używa danych korelacji, jeżeli są dostępne, szukając źródła korelacji
w następującej kolejności:

■ plik globalny

■ plik zasobów

■ plik tab

■ plik obrazka

AutoCAD Map 3D używa informacji korelacji z pierwszego napotkanego źródła. Jeśli nie
może znaleźć pliku korelacji, obraz jest wstawiany przy wykorzystaniu domyślnych
informacji o punkcie wstawienia, które są definiowane w oknie dialogowym Opcje Raster
Extension. Można określić domyślne położenie plików zasobów i określić, by AutoCAD
Map 3D szukał informacji korelacji w katalogu zasobów zanim przeszuka katalog obrazów.
Jeśli źródło korelacji nie zawiera informacji o skali lub rozdzielczości, program AutoCAD
Map 3D skorzysta ze skali i rozdzielczości podanej na karcie Wartości domyślne obrazu
okna dialogowego Opcje Raster Extension.

Patrz także:

■ Ustawianie katalogu plików zasobów (str. 228)

■ Ustawianie domyślnych wartości korelacji (str. 234)

Wstawianie obrazu z użyciem wiersza poleceń

1 Ustaw wartość zmiennej FILEDIA na 0.

Więcej informacji znajduje się w temacie AutoCAD Command Reference.

2 W wierszu polecenia wprowadź polecenie mapiinsert.

3 Wykonaj jedną z poniższych operacji:

■ Wpisz nazwę i rozszerzenie pliku wstawianego obrazu.
Jeśli ścieżka obrazu nie zostanie podana, program AutoCAD Map 3D będzie
szukał obrazu korzystając z wartości pola Ścieżka wyszukiwania plików projektu
na karcie Pliki w oknie dialogowym Opcje AutoCAD.

■ Wpisz ścieżkę obrazu, nazwę obrazu i rozszerzenie pliku, na przykład:
c:\Projects\Images\contour.rlc
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AutoCAD Map 3D szuka obrazu w podanej ścieżce. Jeśli ścieżka nie zawiera
obrazu, zostanie on wyszukany z użyciem Ścieżki wyszukiwania plików projektu.

UWAGA Gdy FILEDIA jest ustawiona na <0> można wyświetlić okno dialogowe Wstaw
obraz, wpisując tyldę (~) w odpowiedzi na zgłoszenie w wierszu polecenia.

Gdy AutoCAD Map 3D znajdzie obraz, to wstawi go do rysunku. Jeśli z obrazem zapisane
są dane korelacji, AutoCAD Map 3D wstawia obraz, korzystając z tych danych.

PORADA Jeśli obraz nie jest widoczny po wstawieniu, powiększ do granic rysunku lub
użyj okna dialogowego Zarządzanie obrazami, aby zmienić powiększenie obrazu (str.
415).

Skrócone omówienie

MAPIINSERT

Wstawia obraz rastrowy

Menu Utwórz  ➤ Wstaw obrazMenu

MAPIINSERTWiersz polecenia

Okno dialogowe Wstaw obrazOkno dialogowe

MAPIOPTIONS

Określa domyślne ustawienia korelacji, opcje wyświetlania, opcje odłączania, ścieżki i
ustawienia pamięci

Menu Ustawienia  ➤ Opcje rastraMenu

MAPIOPTIONSWiersz polecenia

Okno dialogowe Opcje Raster ExtensionOkno dialogowe

Zarządzanie obrazami rastrowymi

Można wyświetlać i zmieniać informacje o wstawionych obrazach z użyciem polecenia
Wstaw obraz.
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Zarządzanie obrazami rastrowymi

■ Aby wyświetlić okno dialogowe Zarządzanie obrazami (str. 408)
■ Aby wyświetlić okno dialogowe Informacje o obrazie (str. 409)
■ Aby wyświetlić paletę Właściwości (str. 409)
■ Zmienianie porządku wyświetlania obrazów (str. 411)
■ Zmienianie porządku wyświetlania obrazów i obiektów (str. 412)
■ Aby zmienić nazwę obrazu (str. 413)
■ Aby utworzyć ścieżkę poszukiwań (str. 414)
■ Aby powiększyć widok do obrazu (str. 415)

Ogólne informacje dotyczące zarządzania obrazami
rastrowymi

Podczas wstawiania obrazu do rysunku z użyciem polecenia Wstaw obraz, zapisywane
są w nim tylko informacje o obrazie, razem z łączem do faktycznego obrazu.

Przechowywane informacje można zobaczyć i zmodyfikować.

Użyj tej metody...Aby wykonać...

Wyświetl okno dialogowe Zarządzanie obra-
zami lub Informacje o obrazie lub paletę Wła-
ściwości.
Zobacz Wyświetlanie informacji o obrazie (str.
408).

Informacje o obrazach można wyświetlać w
mapach.

Kliknij opcję Ustawienia ➤ Zarządzanie obra-
zami.
Zobacz Zmienianie porządku wyświetlania
obrazów (str. 410).

Zmień porządek rysowania obrazów
rastrowych i obiektów wektorowych
wstawionych z użyciem polecenia Wstaw
obraz.

Kliknij opcję Ustawienia ➤ Zarządzanie obra-
zami.
Zobacz Zmiana nazwy obrazu (str. 412).

Zmień nazwę obrazu wstawionego z użyciem
polecenia Wstaw obraz.
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Użyj tej metody...Aby wykonać...

Kliknij opcję Ustawienia ➤ Opcje AutoCAD.
Na karcie Pliki wybierz Ścieżka poszukiwań
plików projektu. Kliknij przycisk Dodaj.
Zobacz Definiowanie ścieżka poszukiwań
obrazów rastrowych (str. 413).

Określ położenie obrazu wstawionego z
użyciem polecenia Wstaw obraz, jeśli został
on przesunięty lub usunięty.

Kliknij opcję Ustawienia ➤ Zarządzanie obra-
zami.
Zobacz Zmiana powiększenia obrazu (str. 415).

Powiększ obrazy wstawione z użyciem
polecenia Wstaw obraz.

Wyświetlanie informacji o obrazie

Informacje o obrazach w mapach można wyświetlać w następujący sposób:

■ W oknie dialogowym Zarządzanie obrazami, można wyświetlić informacje dotyczące
kilku wystąpień obrazu na mapie, kolejności wyświetlania obrazów oraz inne dane.

■ Okno dialogowe Informacje o obrazie zawiera informacje o pliku, obrazie,
właściwościach oraz informacje korelacji.

■ Paleta Właściwości zapewnia dostęp do właściwości obrazu.

UWAGA Te opcje dostępne są dla wszystkich obrazów, niezależnie od metody wstawienia
ich do mapy.

Patrz także:

■ Ogólne informacje dotyczące rastrów i powierzchni (str. 372)

■ Używanie innych formatów obrazów rastrowych (str. 387)

Aby wyświetlić okno dialogowe Zarządzanie obrazami

■ Kliknij opcję Ustawienia ➤ Zarządzanie obrazami.

Kliknięcie opcji Układ umożliwia zmianę kolumn w oknie dialogowym Zarządzanie
obrazami. Można ukryć lub wyświetlić kolumny tematyczne lub zmienić kolejność kolumn.
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Aby wyświetlić okno dialogowe Informacje o obrazie

1 Kliknij ramkę obrazu, aby go wybrać.

UWAGA Jeśli powiększono obraz i nie możesz zobaczyć ramek obrazów, naciśnij
Shift+Lewy przycisk myszy (str. 428), aby wybrać obraz.

2 Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Obraz  ➤ 

Informacje.

Aby wyświetlić paletę Właściwości

1 W rysunku wybierz obraz do modyfikacji.

2 Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy. Kliknij przycisk Właściwości.

Skrócone omówienie

MAPIINFO

Wyświetla informacje o wybranych obrazach: nazwę pliku, nazwę obrazu, właściwości
obiektu i parametry korelacji

Menu Widok  ➤ Narzędzia obrazowania  ➤ InformacjeMenu

MAPIINFOWiersz polecenia

Okno dialogowe Informacje o obrazieOkno dialogowe

MAPIMANAGE

Umożliwia widok listy obrazów w bieżącym rysunku, zmianę kolejności obrazów,
usunięcie lub wyświetlenie wybranych obrazów

Kliknij opcję Ustawienia ➤ Zarządzanie obrazami.Menu

MAPIMANAGEWiersz polecenia

Okno dialogowe Zarządzanie obrazemOkno dialogowe
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Zmienianie porządku wyświetlania obrazów

Po wstawieniu obrazów rastrowych są one wyświetlane w kolejności, w której zostały
wstawione. Można zmienić porządek wyświetlania:

■ obrazów rastrowych,

■ obrazów rastrowych i obiektów wektorowych.

Użytkownik może zmienić porządek wyświetlania obrazów i obiektów wektorowych. Po
przesunięciu obrazu na spód obiekty wektorowe wyświetlane są na obrazie. Przesuwanie kursor
nad obrazem pozwala zobaczyć wynik operacji.

UWAGA Po zmienieniu porządku wyświetlania i cofnięciu tej zmiany porządek
wyświetlania obrazów może być niepoprawny. Należy użyj polecenia REGEN, aby
wyświetlić obrazy we właściwej kolejności.

Następujące warunki mają wpływ na porządek wyświetlania obrazów:

■ Kolejność wstawiania obrazów
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AutoCAD Map 3D używa kolejności wstawiania obrazów jako głównego sposobu
porządkowania. Przykładowo, jeśli obrazy A, B, C zostaną wstawione w podanej
kolejności, a następnie ich kolejność zostanie zmieniona na B, C, A, po ponownym
otwarciu rysunku należy skorzystać z polecenia REGEN w celu przywrócenia kolejności
B, C, A.

Program AutoCAD Map 3D zawsze korzysta z tej funkcji optymalizacyjnej. Jest ona
stosowana w odniesieniu do porządku wyświetlania wszystkich obiektów, a nie tylko
obrazów.

■ Wybór obrazów
Istnieje możliwość włączenia opcji kreskowania wybranego obrazu. Kliknij opcję
Ustawienia ➤ Opcje AutoCAD. Wybierz kartę Wyświetl. W polu Wydajność
wyświetlania, usuń zaznaczenie pola wyboru Zaznacz tylko ramkę obrazu rastrowego.

Jeśli pole Zaznacz tylko ramkę obrazu rastrowego nie jest zaznaczone podczas
wybierania obrazu, zostanie on wyświetlony nad pozostałymi obiektami, przykrywając
wszystkie wektory, które go przecinają. Należy użyć polecenia REGEN, by przywrócić
właściwy porządek wyświetlania.

UWAGA W przypadku obrazów dodanych z użyciem Przyłącz dane (str. 1780), użyj
Menedżer wyświetlania (str. 1775), aby zmienić porządek rysowania. Zobacz Organizowanie
warstw na mapie (str. 262).

Patrz także:

■ Ogólne informacje dotyczące rastrów i powierzchni (str. 372)

■ Używanie innych formatów obrazów rastrowych (str. 387)

UWAGA W przypadku obrazów dodanych z użyciem Przyłącz dane (str. 1780), użyj
Menedżer wyświetlania (str. 1775), aby zmienić porządek rysowania. Zobacz Organizowanie
warstw na mapie (str. 262).

Zmienianie porządku wyświetlania obrazów

1 Wprowadź polecenie mapimanage.

2 W Okno dialogowe Zarządzanie obrazem (str. 1631) wybierz nazwę obrazu i przeciągnij
ją w górę lub w dół w kolumnie Obraz.

Bieżący porządek rysowania jest podany w kolumnie Obraz. Pierwszy obraz na liście
jest wyświetlany nad wszystkimi pozostałymi obrazami na rysunku i jako ostatni.
Ostatni obraz na liście wyświetlany jest pod wszystkimi innymi obrazami, które
mogą go zakrywać.

Używanie innych formatów obrazów rastrowych | 411



Zmienianie porządku wyświetlania obrazów i obiektów

1 Wybierz obraz.

2 Wykonaj jedną z następujących operacji:

■ Wybierz opcję Zmień  ➤ Porządek rysowania  ➤ Przesuń na wierzch.

■ Wybierz opcję Zmień  ➤ Porządek rysowania  ➤ Przesuń na spód.

Jeśli jest to konieczne, użyj polecenia REGEN.

UWAGA Wszystkie zmiany wykonane za pomocą polecenia Porządek wyświetlania są
odzwierciedlane w oknie dialogowym Zarządzanie obrazami.

Skrócone omówienie

REGEN

Regeneruje cały rysunek i odświeża bieżącą rzutnię

Menu Widok  ➤ RegenMenu

REGENWiersz polecenia

MAPIMANAGE

Umożliwia widok listy obrazów w bieżącym rysunku, zmianę kolejności obrazów,
usunięcie lub wyświetlenie wybranych obrazów

Kliknij opcję Ustawienia ➤ Zarządzanie obrazami.Menu

MAPIMANAGEWiersz polecenia

Okno dialogowe Zarządzanie obrazemOkno dialogowe

Zmiana nazwy obrazu

Nazwy obrazów niekoniecznie są takie same, jak nazwy plików obrazów. Po dołączeniu
obrazu do rysunku z użyciem polecenia Wstaw obraz, program AutoCAD Map 3D używa
nazwy pliku bez rozszerzenia jako nazwy obrazu. Można jednak zmienić nazwę obrazu
bez wpływu na nazwę jego pliku.

UWAGA Ta opcja nie dotyczy obrazów dodanych z użyciem Połączenia danych.
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Patrz także:

■ Ogólne informacje dotyczące rastrów i powierzchni (str. 372)

■ Używanie innych formatów obrazów rastrowych (str. 387)

Aby zmienić nazwę obrazu

1 Kliknij opcję Ustawienia ➤ Zarządzanie obrazami.

2 W oknie dialogowym Menedżer obrazów wybierz nazwę obrazu.

3 Kliknij ponownie nazwę obrazu, aby ją edytować.

4 Podaj nową nazwę.

5 Kliknij przycisk OK.

PORADA Nazwę obrazu można również zmienić przez naciśnięcie F2, gdy okno
dialogowe Menedżer obrazu jest otwarte, a następnie przez edycję nazwy.

Skrócone omówienie

OBRAZ

Zarządza obrazami

Menu Ustawienia  ➤ Zarządzanie obrazamiMenu

Zarządzaj obrazami

Ikona

OBRAZWiersz polecenia

Wybierz obraz. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze
rysunku ➤ Obraz ➤ Zarządzanie obrazami

Okienko zadań

Definiowanieścieżkaposzukiwańobrazówrastrowych

Po wstawieniu obrazu z użyciem polecenia Wstaw obraz, program AutoCAD Map 3D
przechowuje położenie obrazu w pliku rysunku. Po otwarciu rysunku program AutoCAD
Map 3D próbuje znaleźć plik obrazu korzystając z zapisanej ścieżki. Jeśli obraz zostanie
usunięty lub przeniesiony, AutoCAD Map 3D przeszukuje ścieżkę poszukiwań plików
projektów.
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UWAGA Ta opcja nie dotyczy obrazów dodanych z użyciem Połączenia danych.

Patrz także:

■ Ogólne informacje dotyczące rastrów i powierzchni (str. 372)

■ Używanie innych formatów obrazów rastrowych (str. 387)

Aby utworzyć ścieżkę poszukiwań

1 Kliknij opcję Ustawienia ➤ Opcje AutoCAD.

2 Na karcie Pliki wybierz opcję Ścieżka wyszukiwania plików projektu. Kliknij przycisk
Dodaj.

Dla opcji Ścieżka wyszukiwania plików projektupojawia się folder o nazwie Projektx
(gdzie x oznacza kolejny dostępny numer).

3 Podaj nazwę dla projektu.

Nazwa projektu nie może zaczynać się, ani kończyć spacją.

4 Kliknij przycisk Zastosuj.

5 Po wybraniu nazwy projektu, kliknij polecenie Ustaw bieżący.

6 Kliknij przycisk Dodaj.

Pod nazwą projektu zostanie utworzona pozycja dla ścieżki.

7 Wprowadź ścieżkę poszukiwań lub kliknij polecenie Przeglądaj, aby wybrać katalog.

8 Kliknij przycisk OK.

Aby uzyskać więcej informacji na temat użycia plików projektu i zastępczych ścieżek
dostępu, zajrzyj do Podręcznika użytkownika programu AutoCAD.

Skrócone omówienie

OPCJE

Dostosowuje ustawienia programu AutoCAD

Menu Ustawienia  ➤ Opcje AutoCADMenu

OPCJEWiersz polecenia

Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze
rysunku ➤ Opcje

Okienko zadań
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Zmiana powiększenia obrazu

Można powiększać obrazy wstawione za pomocą polecenia Wstaw obraz.

UWAGA Ta opcja nie dotyczy obrazów dodanych z użyciem Połączenia danych.

Patrz także:

■ Ogólne informacje dotyczące rastrów i powierzchni (str. 372)

■ Używanie innych formatów obrazów rastrowych (str. 387)

Aby powiększyć widok do obrazu

1 Wprowadź polecenie mapimanage.

2 W Okno dialogowe Zarządzanie obrazem (str. 1631), wybierz obraz.

3 Kliknij prawym przyciskiem obraz. Kliknij polecenie Powiększ do.

Skrócone omówienie

MAPIMANAGE

Umożliwia widok listy obrazów w bieżącym rysunku, zmianę kolejności obrazów,
usunięcie lub wyświetlenie wybranych obrazów

Kliknij opcję Ustawienia ➤ Zarządzanie obrazami.Menu

MAPIMANAGEWiersz polecenia

Okno dialogowe Zarządzanie obrazemOkno dialogowe

Ukrywanie, usuwanie, odłączanie i wymazywanie
obrazów

Można zwiększyć prędkość przerysowania poprzez ukrycie lub usunięcie z pamięci
obrazów wstawionych z użyciem polecenia Wstaw obraz, które nie są wymagane w
bieżącej sesji rysowania.

■ Ogólne informacje dotyczące ukrywania, usuwania z pamięci, odłączania i
wymazywania obrazów (str. 416)
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■ Ukrywanie obrazu (str. 419)
■ Usunięcie obrazu z pamięci (str. 420)
■ Wymazanie obrazu (str. 421)
■ Odłączenie obrazu (str. 423)

Patrz także:

■ Ogólne informacje dotyczące rastrów i powierzchni (str. 372)

■ Używanie innych formatów obrazów rastrowych (str. 387)

Zarządzanie wyglądem rysunków rastrowych

■ Aby ukryć obraz (str. 419)
■ Aby usunąć obraz z pamięci (str. 421)
■ Usunięcie obrazu (str. 422)
■ Aby odłączyć obraz (str. 423)

Ogólne informacje dotyczące ukrywania, usuwania z
pamięci, odłączania i wymazywania obrazów

Po wstawieniu obrazu do rysunku z użyciem polecenia Wstaw obraz, program AutoCAD
Map 3D przechowuje informacje o obrazie w rysunku, wczytuje obraz do pamięci,
wyświetla go na ekranie i blokuje plik obrazu na dysku.

UWAGA Ta opcja nie dotyczy obrazów dodanych z użyciem Połączenia danych. Jeśli
wstawiany obraz jest obsługiwany, połącz się z tym obrazem i dodaj go do mapy
korzystając z Połączenia danych (str. 372). Pozwala to uzyskać dodatkową kontrolę nad
stylami i innymi opcjami.

Można skrócić czas przerysowania rysunku, ukrywając lub usuwając z pamięci programu
obrazy niepotrzebne w bieżącej sesji rysunkowej. Obrazy ukryte nie są wyświetlane ani
drukowane; wyświetlane są tylko ich obwiednie rysunkowe. Można ukryć obraz bez
względu na układ współrzędnych obowiązujący w bieżącej rzutni. Jeśli obraz nie będzie
już potrzebny na rysunku, można wymazać jego pojedyncze umieszczenie lub odłączyć
obraz, aby wymazać wszystkie wystąpienia obrazu oraz informacje o nim.

Oprócz zablokowania pliku obrazu żadna z tych operacji nie zmodyfikuje pliku samego
obrazu.

Patrz także:

■ Ogólne informacje dotyczące rastrów i powierzchni (str. 372)
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■ Używanie innych formatów obrazów rastrowych (str. 387)

Użyj tej metody...Aby wykonać...

Kliknij prawym przyciskiem obramowanie

obrazu  ➤ Obraz  ➤ Pokaż obraz.
Zobacz Ukrywanie obrazu (str. 419).

Ukryj obraz dodany z użyciem polecenia
Wstaw obraz.

W wierszu polecenia wprowadź polecenie
zewodn. Kliknij prawym przyciskiem myszy

Usuń obraz dodany z użyciem polecenia
Wstaw obraz z pamięci.

obraz, a następnie kliknij polecenie Usuń z
pamięci.
Zobacz Usunięcie obrazu z pamięci (str. 420).

Wybierz obraz i Kliknij polecenie

Zmień ➤ Wymaż.
Zobacz Wymazanie obrazu (str. 421).

Usuń z mapy obraz dodany z użyciem
polecenia Wstaw obraz.

Kliknij opcję Ustawienia ➤ Zarządzanie obra-
zami. Kliknij obraz, a następnie kliknij
polecenie Odłącz.
Zobacz Odłączenie obrazu (str. 423).

Usuń z mapy wszystkie wystąpienia obrazu
dodanego z użyciem polecenia Wstaw obraz
(odłączanie).

Skrócone omówienie

WŁAŚCIWOŚCI

Wyświetla paletę Właściwości, pozwalającą edytować właściwości obiektów

Analiza ➤ WłaściwościMenu

Właściwości

Ikona

WŁAŚCIWOŚCIWiersz polecenia

Wybierz obiekt. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze
rysunku ➤ Właściwości

Okienko zadań

MAPISHOWIMAGE
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Ukrywa lub wyświetla obraz rastrowy

Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczoną ramkę
obrazu ➤ Obraz ➤ Pokaż obraz

Menu

MAPISHOWIMAGEWiersz polecenia

WYMAŻ

Usuwa obiekty z rysunku

Menu Zmiana  ➤ WymażMenu

Wymaż

Ikona

WYMAŻWiersz polecenia

Wybierz obiekty do usunięcia. Kliknij prawym przyciskiem
myszy w obszarze rysunku polecenie ➤ Wymaż

Okienko zadań

MAPIOPTIONS

Określa domyślne ustawienia korelacji, opcje wyświetlania, opcje odłączania, ścieżki i
ustawienia pamięci

Menu Ustawienia  ➤ Opcje rastraMenu

MAPIOPTIONSWiersz polecenia

Okno dialogowe Opcje Raster ExtensionOkno dialogowe

OBRAZ

Zarządza obrazami

Menu Ustawienia  ➤ Zarządzanie obrazamiMenu

Zarządzaj obrazami

Ikona

OBRAZWiersz polecenia

Wybierz obraz. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze
rysunku ➤ Obraz ➤ Zarządzanie obrazami

Okienko zadań

WYMAŻ

Usuwa obiekty z rysunku
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Menu Zmiana  ➤ WymażMenu

Wymaż

Ikona

WYMAŻWiersz polecenia

Wybierz obiekty do usunięcia. Kliknij prawym przyciskiem
myszy w obszarze rysunku polecenie ➤ Wymaż

Okienko zadań

Ukrywanie obrazu

Gdy obraz zostanie ukryty, przestanie być wyświetlany na ekranie i nie zostanie
wydrukowany. Tylko obwiednia obrazu jest wyświetlana na ekranie. Jednak obraz jest
nadal w pamięci programu, a plik obrazu nadal pozostaje zablokowany na dysku. Pliku
tego nie można usunąć ani zmodyfikować. Ukrywanie obrazów jest wygodnym sposobem
skrócenia czasu regeneracji rysunku. Można powtórnie wyświetlić obraz, gdy rysunek
będzie gotowy do wydrukowania.

To polecenie nie jest dostępne po wybraniu więcej niż jednego obrazu. Aby wyświetlić
lub ukryć kilka obrazów, należy skorzystać z palety Właściwości.

UWAGA To polecenie nie dotyczy obrazów dodanych z użyciem Połączenia danych.

UWAGA Można także sterować sposobem wyświetlania obrazów korzystając z polecenia
WARSTWA. Podczas wstawiania obraz jest umieszczany w bieżącej warstwie, ale można
go przenieść do innej warstwy. Można wykorzystać polecenie WARSTWA do sterowania
widocznością warstwy.

Obrazy są również uzależnione od stanu atrybutów warstwy, takich jak zablokowanie
lub zamknięcie. Podczas pracy z kilkoma obrazami, gdy nie ma potrzeby modyfikowania
pewnych obrazów, należy je przenieść do oddzielnej warstwy i zamknąć tę warstwę.

Patrz także:

■ Ogólne informacje dotyczące rastrów i powierzchni (str. 372)

■ Używanie innych formatów obrazów rastrowych (str. 387)

Aby ukryć obraz

1 Wybierz ramkę obrazu.
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2 Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Obraz  ➤ 

Pokaż obraz.

Aby zobaczyć obraz ukryty, postępuj tak samo.

UWAGA Można również zmodyfikować ustawienia na palecie Właściwości.

Skrócone omówienie

WŁAŚCIWOŚCI

Wyświetla paletę Właściwości, pozwalającą edytować właściwości obiektów

Analiza ➤ WłaściwościMenu

Właściwości

Ikona

WŁAŚCIWOŚCIWiersz polecenia

Wybierz obiekt. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze
rysunku ➤ Właściwości

Okienko zadań

MAPISHOWIMAGE

Ukrywa lub wyświetla obraz rastrowy

Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczoną ramkę
obrazu ➤ Obraz ➤ Pokaż obraz

Menu

MAPISHOWIMAGEWiersz polecenia

Usunięcie obrazu z pamięci

Aby zmniejszyć wykorzystanie pamięci i polepszyć wydajność, można usuwać z pamięci
obrazy, które nie muszą być widoczne lub nie są potrzebne do drukowania.

UWAGA To polecenie nie dotyczy obrazów dodanych z użyciem Połączenia danych.

Po usunięciu obrazu z pamięci zwalniane jest miejsce w pamięci. Obraz nie jest
wyświetlany na ekranie, nie jest drukowany, nie jest również dłużej blokowany na dysku.
Tylko obwiednia obrazu jest wyświetlana na ekranie. Informacje o obrazie, takie jak jego
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ścieżka i skala pozostają w pliku rysunku. Przed wydrukowaniem obrazu należy ponownie
wczytać obraz.

Patrz także:

■ Zmiana jakości i szybkości wyświetlania obrazów (str. 432)

■ Ogólne informacje dotyczące rastrów i powierzchni (str. 372)

■ Używanie innych formatów obrazów rastrowych (str. 387)

Aby usunąć obraz z pamięci

1 W wierszu polecenia wprowadź polecenie zewodn.

2 Na palecie Odnośniki zewnętrzne kliknij prawym przyciskiem myszy obraz.

3 Kliknij polecenie Usuń z pamięci.

W momencie zamykania rysunku status obrazu zostanie zapisany z rysunkiem.

Skrócone omówienie

OBRAZ

Zarządza obrazami

Menu Ustawienia  ➤ Zarządzanie obrazamiMenu

Zarządzaj obrazami

Ikona

OBRAZWiersz polecenia

Wybierz obraz. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze
rysunku ➤ Obraz ➤ Zarządzanie obrazami

Okienko zadań

Wymazanie obrazu

Gdy obraz jest wymazywany, jego umieszczenie jest usuwane z dokumentu. Wymazanie
obrazu nie powoduje usunięcia informacji o obrazie. Można ustawić opcję tak, aby po
wymazaniu ostatniego umieszczenia obrazu z rysunku, AutoCAD Map 3D automatycznie
odłączył obraz usuwając jednocześnie jego dane.
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UWAGA To polecenie nie dotyczy obrazów dodanych z użyciem Połączenia danych.

Patrz także:

■ Wybór metody odłączenia obrazu (str. 232)

■ Ogólne informacje dotyczące rastrów i powierzchni (str. 372)

■ Używanie innych formatów obrazów rastrowych (str. 387)

Usunięcie obrazu

1 Zaznacz obraz.

2 Kliknij polecenie Zmień ➤ Wymaż.

Jeśli wymażesz wszystkie wystąpienia danego obrazu wewnątrz rysunku, może się
pojawić zapytanie o odłączenie obrazu (str. 423).

Skrócone omówienie

WYMAŻ

Usuwa obiekty z rysunku

Menu Zmiana  ➤ WymażMenu

Wymaż

Ikona

WYMAŻWiersz polecenia

Wybierz obiekty do usunięcia. Kliknij prawym przyciskiem
myszy w obszarze rysunku polecenie ➤ Wymaż

Okienko zadań

MAPIOPTIONS

Określa domyślne ustawienia korelacji, opcje wyświetlania, opcje odłączania, ścieżki i
ustawienia pamięci

Menu Ustawienia  ➤ Opcje rastraMenu

MAPIOPTIONSWiersz polecenia

Okno dialogowe Opcje Raster ExtensionOkno dialogowe
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Odłączenie obrazu

Gdy obraz zostanie odłączony, wszystkie umieszczenia obrazu zostaną usunięte z rysunku,
usunięta zostanie również informacja o obrazie, a plik obrazu zostanie odblokowany.
Należy odłączyć obrazy, które nie są już dłużej potrzebne w rysunku.

UWAGA To polecenie nie dotyczy obrazów dodanych z użyciem Połączenia danych.

Patrz także:

■ Wybór metody odłączenia obrazu (str. 232)

■ Ogólne informacje dotyczące rastrów i powierzchni (str. 372)

■ Używanie innych formatów obrazów rastrowych (str. 387)

Aby odłączyć obraz

1 Kliknij opcję Ustawienia ➤ Zarządzanie obrazami.

2 W oknie dialogowym Menedżer obrazu wybierz nazwę obrazu.

3 Kliknij polecenie Odłącz.

Obraz przestaje być połączony z plikiem rysunku, a wszystkie umieszczenia obrazu
zostaną z rysunku usunięte.

Skrócone omówienie

OBRAZ

Zarządza obrazami

Menu Ustawienia  ➤ Zarządzanie obrazamiMenu

Zarządzaj obrazami

Ikona

OBRAZWiersz polecenia

Wybierz obraz. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze
rysunku ➤ Obraz ➤ Zarządzanie obrazami

Okienko zadań
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Modyfikowanie obrazów rastrowych

Można modyfikować obraz za pomocą uchwytów, ustawić dla obrazu kontrast, przyciąć
obraz za pomocą prostokątnej lub wielokątnej granicy bądź użyć obraz jako granicę cięcia.

■ Ogólne informacje dotyczące zmian obrazów rastrowych (str. 424)
■ Wybieranie obrazu (str. 427)
■ Wyświetlanie ramek obrazu (str. 429)
■ Zmiana dopasowania obrazu (str. 430)
■ Ustawianie jasności, kontrastu i tłumienia (str. 431)
■ Zmiana jakości i szybkości wyświetlania obrazów (str. 432)
■ Tworzenie przezroczystego obrazu (str. 434)
■ Modyfikowanie nastaw korelacji dla obrazu (str. 436)
■ Modyfikowanie innych właściwości obrazu (str. 437)
■ Przycinanie obrazu (str. 439)

Modyfikowanie obrazów rastrowych

■ Aby wybrać obraz, naciskając Shift+lewy przycisk myszy (str. 428)
■ Włączenie metody wybierania Shift + lewy przycisk myszy (str. 428)
■ Wyświetlenie ramek obrazów (str. 429)
■ Aby zmienić położenie i skalę obrazu (str. 430)
■ Aby ustawić jasność, kontrast i tłumienie (str. 431)
■ Aby zmienić jakość wyświetlania obrazu (str. 433)
■ Aby ukryć rysunek lub pokazać obcięte obrazki (str. 433)
■ Aby dodać przezroczystość do obrazu (str. 434)
■ Aby zmienić przezroczysty kolor (str. 435)
■ Aby zmodyfikować nastawy korelacji dla obrazu (str. 436)
■ Aby zmodyfikować właściwości obrazu (str. 438)
■ Aby przyciąć obraz (str. 441)

Ogólne informacje dotyczące zmian obrazów
rastrowych

Można kopiować, przesuwać lub przycinać obrazy rastrowe. Można modyfikować obraz
za pomocą uchwytów, ustawić dla obrazu kontrast, przyciąć obraz za pomocą prostokątnej
lub wielokątnej granicy bądź użyć obraz jako granicę cięcia.
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UWAGA Te opcje nie dotyczą obrazów dodanych z użyciem Połączenia danych. Jeśli
wstawiany obraz jest obsługiwany, połącz się z tym obrazem i dodaj go do mapy
korzystając z Połączenia danych (str. 372). Pozwala to uzyskać dodatkową kontrolę nad
stylami i innymi opcjami.

Ramki obrazów

AutoCAD Map 3D wstawia obrazy w ramki. Ramka jest prostokątnym obiektem
wektorowym, który otacza obraz. Po wybraniu ramki tworzony jest zbiór wskazań, którym
można operować korzystając z poleceń edycyjnych. Można kopiować, przesuwać,
rozciągać, obracać i skalować obrazy.

Użyj tej metody...Aby wykonać...

Naciśnij klawisz Shift i kliknij lewym
przyciskiem myszy.
Zobacz Wybieranie obrazu (str. 427).

Wybierz obraz dodany z użyciem polecenia
Wstaw obraz.

Kliknij opcję Widok ➤ Narzędzia obra-

zowania ➤ Pokaż/ukryj ramki.
Zobacz Wyświetlanie ramek obrazu (str. 429).

Wyświetl obramowanie obrazów dodanych z
użyciem polecenia Wstaw obraz.

W wierszu polecenia wprowadź polecenie
dopas.
Zobacz Zmiana dopasowania obrazu (str. 430).

Zmień wyrównanie i skalę obrazu dodanego
z użyciem polecenia Wstaw obraz.

--
Zobacz Ustawianie jasności, kontrastu i
tłumienia (str. 431).

Zmień jasność, kontrast i tłumienie obrazu
dodanego z użyciem polecenia Wstaw obraz.

--
Zobacz Zmiana jakości i szybkości
wyświetlania obrazów (str. 432).

Zmień jakość wyświetlania obrazu dodanego
z użyciem polecenia Wstaw obraz.

Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz.
Kliknij przycisk Właściwości. Na palecie Wła-
ściwości, wybierz Przezroczystość.
Zobacz Tworzenie przezroczystego obrazu
(str. 434).

Dla obrazu dodanego z użyciem polecenia
Wstaw obraz, wszystkie piksele danego koloru
stają się szare lub przezroczyste.
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Użyj tej metody...Aby wykonać...

Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz.
Kliknij przycisk Właściwości. Na palecie Wła-

Określanie dokładnego położenia obrazu
dodanego z użyciem polecenia Wstaw obraz.

ściwości zmień położenie lub kąt obrotu
obrazu.
Zobacz Modyfikowanie nastaw korelacji dla
obrazu (str. 436).

Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz.
Kliknij przycisk Właściwości. Na palecie Wła-
ściwości zmień kolor, warstwę lub rodzaj linii.
Zobacz Modyfikowanie innych właściwości
obrazu (str. 437).

Dla obrazu dodanego z użyciem polecenia
Wstaw obraz zmień właściwości obramowania.

--
Zobacz Przycinanie obrazu (str. 439).

Wyświetlaj wyłącznie część obrazu dodanego
z użyciem polecenia Wstaw obraz.

Skrócone omówienie

MAPIOPTIONS

Określa domyślne ustawienia korelacji, opcje wyświetlania, opcje odłączania, ścieżki i
ustawienia pamięci

Menu Ustawienia  ➤ Opcje rastraMenu

MAPIOPTIONSWiersz polecenia

Okno dialogowe Opcje Raster ExtensionOkno dialogowe

MAPIFRAME

Przełącza pomiędzy widocznością a niewidocznością ramek otaczających obrazy rastrowe

Menu Widok  ➤ Narzędzia obrazowania  ➤ Pokaż/Ukryj
ramki

Menu

MAPIFRAMEWiersz polecenia

MAPIFRAME (polecenie Ramka obrazu)Okno dialogowe

DOPASUJ
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Przesuwa i obraca obiekty w celu dopasowania ich do innych obiektów

DOPASUJWiersz polecenia

WŁAŚCIWOŚCI

Wyświetla paletę Właściwości, pozwalającą edytować właściwości obiektów

Analiza ➤ WłaściwościMenu

Właściwości

Ikona

WŁAŚCIWOŚCIWiersz polecenia

Wybierz obiekt. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze
rysunku ➤ Właściwości

Okienko zadań

PRZYTOBR

Tworzy nową obwiednię tnącą dla pojedynczego obrazu

Przytnij obraz

Ikona

PRZYTOBRWiersz polecenia

Wybierz obraz. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze
rysunku ➤ Obraz ➤ Przytnij

Okienko zadań

Wybieranie obrazu

Jeśli obramowanie obrazu jest widoczne, można wybrać obraz klikając obramowanie lub
rozciągając okno przecinające przez krawędź obramowania. Po wybraniu obrazu przez
wskazanie jego ramki wyświetlane są uchwyty.

UWAGA Te opcje nie dotyczą obrazów dodanych z użyciem Połączenia danych.

Można także wybrać obraz, umieszczając kursor na obrazie i naciskając klawisz Shift +
lewy przycisk. Ta funkcja jest bardzo użyteczna, gdy obraz jest powiększony i nie widać
jego ramki lub gdy ramki obrazów są wyłączone.

Po wybraniu ramki obrazu, można:

■ Kliknąć prawym przyciskiem, aby wyświetlić menu skrótów Raster Extension.
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■ Wybrać uchwyt. Kliknąć prawym przyciskiem, aby wyświetlić menu skrótów AutoCAD
Map 3D.

■ Zmienić obraz, używając poleceń AutoCAD Map 3D.

UWAGA Istnieje możliwość włączenia opcji kreskowania wybranego obrazu. Kliknij
opcję Narzędzia ➤ Opcje. Wybierz kartę Ekran. W grupie Wydajność wyświetlania usuń
zaznaczenie z pola Zaznacz tylko ramkę obrazu rastrowego. Jeśli pole Zaznacz tylko
ramkę obrazu rastrowego nie jest zaznaczone podczas wybierania obrazu, zostanie on
wyświetlony nad pozostałymi obiektami, przykrywając wszystkie wektory, które go
przecinają. Należy użyć polecenia REGEN, by przywrócić właściwy porządek wyświetlania.

Patrz także:

■ Ogólne informacje dotyczące rastrów i powierzchni (str. 372)

■ Używanie innych formatów obrazów rastrowych (str. 387)

Aby wybrać obraz, naciskając Shift+lewy przycisk myszy

1 Umieść kursor nad obrazem lub obrazami, które chcesz wybrać.

2 Naciśnij klawisz Shift i kliknij lewym przyciskiem myszy.

Jeśli kliknięto więcej niż jeden obraz, pojawi się okno dialogowe Wybierz obraz. To
okno dialogowe wyświetla nazwy wszystkich obrazów wstawionych do rysunku.
Obrazy wcześniej wybrane są również zaznaczone (nie tylko obrazy wybrane metodą
Shift + lewy przycisk myszy).

3 Kliknij ramkę obrazu, aby go wybrać. Kliknij przycisk OK. Aby wybrać wszystkie
obrazy w rysunku, kliknij przycisk Wszystkie. Aby usunąć zaznaczenie, kliknij przycisk
Żaden.

UWAGA Jeśli jednoczesne wciśnięcie klawisza Shift i lewego przycisku myszy nie
skutkuje, może być konieczne wczytanie funkcji Raster Extension przy pomocy polecenia
obrazu, na przykład Wstaw obraz lub włączenie odpowiedniej opcji.

Włączenie metody wybierania Shift + lewy przycisk myszy

1 Wybierz opcję Ustawienia ➤ Opcje rastra.

2 W oknie dialogowym Opcje Raster Extension wybierz kartę Ogólne.

3 Wybierz opcję Shift + lewy przycisk wybiera obraz.

4 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.
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Skrócone omówienie

MAPIOPTIONS

Określa domyślne ustawienia korelacji, opcje wyświetlania, opcje odłączania, ścieżki i
ustawienia pamięci

Menu Ustawienia  ➤ Opcje rastraMenu

MAPIOPTIONSWiersz polecenia

Okno dialogowe Opcje Raster ExtensionOkno dialogowe

Wyświetlanie ramek obrazu

Ramka obrazu to obiekt wektorowy, który otacza każdy wstawiany obraz.

UWAGA Ta opcja nie dotyczy obrazów dodanych z użyciem Połączenia danych.

Ukrycie ramek obrazów zabezpiecza obraz przed przypadkowym wybraniem i
przesunięciem lub modyfikacją oraz powoduje, że ramki nie będą wyświetlane ani kreślone.
Gdy ramki obrazów zostaną ukryte, przycięte obrazy nadal będą wyświetlane w granicach
ramek definiujących przycięcie. Wyświetlanie i ukrywanie ramek dotyczy wszystkich
obrazów dołączonych do rysunku.

Po dołączeniu obrazu do rysunku, ramka obrazu przyjmuje bieżący kolor, warstwę, rodzaj
linii i skalę rodzaju linii.

Patrz także:

■ Zmiana sposobu wyświetlania ramek obrazów (str. 229)

■ Modyfikowanie innych właściwości obrazu (str. 437)

Wyświetlenie ramek obrazów

■ Kliknij opcję Widok ➤ Narzędzia obrazowania ➤ Pokaż/ukryj ramki.

UWAGA Gdy ramki są niewidoczne lub obraz jest na zamkniętej, zablokowanej albo
wyłączonej warstwie, nie można wybrać obrazu, klikając jego ramkę. Jednakże, jeżeli
ramki są ukryte, ale obraz jest na warstwie dopuszczonej do edycji, można wybrać obraz,
wykorzystując Shift + lewy przycisk myszy (str. 428).
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Skrócone omówienie

MAPIFRAME

Przełącza pomiędzy widocznością a niewidocznością ramek otaczających obrazy rastrowe

Menu Widok  ➤ Narzędzia obrazowania  ➤ Pokaż/Ukryj
ramki

Menu

MAPIFRAMEWiersz polecenia

MAPIFRAME (polecenie Ramka obrazu)Okno dialogowe

Zmiana dopasowania obrazu

Można zmienić dopasowanie i skalę obrazu. Można przesunąć, przeskalować i obrócić
obraz, wybierając dwa punkty obrazu rastrowego i określając punkty odniesienia w
wektorowej przestrzeni programu. Proces ten wykonuje prostą transformację, ale nie
rozciąga obrazu.

Patrz także:

■ Przesuwanie, obracanie i skalowanie obiektu (str. 798)

Aby zmienić położenie i skalę obrazu

1 W wierszu polecenia wprowadź polecenie dopasuj.

2 Wybierz obraz i naciśnij Enter.

3 Określ pierwszy punkt źródłowy należący do obrazu i pierwszy punkt docelowy na
rysunku.

4 Określ drugi punkt źródłowy należący do obrazu i drugi punkt docelowy na rysunku.

5 Naciśnij klawisz Enter.

6 Aby skalować obraz wpisz t (Tak) i naciśnij klawisz Enter.

Obraz zostanie dopasowany do rysunku zgodnie z określonymi punktami odniesienia.

Skrócone omówienie

DOPASUJ
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Przesuwa i obraca obiekty w celu dopasowania ich do innych obiektów

DOPASUJWiersz polecenia

Ustawianie jasności, kontrastu i tłumienia

Gdy dopasowywane są współczynniki jasności, kontrastu i tłumienia obrazu w AutoCAD
Map 3D, zmiany wpłyną zarówno na wyświetlanie obrazu jak i na jego wydruk, ale nie
zmienią oryginalnego pliku obrazu rastrowego. Ustawienie jasności określa stopień
przyciemnienia lub rozjaśnienia obrazu. Zmiana kontrastu pozwala poprawić czytelność
obrazów słabej jakości. Ustawienie tłumienia wpływa na przejrzystość obrazu i stopień
widoczności grafiki wektorowej położonej za obrazem oraz pozwala uzyskać przy wydruku
efekt znaku wodnego.

UWAGA Ta opcja nie dotyczy obrazów dodanych z użyciem Połączenia danych. Jeśli
wstawiany obraz jest obsługiwany, połącz się z tym obrazem i dodaj go do mapy
korzystając z Połączenia danych (str. 372). Pozwala to uzyskać dodatkową kontrolę nad
stylami i innymi opcjami.

UWAGA Obrazy dwukolorowe nie mogą mieć zmienionych współczynników jasności,
kontrastu lub tłumienia. Podczas wyświetlania obrazy dwukolorowe są tłumione aż do
osiągnięcia bieżącego koloru tła ekranu, a podczas wydruku do koloru białego (koloru
większości rodzajów papieru).

Patrz także:

■ Ogólne informacje dotyczące rastrów i powierzchni (str. 372)

■ Używanie innych formatów obrazów rastrowych (str. 387)

Aby ustawić jasność, kontrast i tłumienie

1 --

2 Wybierz obraz do modyfikacji. Naciśnij klawisz Enter.

3 W oknie dialogowym Dopasowanie obrazu określ ustawienia:

■ Aby ustawić jasność lub kontrast, użyj suwaków Jasność lub Kontrast.

■ Aby ustawić tłumienie obrazu, użyj suwaka Tłumienie.

4 Kliknij przycisk OK.
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Skrócone omówienie

WŁAŚCIWOŚCI

Wyświetla paletę Właściwości, pozwalającą edytować właściwości obiektów

Analiza ➤ WłaściwościMenu

Właściwości

Ikona

WŁAŚCIWOŚCIWiersz polecenia

Wybierz obiekt. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze
rysunku ➤ Właściwości

Okienko zadań

Zmiana jakości i szybkości wyświetlania obrazów

Zmiana jakości wyświetlania obrazów

Można zmienić jakość wyświetlania obrazu. Obrazy wyświetlane w trybie roboczym
posiadają większą ziarnistość, lecz są wyświetlane szybciej niż obrazy wysokiej jakości.
Zmiana ustawienia jakości wyświetlania obrazu ma wpływ na wszystkie obrazy dołączone
do rysunku.

UWAGA Ta opcja nie dotyczy obrazów dodanych z użyciem Połączenia danych. Jeśli
wstawiany obraz jest obsługiwany, połącz się z tym obrazem i dodaj go do mapy
korzystając z Połączenia danych (str. 372). Pozwala to uzyskać dodatkową kontrolę nad
stylami i innymi opcjami.

Ukrywanie obrazów

Obraz można ukryć. Ukryte obrazy nie są wyświetlane ani wykreślane; wyświetlane są
tylko ramki obrazu. Można ukryć obraz bez względu na układ współrzędnych obowiązujący
w bieżącej rzutni.

Przycinanie obrazów

Można również przyciąć obraz tak, by tylko potrzebne fragmenty były wyświetlane na
ekranie. Do wyświetlenia na ekranie kilku fragmentów obrazu, należy kilka razy wczytać
obraz, za każdym razem z inną granicą wyświetlania.
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UWAGA Ta opcja nie dotyczy obrazów dodanych z użyciem Połączenia danych. Jeśli
wstawiany obraz jest obsługiwany, połącz się z tym obrazem i dodaj go do mapy
korzystając z Połączenia danych (str. 372). Pozwala to uzyskać dodatkową kontrolę nad
stylami i innymi opcjami.

Patrz także:

■ Ukrywanie, usuwanie, odłączanie i wymazywanie obrazów (str. 415)

■ Zmiana jakości wyświetlania obrazów (str. 231)

Aby zmienić jakość wyświetlania obrazu

1 --

2 Wpisz r (robocza) lub w (wysoka). Naciśnij klawisz Enter.

Aby ukryć rysunek lub pokazać obcięte obrazki

1 Kliknij ramki obrazów, które chcesz zmienić.

UWAGA Jeśli powiększono obraz i nie możesz zobaczyć ramek obrazów, naciśnij
Shift + lewy przycisk myszy, aby wybrać obrazy.

2 Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz. Kliknij przycisk Właściwości.

3 Na palecie Właściwości, wybierz jedną z opcji wyświetlania.

■ Wybierz opcję Pokaż obraz i ustaw wartość Nie, jeżeli nie chcesz wyświetlać
obrazu.

■ Wybierz opcję Pokaż przycięty i ustaw wartość Tak, jeżeli chcesz wyświetlać
wszystkie obwiednie tnące, nadane obrazowi przy pomocy polecenia imageclip.

Skrócone omówienie

WŁAŚCIWOŚCI

Wyświetla paletę Właściwości, pozwalającą edytować właściwości obiektów

Analiza ➤ WłaściwościMenu

Właściwości

Ikona
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WŁAŚCIWOŚCIWiersz polecenia

Wybierz obiekt. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze
rysunku ➤ Właściwości

Okienko zadań

Tworzenie przezroczystego obrazu

Można nadać przezroczystość wszystkim pikselom, które w obrazie w skali szarości lub
kolorowym mają określony kolor. (W obrazach dwukolorowych, kolor przezroczysty jest
zawsze kolorem tła obrazu.) Jest to przydatne w celu nałożenia dwóch obrazów lub
umieszczenia obrazu przed obiektami.

UWAGA Ta opcja nie dotyczy obrazów dodanych z użyciem Połączenia danych. Jeśli
wstawiany obraz jest obsługiwany, połącz się z tym obrazem i dodaj go do mapy
korzystając z Połączenia danych (str. 372). Pozwala to uzyskać dodatkową kontrolę nad
stylami i innymi opcjami.

Opcja ta nie będzie dostępna, gdy obraz jest obecnie usunięty z pamięci lub nie zostało
wczytane rozszerzenie Raster Extension. Aby wczytać funkcję Raster Extension użyj
polecenia obrazu, na przykład Wstaw obraz.

UWAGA Przezroczysty kolor jest przechowywany w rysunku jako obiekt użytkownika
programu AutoCAD Map 3D. Jeśli rysunek zostanie wysłany do innego użytkownika,
może on zobaczyć kolor przezroczysty tylko przy otwieraniu rysunku w programie
AutoCAD Map 3D lub Autodesk Raster Design. Jeśli rysunek zostanie otworzony w
programie AutoCAD, program wyświetli komunikat informujący, że AutoCAD nie może
obsłużyć obiektu użytkownika i nie wyświetli przezroczystego koloru.

Można również zmienić ustawienie pochłaniania dla całego obrazu rastrowego, tak aby
obraz był półprzezroczysty, a elementy znajdujące się pod nim były widoczne.

Patrz także:

■ Ogólne informacje dotyczące rastrów i powierzchni (str. 372)

■ Używanie innych formatów obrazów rastrowych (str. 387)

Aby dodać przezroczystość do obrazu

1 Wybierz obraz.

2 Kliknij prawym przyciskiem obraz. Kliknij przycisk Właściwości.

3 Na palecie Właściwościwybierz opcję Przezroczystość.
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4 Kliknij strzałkę w dół z prawej strony okna i wybierz opcję Tak.

Określ, który kolor ma być przezroczysty.

Aby zmienić przezroczysty kolor

1 Powiększ obraz, aby można było dokładnie wybrać kolor.

2 Kliknij ramkę obrazu.

UWAGA Jeśli powiększono obraz do tego stopnia, że nie widać ramki obrazu,
naciśnij Shift + lewy przycisk myszy, aby wybrać obraz.

3 Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz. Kliknij przycisk Właściwości.

4 Na palecie Właściwościwybierz opcję Kolor przezroczysty.

Jeśli opcja Kolor przezroczysty nie występuje na palecie Właściwości, to obraz może
nie być wczytany lub może nie być wczytana funkcja Raster Extension. Aby wczytać
obraz, wybierz go. Kliknij obraz prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz
opcję Obraz  ➤ Pokaż obraz. Aby wczytać funkcję Raster Extension, należy użyć
polecenia obrazu, na przykład Wstaw obraz.

UWAGA Kolor przezroczysty można wybrać dla obrazów w odcieniach szarości i
kolorowych. W obrazach dwukolorowych, kolor przezroczysty jest zawsze kolorem
tła obrazu.

5 Kliknij , aby wyświetlić okno dialogowe Kolor przezroczysty.

6 Kliknij przycisk Wybierz i wskaż żądany kolor na obrazie. Kliknij przycisk OK.

7 Aby włączyć przezroczystość, wybierz opcję Przezroczystość na palecie Właściwościi
ustaw wartość Tak.

Skrócone omówienie

WŁAŚCIWOŚCI

Wyświetla paletę Właściwości, pozwalającą edytować właściwości obiektów

Analiza ➤ WłaściwościMenu
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Właściwości

Ikona

WŁAŚCIWOŚCIWiersz polecenia

Wybierz obiekt. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze
rysunku ➤ Właściwości

Okienko zadań

Modyfikowanie nastaw korelacji dla obrazu

Można dokładnie określić położenie obrazu.

UWAGA Ta opcja nie dotyczy obrazów dodanych z użyciem Połączenia danych. Jeśli
wstawiany obraz jest obsługiwany, połącz się z tym obrazem i dodaj go do mapy
korzystając z Połączenia danych (str. 372). Pozwala to uzyskać dodatkową kontrolę nad
stylami i innymi opcjami.

UWAGA Przy zmianie wartości współrzędnych punktu wstawienia, AutoCAD Map 3D
zmienia położenie obrazu na rysunku i zapisuje ustawienia w pliku rysunku. Jednak zmiany
korelacji zostaną zapisane tylko w rysunku i nie zostaną zapisane w oryginalnym pliku
obrazu. Aby zmienić w pliku obrazu oryginalną informację o korelacji, należy użyć aplikacji
do edycji obrazu, np. Autodesk Raster Design.

Patrz także:

■ Ogólne informacje dotyczące rastrów i powierzchni (str. 372)

■ Używanie innych formatów obrazów rastrowych (str. 387)

Aby zmodyfikować nastawy korelacji dla obrazu

1 Wybierz obraz.

2 Kliknij prawym przyciskiem obraz. Kliknij przycisk Właściwości.

3 Na palecie Właściwości wykonaj jedną z poniższych czynności:

■ Aby przesunąć obraz, wpisz nowe współrzędne w pola Pozycji X, Y i Z. Punkt
wstawienia znajduje się w lewym dolnym narożniku ramki obrazu przed
zastosowaniem obrotu.

■ Aby obrócić obraz, wpisz nową wartość w pole Obrót. Jednostki obrotu zależą
od używanych jednostek rysunku. AutoCAD Map 3D obraca obraz wokół punktu
wstawienia.
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■ Aby zmienić skalę obrazu, wpisz nową wartość w polu Skala. Przykładowo, aby
powiększyć obraz dwukrotnie, w oknie dialogowym Skala wpisz wartość 2.

4 Zamknij paletę Właściwości.

PORADA Można również kliknąć ikonę Wskaż, aby dostosować (str. 399) położenie i
wielkość ramki.

Skrócone omówienie

WŁAŚCIWOŚCI

Wyświetla paletę Właściwości, pozwalającą edytować właściwości obiektów

Analiza ➤ WłaściwościMenu

Właściwości

Ikona

WŁAŚCIWOŚCIWiersz polecenia

Wybierz obiekt. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze
rysunku ➤ Właściwości

Okienko zadań

Modyfikowanie innych właściwości obrazu

Użyj palety Właściwości, aby zmienić właściwości obrazu, takie jak:

■ Kolor ramki, warstwa, rodzaj linii i skala rodzaju linii

■ Jasność, kontrast i tłumienie obrazu

■ Położenie

■ Kąt obrotu, szerokość, wysokość i skala

■ Przezroczystość obrazu i przezroczysty kolor

Ustawienia mają zastosowanie tylko do wybranych obrazów.
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UWAGA Te opcje nie dotyczą obrazów dodanych z użyciem Połączenia danych. Jeśli
wstawiany obraz jest obsługiwany, połącz się z tym obrazem i dodaj go do mapy
korzystając z Połączenia danych (str. 372). Pozwala to uzyskać dodatkową kontrolę nad
stylami i innymi opcjami.

Obrót jest określony w stopniach (lub w jednostkach ustawionych przez zmienną
systemową AUNITS); skala, szerokość i wysokość są podawane w jednostce miary
używanej w rysunku.

Wstawiany obraz jest umieszczany w bieżącej warstwie programu AutoCAD. Ponieważ
program AutoCAD Map 3D steruje widocznością i zachowaniem się warstw, użytkownik
może przenieść obraz do innej warstwy programu AutoCAD, aby wykorzystać właściwości
warstwy. Przykładowo, aby wyświetlić obrazy, ale nie modyfikować ich, należy przenieść
je na warstwę AutoCAD i zablokować tę warstwę.

Patrz także:

■ Ogólne informacje dotyczące rastrów i powierzchni (str. 372)

■ Używanie innych formatów obrazów rastrowych (str. 387)

Aby zmodyfikować właściwości obrazu

1 Kliknij ramki obrazów, które chcesz zmienić.

UWAGA Jeśli powiększono obraz i nie możesz zobaczyć ramek obrazów, naciśnij
Shift + lewy przycisk myszy, aby wybrać obrazy.

2 Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz. Kliknij przycisk Właściwości.

3 Na palecie Właściwości wybierz właściwość, którą chcesz zmienić. Na przykład:

■ Kolor — wybierz odpowiedni kolor lub kliknij polecenie Wybierz kolor, aby
wyświetlić okno dialogowe Wybieranie koloru.
Wybierz żądany kolor lub wybierz opcję JakWarstwa, aby ustawić kolor
obramowania obrazu zgodnie z kolorem warstwy. Kolor ramki jest również
pierwszoplanowym kolorem dla obrazów dwukolorowych.

Kliknij przycisk OK, aby zastosować nowy kolor do wybranego obrazu.

■ Warstwa — Wybierz docelową warstwę AutoCAD dla obrazu.

■ Rodzaj linii — Wybierz rodzaj linii ramki (ramek) obrazu. Wybierz dowolny rodzaj
linii, który jest wczytany do rysunku lub wybierz opcję JakWarstwa, aby użyć
rodzaju linii, który został zdefiniowany dla tej warstwy.
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Skrócone omówienie

WŁAŚCIWOŚCI

Wyświetla paletę Właściwości, pozwalającą edytować właściwości obiektów

Analiza ➤ WłaściwościMenu

Właściwości

Ikona

WŁAŚCIWOŚCIWiersz polecenia

Wybierz obiekt. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze
rysunku ➤ Właściwości

Okienko zadań

Przycinanie obrazu

Przycinając obraz, można wyświetlić i wydrukować tylko fragment obrazu. Obwiednia
tnąca obrazu może być prostokątem lub płaskim wielokątem z wierzchołkami leżącymi
wewnątrz obramowania obrazu. Rożne umieszczenia tego samego obrazu mogą mieć
różne obwiednie tnące.
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Polecenie Przytnij obraz umożliwia pokazanie tylko wybranej części obrazu. Przesuń kursor nad
obrazem, aby zobaczyć odcięty fragment obrazu.

Można wyświetlić fragment obrazu, stosując granicę przycięcia lub ukryć granicę przycięcia
i wyświetlić obraz w całości.
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UWAGA Aby przyciąć obrazu, obramowanie obrazu musi być widoczne. Zobacz
Wyświetlanie ramek obrazu (str. 429).

Obwiednia tnąca jest elementem, który możesz wykorzystać tylko do wyświetlenia lub
wydrukowania. Nie zmienia na stałe danych obrazu. Po usunięciu obwiedni tnącej, zostanie
przywrócona oryginalna ramka obrazu. Aby uciąć obraz źródłowy, należy użyć aplikacji
do edycji obrazu, np. Autodesk Raster Design.

UWAGA Ta opcja nie dotyczy obrazów dodanych z użyciem Połączenia danych. Jeśli
wstawiany obraz jest obsługiwany, połącz się z tym obrazem i dodaj go do mapy
korzystając z Połączenia danych (str. 372). Pozwala to uzyskać dodatkową kontrolę nad
stylami i innymi opcjami.

Patrz także:

■ Wyświetlanie ramek obrazu (str. 429)

■ Ogólne informacje dotyczące rastrów i powierzchni (str. 372)

■ Używanie innych formatów obrazów rastrowych (str. 387)

Aby przyciąć obraz

1 --

2 Wybierz obraz (str. 428) do przycięcia. Możesz przycinać tylko jeden obraz na raz.

3 Naciśnij klawisz Enter lub wpisz n, aby utworzyć nową obwiednię tnącą.

4 Wpisz p, aby utworzyć obwiednię prostokątną lub wpisz w, aby utworzyć obwiednię
wieloboczną.

5 Wskaż punkty definiujące obwiednię tnącą. Musisz wskazać przynajmniej trzy
punkty, aby zdefiniować obwiednię wieloboczną.

Aby przywrócić obraz, wykonaj następujące czynności: --Wpisz nie.

Można zmodyfikować obwiednię obcięcia poprzez zdefiniowanie nowej obwiedni dla
obrazu lub wykorzystując uchwyty obiektu.

Można również wybrać pokazywanie lub ukrywanie obwiedni tnącej przez zmianę
właściwości wyświetlania obrazu (str. 433) na palecie Właściwości.
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Skrócone omówienie

PRZYTOBR

Tworzy nową obwiednię tnącą dla pojedynczego obrazu

Przytnij obraz

Ikona

PRZYTOBRWiersz polecenia

Wybierz obraz. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze
rysunku ➤ Obraz ➤ Przytnij

Okienko zadań

Dołączanie danych do elementówGIS

Do elementów GIS na mapie można dodać właściwości z innych źródeł, korzystając z
połączeń. Przykładowo można połączyć wskaźniki zatrudnienia zapisane w pliku bazy
danych Microsoft Access z elementami miasta zapisanymi w pliku SDF lub danymi
powiatów zapisanymi w bazie danych Oracle. Po połączeniu dwóch źródeł danych można
wykorzystać połączone informacje do zmiany stylu elementu w taki sam sposób, jak w
przypadku informacji z pojedynczego źródła. Przykładowo można do elementów miasta
dodać temat oparty na dołączonych wskaźnikach zatrudnienia.

Ogólne informacje o połączeniach

Połączenia służą do dodania dodatkowych danych do elementów GIS na mapie. Można
na przykład można połączyć dane o dochodach z warstwą działek, aby dodać te informacje
do tych elementów. Łączyć można dane pochodzące z sieci Internet, repozytoriów danych
GIS lub dostarczane przez inne organizacje.

Po utworzeniu połączenia można użyć dodatkowych właściowości w taki sam sposób,
jak w przypadku podstawowych właściwości klasy elementów: aby nadać etykietę, temat
lub styl i dokonać analizy elementów warstwy.

Przykładowo po połączeniu tabeli danych dotyczących frekwencji wyborczej z mapą
regionów w danym obszarze można utworzyć temat, którego wygląd zmienia się w
zależności od liczby wyborców w każdym regionie.

Dzięki połączeniom możliwe jest przechowywanie danych w oddzielnych tabelach
skupiających się na określonych zagadnieniach zamiast w jednej dużej bazie danych lub
pliku. Może to ułatwić administrację i zredukować złożoność.
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Połączenie zwykle łączy oddzielną tabelę danych (tabelę dodatkową) z warstwą klasy
elementów (tabelą podstawową). Najczęściej stosowanych typem połączenia jest
połączenie jeden do jednego, które łączy jeden rekord w tabeli danych z jednym
elementem klasy elementów.

Połączenie jest zwykle tworzone między danymi z aplikacji takich jak Microsoft Access
a warstwami FDO z danych SDF, SHP, Oracle i ArcSDE. Można jednakże łączyć również
źródła elementów takie jak SHP z innymi źródłami elementów.

Patrz także:

■ Przegląd Tabeli danych (str. 934)

■ Tworzenie połączenia. (str. ?)

■ Zmiana połączeń. (str. ?)

■ Edytowanie połączonych danych. (str. ?)

■ Eksportowanie połączonych danych do pliku .LAYER. (str. 453)

■ Eksportowanie danych z Tabeli danych. (str. 453)

Tworzenie połączenia.

Połączenie dodaje właściwość z tabeli danych (tabeli dodatkowej) do istniejącej warstwy
klasy elementów (tabeli podstawowej). Oryginalne dane źródłowe pozostają niezmienione
— połączenie istnieje tylko na mapie.

Tabela dodatkowa może być właściwą tabelą, jak na przykład nazwany zakres w arkuszu
kalkulacyjnym programu Excel, lub zestawem danych tabelarycznych zawartych w źródle
elementów, na przykład bazie danych Oracle lub pliku SDF.

Połączenia jeden-do-jednego

Najczęściej używanym typem połączenia jest połączenie jeden do jednego, w którym
jeden element jest zestawiony z jednym rekordem dodatkowym, a wszystkie pozostałe
rekordy dodatkowe są ignorowane. Przykładowo, jeśli tabela danych o dochodach łączona
jest z warstwą reprezentującą działki, możliwe jest istnienie więcej niż jednej wartości
dochodu dla danej posiadłości (na przykład, jeśli na działce tej znajduje się wiele domów
lub w domu jest wielu zarabiających). W połączeniu jeden do jednego z działką zestawiana
jest pierwsza znaleziona wartość dochodu dla tej działki, a wszystkie pozostałe informacje
o dochodach są ignorowane.
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Połączenia jeden-do-wielu

Można również utworzyć połączenie jeden do wielu. W tym przypadku, kiedy istnieje
wiele rekordów dodatkowych dotyczących pojedynczego elementu, generowane są
dodatkowe elementy reprezentujące pozostałe wartości. Posługując się powyższym
przykładem, dla działki, której odpowiada wiele wartości dochodu, utworzona zostanie
odpowiednia liczba pozycji w Tabeli danych, z których każda będzie zawierać osobną
wartość dochodu (mimo że ciągle istnieje tylko jeden rzeczywisty element). Jeśli warstwie
działki nadany zostanie styl oparty na wartościach dochodów, tylko jedna będzie widoczna
na wyświetlanej mapie. W dalszym ciągu będzie możliwa edycja elementu na mapie (na
przykład zmiana jego wielkości). Dane rzeczywistego elementu zostaną zaktualizowane.

UWAGA Dodanie elementów do mapy może skutkować zmniejszeniem wydajności;
niektóre operacje trwają dłużej, kiedy danych elementów jest więcej.

Klucze połączenia

Tabele: podstawowa i dodatkowa muszą zawierać pasujące pola ze wspólnymi wartościami.
Pola te są kluczami łączenia.

Przykładowo podczas łączenia tabeli danych zawierającej wskaźniki zatrudnienia z warstwą
reprezentującą powiaty kluczem łączenia może być Nazwa_powiatu, jeśli takie pole jest
wspólne dla obydwu tabel.

Klucz łączenia nie musi mieć tej samej nazwy w obu źródłach danych, ale dane muszą
być tego samego typu (numeryczne, tekstowe, logiczne itd.). Można na przykład zestawić
pole ID_terenu w jednej tabeli z polem Numer_działki w drugiej tabeli, o ile w polach
ID_terenu i Numer_działki używany jest ten sam typ danych.

UWAGA W połączeniach, które używają pól typu tekstowego, uwzględniana jest wielkość
liter. Wartości w tych polach muszą pasować dokładnie. Wartość Nowak nie zostanie
dopasowana do wartości NOWAK.

Zaawansowane łączenie

Możliwe jest połączenie wielu tabel dodatkowych z warstwą elementów. Można to zrobić
na kilka sposobów.

Połączenie nowej tabeli z wcześniej połączoną tabelą dodatkową spowoduje utworzenie
"łańcucha" połączeń. Można na przykład najpierw połączyć informacje o dochodach z
warstwą elementów działek, używając pola Nr_działki jako wspólnego klucza łączenia.
Następnie można dodać połączenie z tabelą danych o zatrudnieniu, używając pola
Tytuł_zawodu jako wspólnego klucza łączenia pomiędzy tabelą dochodów a tabelą
zatrudnienia. Mimo że elementy działek nie posiadają właściwości Tytuł_zawodu, można
nadać działkom styl oparty o rodzaj zawodu po wykonaniu obu połączeń.
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Można również połączyć wiele tabel z pojedynczym elementem, używając tego samego
klucza łączenia. Przykładowo można połączyć tabelę informacji o natężeniu ruchu z
warstwą dróg, używając pola Nazwa_drogi jako klucza łączenia. Następnie można połączyć
drugą tabelę, zawierającą dane o harmonogramie konserwacji, z warstwą dróg przy użyciu
tego samego klucza łączenia.

Możliwe jest także łączenie wielu tabel z jednym elementem za pomocą różnych kluczy
łączenia. Przykładowo można połączyć informacje o zaludnieniu z warstwą reprezentującą
powiaty, używając pola Nazwa_powiatu jako klucza łączenia. Następnie można połączyć
dane o strefie powodzi z tą samą warstwą przy użyciu pola Wysokość_npm jako klucza
łączenia.

We wszystkich tych przypadkach można korzystać ze wszystkich dołączonych danych w
celu nadawania warstwie elementów stylów i tematów.

Użycie połączeń dla obliczonych pól

Można utworzyć obliczone pola korzystające z danych pierwotnych i połączonych. Na
przykład, w przypadku połączenia danych asesora z danymi parceli, można utworzyć
pole, które reprezentuje wartość jednego akra każdej z parceli. Obliczone pole można
utworzyć z użyciem wyrażenia.

Niedopasowane dane

Tworząc połączenie, można określić sposób postępowania z elementami w tabeli
podstawowej, dla których nie odnaleziono pasujących pozycji w tabeli dodatkowej.
Przykładowo, jeżeli z warstwą działek łączone są dane o ich wycenie, można zdecydować,
co zrobić z działkami, dla których dane te nie istnieją. Możliwości są następujące:

■ Zachowaj wszystkie rekordy po lewej stronie – Zachowuje wszystkie elementy, nawet
jeśli brakuje dla nich dopasowań w tabeli dodatkowej (lewe połączenie zewnętrzne).

■ Zachowaj tylko rekordy z dopasowaniem – Powoduje ukrycie elementów, jeśli brakuje
dla nich pasujących rekordów w tabeli dodatkowej (połączenie wewnętrzne).

Patrz także:

■ Modyfikowanie i usuwanie połączeń (str. 447)

■ Dostęp do danych ze źródeł ODBC (str. 290)

■ Przegląd Tabeli danych (str. 934)

■ Modyfikowanie połączonych danych (str. 448)

■ Użycie połączeń z obliczonymi właściwościami (str. 451)
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Tworzenie połączenia

1 Przed utworzeniem połączenia wykonaj następujące czynności:

■ Upewnij się, że podstawowe i dodatkowe źródło posiadają jedno lub więcej
wspólnych pól, na przykład Nr_działki lub Nazwa_powiatu. Pola te nie muszą
mieć tej samej nazwy w obu źródłach, ale muszą przechowywać ten sam typ
danych.

■ Uprość dodatkową tabelę danych w możliwie największym stopniu, na przykład
usuwając zbędne rekordy lub tabele.

■ Połącz się z podstawowym i dodatkowym źródłem danych za pomocą dostawców
FDO w oknie Połączenie Danych. Połączenie ze źródłem dodatkowym, które
nie zawiera danych geometrii, nie wymaga dodawania niczego do mapy -
wystarczy nawiązać połączenie i zamknąć okno Połączenie danych.

UWAGA Jeśli źródło dodatkowe jest tabelą Microsoft Access lub Microsoft
Excel, połącz się z nim poprzez połączenie ODBC. Informacje dotyczące ustawień
źródeł ODBC znajdują się w rozdziale Dostęp do danych ze źródeł ODBC (str.
290).

2 W Menedżerze wyświetlania kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę elementu,
a następnie wybierz opcję Utwórz połączenie.

Warstwa ta będzie źródłem podstawowym.

3 Z listy Tabela (lub klasa elementów) do połączenia z w oknie dialogowym Utwórz
połączenie wybierz tabelę lub klasę elementów, zawierającą dane, które mają zostać
połączone z warstwą.

Wybrana tabela lub klasa będzie źródłem dodatkowym. Jeśli źródło zawiera wiele
tabel, należy wybrać jedną, która ma zostać połączona.

4 Z listy Tę kolumnę z lewej tabeli wybierz klucz łączenia (wspólne pole lub właściwość)
w źródle podstawowym, na przykład Nr_działki lub Nazwa_powiatu.

5 Z listy Dopasowuje tę kolumnę z prawej tabeli wybierz odpowiadające pole lub
właściwość w źródle dodatkowym.

Na liście z prawej strony znajdują się tylko takie pola, które zawierają odpowiedni
typ danych. Pola w obu źródłach nie muszą mieć tej samej nazwy, ale musi zgadzać
się typ danych (dane numeryczne, tekstowe, logiczne itd.). Można na przykład
zestawić pole ID_terenu w jednej tabeli z polem Numer_działki w drugiej tabeli, o
ile w polach ID_terenu i Numer_działki używany jest ten sam typ danych.

6 W polu Typ połączenia wybierz typ tworzonego połączenia:

■ Zachowaj wszystkie rekordy po lewej stronie (lewe połączenie zewnętrzne)
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■ Zachowaj tylko rekordy z dopasowaniem (połączenie wewnętrzne)

7 W polu Zależność z rekordami dodatkowymi (moc zbioru) wybierz jedną z
następujących opcji:

■ Jeden do jednego powoduje dopasowanie jednego rekordu ze źródła
dodatkowego do każdego elementu ze źródła podstawowego. Pozostałe rekordy
ze źródła dodatkowego zostaną pominięte.

■ Jeden do wielu powoduje utworzenie nowego elementu dla każdego
nadmiarowego rekordu ze źródła dodatkowego.

8 Kliknij przycisk OK.

W Tabeli danych (str. 934) źródła podstawowego (warstwie elementów, z którą połączone
zostały dane) dołączone teraz właściwości znajdą się po prawej stronie pierwotnych
danych elementów. Połączone właściwości są oznaczone szarym kolorem, co wskazuje,
że są tylko do odczytu. W tytule kolumny nazwa połączonej tabeli poprzedza nazwę
właściwości.

UWAGA Aby zmodyfikować połączone dane, należy dokonać edycji źródła dodatkowego,
a nie warstwy, z którą zostały połączone. Zobacz Modyfikowanie połączonych danych
(str. 448).

Skrócone omówienie

MAPDEFINEJOIN

Definiuje połączenie dla danych elementów.

MAPDEFINEJOINWiersz polecenia

Modyfikowanie i usuwanie połączeń

Po utworzeniu połączenia można zmienić ustawienia określone podczas jego tworzenia.
Można usunąć jedno (z wielu) połączeń z warstwy elementów lub usunąć wszystkie
połączenia z warstwy elementów jednocześnie, pozostawiając dla tej warstwy jedynie
jej własne dane.

Patrz także:

■ Ogólne informacje o połączeniach (str. 442)
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■ Tworzenie połączenia. (str. 443)

■ Modyfikowanie połączonych danych (str. 448)

Modyfikowanie połączenia

1 W Menedżerze wyświetlania kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę elementów
z połączeniem przeznaczonym do modyfikacji i wybierz opcję Zarządzaj
połączeniami.

2 W Okno dialogowe Zarządzaj danymi warstw (str. 1359) wybierz połączenie do
modyfikacji i kliknij Edytuj.

3 W oknie dialogowym Edycja połączenia zmień dowolne ustawienia.

Ustawienia są te same, co podczas tworzenia połączenia (str. ?). Przykładowo
można zmienić typ połączenia z Jeden do wielu na Jeden do jednego, aby pozbyć
się dodatkowych elementów utworzonych przez początkowe połączenie.

4 Aby usunąć jedno lub wiele połączeń z warstwą elementu, kliknij połączenie, które
chcesz usunąć (użyj klawisza Ctrl lub Shift, aby wybrać kilka połączeń). Kliknij
przycisk Usuń.

5 Po zakończeniu kliknij OK.

Zmiany mogą wpłynąć na style, tematy i etykiety ustawione na mapie, jeśli były one
oparte o połączone dane.

Skrócone omówienie

MAPDEFINEJOIN

Definiuje połączenie dla danych elementów.

MAPDEFINEJOINWiersz polecenia

Modyfikowanie połączonych danych

Aby ułatwić utrzymanie spójności oryginalnych danych, istnieje kilka ograniczeń
dotyczących modyfikacji połączonych danych:

■ Podczas edycji warstwy elementów, która posiada połączenie jeden-do-jednego (str.
1779) w Tabeli danych, można zmienić dane własne elementów (z tabeli podstawowej),
ale nie ma możliwości zmiany dołączonych właściwości (z tabeli dodatkowej). Aby
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modyfikować połączone dane, należy wyświetlić Eksploratora mapy, rozwinąć źródło
danych zawierające tabelę do modyfikacji, zaznaczyć tę tabelę i kliknąć opcję Tabela.

UWAGA Nie można dodawać ani usuwać rekordów ze źródła danych ODBC przy
pomocy Tabeli danych. W tym celu należy skorzystać ze źródłowej aplikacji, na
przykład programu Microsoft Access.

■ W przypadku połączeń jeden do jednego możliwe jest usunięcie rekordów tylko z
podstawowego źródła. Nie można edytować wewnętrznych połączeń jeden do
jednego.

■ W przypadku lewe połączenie zewnętrzne (str. 1774) można wstawić rekordy w źródle
podstawowym. Nie jest to możliwe w przypadku połączenie wewnętrzne (str. 1779),
ponieważ brak pasujących rekordów dodatkowych może spowodować automatyczne
usunięcie elementu.

■ Nie można edytować wewnętrznych połączeń lub połączeń jeden-do-wielu. Aby
wprowadzić zmiany, należy otworzyć tabelę z poziomu Eksplorator mapy.

■ Ogólnie rzecz biorąc, nie jest możliwa modyfikacja kluczy podstawowych.
Każda klasa elementów posiada właściwość, której wartość jednoznacznie identyfikuje
każdy element wewnątrz tej klasy. Jest ona nazywana kluczem podstawowym. W
wielu klasach elementów istnieje w tym celu pojedyncza właściwość, na przykład
IdElementu. Klasa elementów może jednakże zawierać listę właściwości, takich jak
numer ulicy, nazwa ulicy i typ ulicy w celu jednoznacznego zidentyfikowania adresu
domu.

dostawca FDO (str. 1770) może również obsługiwać koncepcję automatycznie
generowanych identyfikatorów. Podczas dodawania obiektów do mapy przy użyciu
takiego dostawcy właściwość tożsamości nie będzie mieć wartości, ale nadal będzie
to klucz podstawowy.

■ Podczas pracy w trybie offline (str. 606) mają zastosowanie powyższe zasady i nie jest
w ogóle możliwe wstawianie rekordów.

Patrz także:

■ Wyświetlanie danych dla wybranej warstwy, połączenia, nieodfiltrowanej klasy
elementów lub tabeli danych nieprzestrzennych (str. 941)

■ Edytowanie elementów za pomocą Tabeli danych (str. 601)
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Modyfikowanie połączonych danych

UsuwanieWstawianieModyfikacjaDla danego typu
połączenia lub
danych...

Można usunąć tylko
rekordy w tabeli
podstawowej.

Nie można wstawić
danych w przypadku

połączenie

Można modyfikować
tabelę podstawową
(dane własne
elementu) podczas

Jeden do jednego

wewnętrzne (str.
wyświetlania Tabeli 1779),ponieważmoże
danych dla warstwy to spowodować, że
elementów. Aby zmod- nowy rekord
yfikować tabelę dod- podstawowy
atkową (dane zostanie
połączone), należy automatycznie
otworzyć tabelę w usunięty, jeśli nie
Eksploratorze mapy. będzie odpowiad-
Nie można mod- ającego mu rekordu
yfikować klucz dodatkowego. W
główny (str. 1773), ale przypadku lewe
można modyfikować
klucz łączenia.

połączenie
zewnętrzne (str.
1774) można

wstawiać rekordy
tylko w tabeli
podstawowej.

Niedostępne.Niedostępne.Nie można mod-
yfikować tabeli

Jeden do wielu

podstawowej (danych
własnych elementu) ani
tabeli dodatkowej
(połączonych danych)
w Tabeli danych w
Menedżerze
wyświetlania. Zamiast
tego należy otworzyć
tabele w Eksploratorze
mapy.
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UsuwanieWstawianieModyfikacjaDla danego typu
połączenia lub
danych...

Można usunąć tylko
rekordy w tabeli
podstawowej

Niedostępne.Podczas pracy w trybie
Offline możliwa jest
modyfikacja (jak wyżej),

Offline

ale nie można wstawiać
rekordów.

Można usuwać dane ze
źródeł elementów do
odczytu/zapisu.

Można wstawiać
dane do źródeł
elementów do
odczytu/zapisu.

Można modyfikować
dane w źródłach
elementów do
odczytu/zapisu.

Dane elementów

Niedostępne. Należy użyć
źródłowej aplikacji, na

Niedostępne. Należy
użyć źródłowej

Można modyfikować
rekordy w Tabeli
danych.

Tabela danych ODBC

przykład programuaplikacji, na przykład
Microsoft Access, w celu
usunięcia rekordów.

programu Microsoft
Access, w celu
wstawienia rekor-
dów.

Skrócone omówienie

MAPDEFINEJOIN

Definiuje połączenie dla danych elementów.

MAPDEFINEJOINWiersz polecenia

Użycie połączeń z obliczonymi właściwościami

Obliczone właściwości łączą informacje w istniejących właściwościach z użyciem wyrażeń.
Istniejące pola mogą być elementami początkowymi dla warstwy bieżącego elementu
lub mogą być połączone z warstwą elementu. Na przykład można połączyć bazę danych
asesora z warstwą parceli i utworzyć obliczoną właściwość pozwalającą określić wartość
jednego akra w oparciu o wartość parceli w danych asesora i powierzchnię parceli w
warstwie parceli.
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Tworzenie obliczonej właściwości według danych połączonych

1 Połącz dane źródłowe według wspólnej właściwości. (str. 443)

2 W Menedżerze wyświetlania wybierz podstawowe źródło (warstwa elementu, do
której łączone są dane) i kliknij opcję Tabela.

3 W oknie Tabela danych kliknij menu Opcje  ➤ Zarządzaj obliczeniami.

4 W Okno dialogowe Zarządzaj danymi warstw (str. 1359)kliknij polecenie Nowy  ➤ 

Obliczenie.

5 Utwórz wyrażenie dla obliczenia.

Dostępne właściwości i wartości odzwierciedlają warstwę źródłową i połączone
dane.

Skrócone omówienie

MAPDEFINEJOIN

Definiuje połączenie dla danych elementów.

MAPDEFINEJOINWiersz polecenia

Współdzielenie połączonych danych z innymi użytkownikami

Poniższe techniki pozwalają wspóldzielić połączone dane i definicje połączeń z innymi:

■ Eksport warstw(y) do pliku SDF (str. 1227) – Podczas eksportowania warstw elementów
do pliku SDF w wersji 3, dołączane są do niego połączone właściwości. Plik SDF może
być użyty ponownie lub współdzielony z innymi użytkownikami programów AutoCAD
Map 3D, Civil 3D i MapGuide lub innych programów obsługujących format SDF.
Wynikowy plik nie zawiera danych o stylach.

■ Zapis warstwy do pliku .LAYER (str. 1227) – Podczas zapisywania warstwy do pliku
.layer zachowuje ona informacje o stylach i wskaźniki do źródła danych, które definiuje
jej geometrię i atrybuty (w tym połączone dane). Można przeciągnąć zapisane warstwy
do dowolnej mapy w celu ponownego skorzystania z nich lub użyć ich w programie
MapGuide Enterprise.

■ Kopia lub eksport danych z Tabeli danych (str. 1231) – Podczas kopiowania wybranych
elementów z Tabeli danych i wklejania ich w innych programach, takich jak Microsoft
Access lub Excel, połączone właściwości również są kopiowane. Można również
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eksportować wybrane dane do pliku rozdzielonego przecinkami w celu skorzystania
z nich w innych programach.

Podczas kopiowania danych z jednego źródła danych do innego przy pomocy opcji Kopia
całkowita połączone dane nie są kopiowane.

Zapisywanie warstwy i połączonych właściwości w pliku SDF (str. ?)

Eksportowanie połączeń warstwy do pliku .LAYER (str. ?)

Eksportowanie danych z Tabeli danych (str. ?)

Skrócone omówienie

MAPEXPORT

Eksportuje obiekty rysunkowe i ich dane atrybutów do pliku w formacie zewnętrznym.

Kliknij opcję Plik ➤ Przekształć DWG na ➤ Eksportuj do Map
3D.

Menu

Eksport pliku Map

Ikona

MAPEXPORTWiersz polecenia

Okno dialogowe EksportOkno dialogowe

MAP2SDF

Eksportuje plik w formacie SDF 2, aby można go było używać w programie Autodesk
MapGuide w wersji 6.5 i wcześniejszych.

Kliknij opcję Plik ➤ Przekształć DWG na ➤ Autodesk SDF2
(MapGuide6.x...).

Menu

MAP2SDFWiersz polecenia

Okno dialogowe Eksport Autodesk MapGuideOkno dialogowe

Dodawanie atrybutów do obiektów rysunkowych

Łączenie danych atrybutów z obiektami na rysunku
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Patrz także:

■ Konfigurowanie źródeł danych dla rysunków (str. 185)

Dodawanie danych atrybutów do obiektów rysunkowych

■ Zapisywanie danych atrybutów na rysunku (str. 455)
■ Aby połączyć rekordy z obiektami (str. 456)
■ Aby utworzyć szablon połączenia (str. 458)
■ Aby otworzyć połączoną tabelę bazy danych (str. 460)
■ Aby ręcznie połączyć rekord z obiektem (str. 462)
■ Aby automatycznie połączyć rekordy z obiektami używając danych obiektu (str. 464)
■ Aby automatycznie połączyć rekordy z obiektami używając tekstu lub danych

atrybutów bloku (str. 464)
■ Aby przekształcić dane obiektu na połączoną tabelę bazy danych (str. 467)
■ Edytowanie i usuwanie połączenia bazy danych (str. 469)
■ Aby usunąć połączenia dla grupy obiektów (str. 469)
■ Aby edytować ścieżkę bazy danych w szablonie połączenia (str. 471)
■ Aby usunąć szablon połączenia (str. 471)

■ Zapisywanie danych atrybutów na rysunku (str. 455)
■ Aby połączyć rekordy z obiektami (str. 456)
■ Aby utworzyć szablon połączenia (str. 458)
■ Aby otworzyć połączoną tabelę bazy danych (str. 460)
■ Aby ręcznie połączyć rekord z obiektem (str. 462)
■ Aby automatycznie połączyć rekordy z obiektami używając danych obiektu (str. 464)
■ Aby automatycznie połączyć rekordy z obiektami używając tekstu lub danych

atrybutów bloku (str. 464)
■ Aby przekształcić dane obiektu na połączoną tabelę bazy danych (str. 467)
■ Edytowanie i usuwanie połączenia bazy danych (str. 469)
■ Aby usunąć połączenia dla grupy obiektów (str. 469)
■ Aby edytować ścieżkę bazy danych w szablonie połączenia (str. 471)
■ Aby usunąć szablon połączenia (str. 471)

Zapisywanie danych atrybutów na rysunku (dane obiektu)

Dane obiektu są danymi atrybutów dołączonymi do poszczególnych obiektów i
przechowanymi w tabelach w rysunku. Aby użyć danych obiektu, należy najpierw
zdefiniować format dla tabeli, a następnie utworzyć każdy rekord podczas dołączania go
do obiektu.
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Patrz także:

■ Konfigurowanie danych opisowych (str. 179)

■ Podawanie i edycja danych opisowych (str. 882)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych opartych na dołączonych danych (str. 309)

Zapisywanie danych atrybutów na rysunku

■ Aby utworzyć tabelę danych opisowych (str. 182)

■ Aby dołączyć dane do obiektu (str. 885)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych według danych obiektu (str. 310)

Przegląd łączenia rekordów bazy danych z obiektami

Można tworzyć połączenia między rekordem w zewnętrznej bazie danych, a obiektem
w rysunku. Gdy połączenie zostanie utworzone, można użyć informacji z bazy danych
do analizy, wybierania i wyświetlania obiektów w rysunku.

Na przykład, można połączyć dane dotyczące własności nieruchomości z planem
budownictwa mieszkaniowego. Wybierz rekordy bazujące na wartości właściwości i
wyróżnij wszystkie obiekty połączone z tymi rekordami. Alternatywnie, można wybrać
wszystkie domy w określonym obszarze i wyróżnić rekordy, które są połączone z
wybranymi domami.

Łączenie rekordów odbywa się w dwóch etapach:

■ Tworzenie szablonu połączenia dla każdej bazy danych. Szablon połączenia określa,
która kolumna w tabeli bazy danych zostanie użyta jako kolumna kluczowa.

■ Łączenie obiektów z określonymi rekordami w tabeli.

Przy łączeniu rekordów z bazy danych z obiektem w rysunku, AutoCAD Map 3D zapisuje
dane połączenia w obiekcie.

Patrz także:

■ Konfigurowanie źródeł danych dla rysunków (str. 185)

■ Tworzenie szablonu połączenia (str. 457)
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Aby połączyć rekordy z obiektami

1 Przed połączeniem rekordu bazy danych z obiektem należy dołączyć źródło danych
do rysunku (str. 189) i utworzyć szablon połączenia dla tabeli (str. 458).

2 Utwórz połączenia używając jednej z poniższych metod:

■ Ręcznie połącz określony rekord z określonym obiektem (str. 462).

■ Automatycznie połącz obiekty w oparciu o tekst lub bloki na rysunku (str. 464).

■ Przekształć istniejące dane obiektu na połączoną tabelę bazy danych (str. 467).

3 Jeśli jest to konieczne można edytować połączenie (str. 469).

Skrócone omówienie

ADEGENLINK

Automatycznie ustala połączenia między obiektami i danymi opisowymi lub rekordami
zewnętrznej bazy danych

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Ustawienia
 ➤ Więcej opcji szablonu połączenia  ➤ Generuj połączenia

Menu

ADEGENLINKWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
szablon połączenia ➤ Utwórz połączenia

Okienko zadań

Okno dialogowe Utwórz połączenia danychOkno dialogowe

(Widok danych) Połącz rekordy z obiektami

Łączy wybrane rekordy z obiektami na rysunku

W Widoku danych:Połączenia ➤ Połącz rekordy z obiektamiMenu

Połącz rekordy z obiektami

Ikona

MAPDELETELINKS

Usuwa z obiektów połączenia z bazą danych

Menu Ustawienia  ➤ Więcej opcji szablonu połączenia  ➤ 

Usuń połączenia
Menu
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MAPDELETELINKSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
szablon połączenia ➤ Usuń połączenia

Okienko zadań

Okno dialogowe Wybierz szablony połączeniaOkno dialogowe

MAPLINKMANAGER

Edytuje dane opisowe dołączone do obiektu

Menu Ustawienia  ➤ Więcej opcji szablonu połączenia  ➤ 

Menedżer połączeń
Menu

MAPLINKMANAGERWiersz polecenia

MAPOD2ASE

Przekształca dane opisowe w połączone tabele zewnętrznej bazy danych

Wybierz opcję Ustawienia ➤ Przekształć dane opisowe na
łącza bazy danych.

Menu

MAPOD2ASEWiersz polecenia

Okno dialogowe Przekształć dane obiektu na łącza bazy
danych

Okno dialogowe

Tworzenie szablonu połączenia

Szablon połączenia określa sposób łączenia obiektów z rysunku z rekordami w określonej
tabeli bazy danych.

Szablon połączenia określa nazwę tabeli bazy danych i kolumny kluczowe używane do
jednoznacznej identyfikacji każdego rekordu.
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Szablon połączenia jest zapisywany w bieżącym rysunku.

Patrz także:

■ Przegląd łączenia rekordów bazy danych z obiektami (str. 455)

UWAGA Przed utworzeniem szablonu połączenia należy upewnić się, że źródło danych
dla tabeli jest obecnie dołączone (str. 189) i połączone (str. 195).

Aby utworzyć szablon połączenia

1 W Eksplorator mapy (str. 1771) kliknij tabelę prawym przyciskiem myszy i wybierz
opcję Definiuj szablon połączenia.

2 Wprowadź nazwę szablonu połączenia w oknie dialogowym Definiuj szablon
połączenia.

3 W oknie Wybór klucza wybierz kolumnę, która będzie kolumną kluczową, zaznaczając
pole wyboru w kolumnie Klucz.

AutoCAD Map 3D używa wartości w kolumnie kluczowej do jednoznacznego
zidentyfikowania rekordu więc należy wybrać kolumnę lub kombinację kolumn,
które zawierają unikatową wartość dla każdego rekordu w bazie danych.
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4 Kliknij przycisk OK.

UWAGA Jeśli szablon połączenia nie zostanie od razu wyświetlony w oknie zadań na
karcie Eksplorator mapy, kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar w Eksploratorze
mapy. Kliknij przycisk Odśwież.

Skrócone omówienie

(Widok danych) Zdefiniuj szablon połączenia

Tworzy nowy szablon połączenia

W Widoku danych:Połączenia ➤ Definiuj szablon połączeniaMenu

Definiuj szablon połączenia

Ikona

Okno dialogowe Definiuj szablon połączenia (MAPDEFINELT)Okno dialogowe

MAPDEFINELT

Definiuje szablon połączeń dla tabeli bazy danych

Kliknij opcję Ustawienia ➤ Więcej opcji szablonu
połączenia ➤ Usuń szablon połączenia.

Menu

Definiuj szablon połączenia
Ikona

MAPDEFINELTWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
tabelę źródła danych ➤ Definiuj szablon połączenia

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj szablon połączenia (MAPDEFINELT)Okno dialogowe

Otwieranie połączonej tabeli bazy danych

Bezpośrednio po zdefiniowaniu przez użytkownika szablonu połączenia dla tabeli, tabelę
tą można otwierać jako tabelę połączoną. Gdy tabela zostanie otwarta jako tabela
połączona, AutoCAD Map 3D będzie śledził powiązania między rekordami tej tabeli, a
obiektami na rysunku.
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Patrz także:

■ Wyświetlanie danych zewnętrznych połączonych z obiektami rysunkowymi (str. 951)

■ Znajdowanie rekordów w bazie danych połączonej z obiektami rysunkowymi (str.
1022)

Aby otworzyć połączoną tabelę bazy danych

■ W Eksplorator mapy (str. 1771) kliknij dwukrotnie szablon połączenia. W zależności
od ustawienia opcji źródła danych, połączona tabela zostanie otwarta w jednym z
dwóch trybów, edycji lub wyświetlania. Jeśli tabela jest zabezpieczona przed zapisem,
zostanie otwarta w trybie wyświetlania. Zapytania zawsze otwierają tabelę w trybie
Widok.

■ Aby otworzyć tabelę w trybie wyświetlania, kliknij prawym przyciskiem szablon
połączenia. Kliknij opcję Pokaż tabelę połączoną.

Skrócone omówienie

MAPVIEWLINK

W oknie Widok danych otwiera do obejrzenia tabelę bazy danych skojarzoną z
określonym szablonem połączeń

Kliknij opcję Mapa ➤ Baza danych ➤ Widok danych ➤ Widok
tabeli połączonej.

Menu

MAPVIEWLINKWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
szablon połączenia ➤ Pokaż tabelę połączoną

Okienko zadań

Okno dialogowe Wybierz szablon połączeniaOkno dialogowe

Ręczne łączenie rekordów bazy danych z obiektami

Można utworzyć połączenie między określonym obiektem na rysunku i określonym
rekordem w tabeli bazy danych. Nie można utworzyć połączenia z elementem ze źródła
elementów.
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Nie można tworzyć połączeń dla obiektów nie graficznych, takich jak warstwy lub rodzaje
linii.

Dane połączenia

Po utworzenia połączenia, dane połączenia są przechowywane w obiektach. Dane
połączenia składają się z dwóch części: nazwy użytego szablonu połączenia i faktycznej
wartości do wyszukiwania w kolumnie kluczowej. Rekord z pasującą wartością klucza
jest łączony z obiektem.

Patrz także:

■ Przegląd łączenia rekordów bazy danych z obiektami (str. 455)

■ Konfigurowanie źródeł danych dla rysunków (str. 185)

■ Tworzenie szablonu połączenia (str. 457)

■ Automatyczne łączenie rekordów bazy danych z obiektami (str. 462)

UWAGA Aby połączyć rekordy z obiektami, należy najpierw zdefiniować szablon dla
tabeli (str. 457), a następnie otworzyć tabelę jako tabelę połączoną (str. 459).
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UWAGA Użytkownik może połączyć rekordy z obiektami rysunkowymi. Użytkownik nie
może łączyć rekordów z elementami ze źródła elementów.

Aby ręcznie połączyć rekord z obiektem

1 Otwórz połączoną tabelę bazy danych w widoku danych (str. 874).

2 W oknie Widok danych, wybierz rekord.

3 W oknie Widok danych wybierz opcję Połączenia  ➤ Połącz rekordy z obiektami.

4 Wybierz obiekty w rysunku. Naciśnij klawisz Enter.

UWAGA Jeśli dane są dołączane do regionu i planowane jest użycie tych danych
z funkcjami topologicznymi, należy upewnić się, że dane są łączone z centroidą
regionu. Funkcje topologiczne nie wykorzystują danych połączonych z granicą
regionu.

Skrócone omówienie

(Widok danych) Połącz rekordy z obiektami

Łączy wybrane rekordy z obiektami na rysunku

W Widoku danych:Połączenia ➤ Połącz rekordy z obiektamiMenu

Połącz rekordy z obiektami

Ikona

Automatyczne łączenie rekordów bazy danych z obiektami

Jeśli informacje w rysunku, takie jak dane obiektu, tekst lub dane atrybutu bloku,
odpowiadają informacjom w tabeli, można automatycznie utworzyć połączenia od każdego
wybranego obiektu do pasującego rekordu w tabeli.
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Przykładowo, jeśli działka na mapie działek ma dołączone dane obiektu zawierające ID
działki, można automatycznie połączyć każdą działkę do odpowiedniego rekordu w bazie
danych informacji o działkach.

Albo, jeżeli posiadasz kod dzielnicy zapisany jako dana atrybutu bloku oraz istniałaby
tabela zawierająca kolumnę dla kodów dzielnic, mógłby automatycznie połączyć każdy
kod na mapie z odpowiadającym mu rekordem w tabeli.

Jeśli w tabeli nie zostanie odnaleziony pasujący rekord, można ustawić opcję tworzącą
dany rekord.

Przy używaniu bloku lub tekstu, można ustawić opcję używającą punktu wstawienia bloku
lub tekstu jako punktu etykiety dla obiektu.

Patrz także:

■ Przegląd łączenia rekordów bazy danych z obiektami (str. 455)

■ Tworzenie szablonu połączenia (str. 457)

■ Konfigurowanie źródeł danych dla rysunków (str. 185)

■ Definiowanie punktu wstawienia tekstu (str. 802)

■ Przekształcanie danych obiektu w łącza bazy danych (str. 466)

■ Ręczne łączenie rekordów bazy danych z obiektami (str. 460)

UWAGA Użytkownik może połączyć rekordy z obiektami rysunkowymi. Użytkownik nie
może łączyć rekordów z elementami ze źródła elementów.

Przed rozpoczęciem należy upewnić się, że zdefiniowano szablon połączenia (str. 458)
dla bazy danych, która zostanie użyta i obiekty do połączenia są dostępne. Nie można
utworzyć połączeń do obiektów na warstwach, które są zablokowane, zamknięte lub
wyłączone.
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Aby automatycznie połączyć rekordy z obiektami używając danych obiektu

1 Wybierz opcję Ustawienia ➤ Przekształć dane obiektu w łącza bazy danych.

2 W Okno dialogowe Przekształć dane obiektu na łącza bazy danych (str. 1434)w polu
Źródłowa tabela danych obiektu wybierz tabelę danych obiektu.

3 Wybierz polecenie Usuń dane z przekształconych obiektów, aby po utworzeniu
połączenia usunąć dane obiektu.

4 W polu Docelowy szablon połączenia, wybierz opcję Połącz dane obiektu z bazą
danych.

5 Kliknij przycisk Definiuj, aby określić szablon połączenia.

6 W Okno dialogowe Wybierz istniejący szablon połączenia (str. 1443) w polu Szablon
połączenia, wybierz dostępny szablon połączenia.

7 Dla każdego pola kluczowego w szablonie połączenia, wybierz pole w tabeli danych
obiektu.

8 Wybierz opcję Kontrola poprawności bazy danych:

■ Brak — tworzy połączenia bez sprawdzania, czy pasujący rekord istnieje w tabeli

■ Połączenie musi istnieć — tworzy połączenie tylko wtedy, gdy wartość na
rysunku pasuje do wartości pola kluczowego istniejącego rekordu. Gdy żaden
rekord nie posiada zgodnej wartości, dla tego obiektu połączenie nie zostanie
utworzone.

■ Utwórz jeśli nowe — tworzy nowy rekord w tabeli, jeśli żaden istniejący rekord
nie ma odpowiedniej wartości.

9 Kliknij przycisk OK.

10 W oknie dialogowym Przekształć dane obiektu w łącza bazy danych określ, w jaki
sposób wybrane zostaną obiekty z dołączonymi danymi obiektu.

Możesz wybrać obiekty automatycznie lub ręcznie, jak również możesz zastosować
filtr, w celu ograniczenia wyboru do określonych warstw.

11 Kliknij przycisk Wykonaj.

Aby automatycznie połączyć rekordy z obiektami używając tekstu lub danych atrybutów
bloku

1 Kliknij menu Ustawienia ➤ Więcej opcji szablonu połączenia ➤ Utwórz połączenia.

2 W oknie dialogowym Utwórz połączenia danych wybierz rodzaj wiązania.

464 | Rozdział 3   Wprowadzanie danych



3 W polu Połączenia danych wybierz opcję Utwórz łącza bazy danych.

4 Wybierz szablon połączenia.

Przy tworzeniu połączeń do zamkniętego tekstu wybierz szablon połączenia, który
posiada tylko jedno pole kluczowe.

5 Przy tworzeniu połączeń do bloków lub bloków zamkniętych, wybierz nazwę bloku.

Dla każdego pola kluczowego w szablonie połączenia, wybierz etykietę z atrybutu
bloku. Możesz przypisać etykietę tylko do jednego pola kluczowego.

6 Wybierz opcję Kontrola poprawności bazy danych.

7 Opcjonalnie zaznacz opcję Wykorzystaj punkt wstawienia jako punkt etykiety.

8 Kliknij przycisk OK.

9 Wpisz ws, aby użyć wszystkich bloków lub tekstów, albo wpisz wy, aby wybrać bloki
lub teksty.

Skrócone omówienie

MAPOD2ASE

Przekształca dane opisowe w połączone tabele zewnętrznej bazy danych

Wybierz opcję Ustawienia ➤ Przekształć dane opisowe na
łącza bazy danych.

Menu

MAPOD2ASEWiersz polecenia

Okno dialogowe Przekształć dane obiektu na łącza bazy
danych

Okno dialogowe

ADEGENLINK

Automatycznie ustala połączenia między obiektami i danymi opisowymi lub rekordami
zewnętrznej bazy danych

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Ustawienia
 ➤ Więcej opcji szablonu połączenia  ➤ Generuj połączenia

Menu

ADEGENLINKWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
szablon połączenia ➤ Utwórz połączenia

Okienko zadań

Okno dialogowe Utwórz połączenia danychOkno dialogowe
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Przekształcanie danych obiektu w łącza bazy danych

Można przekształcać dane obiektu w połączone rekordy w tabeli zewnętrznej bazy danych.

Można wykonać jedną z poniższych operacji

■ Utwórz nową tabelę w istniejącym źródle danych. Dla nowego szablonu połączenia
można wybrać używanie istniejącego pola jako pola kluczowego lub można narzucić
AutoCAD Map 3D utworzenie nowego pola i przypisywanie unikatowych wartości
dla każdego rekordu.

■ Dodaj dane do istniejącej tabeli bazy danych.

Nazwy pól w nowej tabeli

Domyślnie, pola w nowej tabeli bazy danych mają nazwy takie same, jak pola w tabeli
danych obiektu. AutoCAD Map 3D analizuje występujące konflikty w następujący sposób:

■ Skraca za długie nazwy pól, a na końcu otrzymanych powielonych nazw pól dodaje
kolejne numery

■ Zastępuje znakiem podkreślenia (_) niedozwolone znaki występujące w nazwie pola

■ Przekształca nieobsługiwane typy pól na znakowe

■ Przekształca pola punktów w ciąg tekstowy i rozdziela współrzędne przecinkami

Dodatkowo, jeżeli dane obiektu pasują do informacji w tabeli bazy danych, można
automatycznie utworzyć połączenia od każdego wybranego obiektu do pasującego
rekordu w tabeli bazy danych.

Patrz także:

■ Przegląd łączenia rekordów bazy danych z obiektami (str. 455)

■ Tworzenie szablonu połączenia (str. 457)

■ Konfigurowanie źródeł danych dla rysunków (str. 185)

■ Automatyczne łączenie rekordów bazy danych z obiektami (str. 462)

Jeśli trzeba utworzyć nową tabelę w istniejącym źródle danych, należy upewnić się, czy
odpowiednie źródło danych jest dołączone (str. 189) i podłączone (str. 195).
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UWAGA Podczas konwersji nazwy pól w tabeli danych obiektu stają się nazwami pól
w tabeli bazy danych. Należy upewnić się, czy nazwy pól w posiadanej tabeli danych
obiektu nie są zarezerwowanymi wyrazami SQL, takimi jak DATE, SELECT lub CURRENT.
Jeśli trzeba, należy zmienić nazwy takich pól w tabeli danych obiektu przed dokonaniem
jej konwersji.

Aby przekształcić dane obiektu na połączoną tabelę bazy danych

1 Wybierz opcję Ustawienia ➤ Przekształć dane obiektu na łącza bazy danych.

2 W Okno dialogowe Przekształć dane obiektu na łącza bazy danych (str. 1434)w polu
Źródłowa tabela danych obiektu wybierz tabelę danych obiektu.

3 Wybierz polecenie Usuń dane z przekształconych obiektów, aby po utworzeniu
połączenia usunąć dane obiektu.

4 W polu Docelowy szablon połączenia wybierz opcję Przekształć dane obiektu na
bazę danych.

5 Kliknij przycisk Definiuj, aby określić szablon połączenia.

6 W oknie dialogowym Definiuj szablon połączenia wybierz dostępne źródło danych.
Kliknij polecenie Połącz.

7 Podaj nazwę tabeli.

8 Określ pola, które zostaną użyte jako pola (kolumny) kluczowe. Aby podać więcej
niż jedną nazwę pola, oddziel nazwy przecinkami.

Aby wybrać z listy nazw pól w tabeli danych obiektu lub zmienić nazwę pól, kliknij
opcję Wybierz, aby wyświetlić okno dialogowe Wybierz klucz(e) szablonu połączenia,

Jako kolumny kluczowej użyj istniejącego pola danych obiektu lub utwórz nowe
pole. Po wybraniu opcji Utwórz pole kluczowe określ nazwę dla pola w obszarze
Utwórz klucz. AutoCAD Map 3D ustawia pierwszy rekord w bazie danych na 1 i
zwiększa każdy następny rekord o 1. Kliknij przyciskOK, aby zamknąć okno dialogowe
Wybierz klucz(e) szablonu połączenia.

9 W oknie dialogowym Definiuj szablon połączenia wybierz szablon połączenia i
kliknij przycisk OK.

Szablon połączeń przechowuje adres tabeli bazy danych i nazwę pola kluczowego.
Zaakceptuj domyślną lub podaj nową niepowtarzalną nazwę.

10 W oknie dialogowym Przekształć dane obiektu w łącza bazy danych określ, w jaki
sposób wybrane zostaną obiekty z dołączonymi danymi obiektu.

Możesz wybrać obiekty automatycznie lub ręcznie, jak również możesz zastosować
filtr, w celu ograniczenia wyboru do określonych warstw.
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11 Kliknij przycisk Wykonaj.

AutoCAD Map 3D przekształci dane obiektu w połączone tabele bazy danych.

Skrócone omówienie

MAPOD2ASE

Przekształca dane opisowe w połączone tabele zewnętrznej bazy danych

Wybierz opcję Ustawienia ➤ Przekształć dane opisowe na
łącza bazy danych.

Menu

MAPOD2ASEWiersz polecenia

Okno dialogowe Przekształć dane obiektu na łącza bazy
danych

Okno dialogowe

Edycja połączeń z bazami danych

Aby połączyć obiekt z innym rekordem w tabeli bazy danych, należy albo usunąć stare
połączenie i utworzyć nowe połączenie, albo zmienić połączenie zapisane w obiekcie.

Dane połączenia określają:

■ szablon połączenia dla tabeli bazy danych

■ wartość połączenia dla rekordu

Obiekt jest połączony z rekordem w tabeli bazy danych, w której wartość w kolumnie
kluczowej odpowiada wartości połączenia w obiekcie. Poprzez zmianę wartości połączenia
można połączyć obiekt z innym rekordem w tabeli.

Na przykład baza danych posiada rekord dla każdego elementu wyposażenia. Szablon
połączenia dla tabeli bazy danych określa kolumnę numeru seryjnego jako kolumnę
kluczową. Jeśli należy zastąpić element wyposażenia, należy też zmienić wartość
połączenia w obiekcie w rysunku, aby odpowiadała nowemu numerowi seryjnemu. Połączy
to obiekt z rekordem zawierającym nowy numer seryjny.
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Edycja obiektów połączonych

Po przesunięciu, skopiowaniu lub usunięciu połączonego obiektu dane połączenia zostaną
przesunięte, skopiowane lub usunięte razem z nim. Usunięcie obiektu i jego danych
połączonych nie ma wpływu na dane znajdujące się w tabeli bazy danych.

Można także usunąć połączenie z obiektu.

Patrz także:

■ Przegląd łączenia rekordów bazy danych z obiektami (str. 455)

■ Tworzenie szablonu połączenia (str. 457)

■ Konfigurowanie źródeł danych dla rysunków (str. 185)

Edytowanie i usuwanie połączenia bazy danych

1 Kliknij menu Ustawienia ➤ Więcej opcji szablonu połączenia ➤ Menedżer łączy
danych.

2 Wybierz obiekt z połączeniem przeznaczonym do edycji.

3 W oknie dialogowym Menedżer łączy danych sprawdź lub edytuj dane połączenia.

4 Aby zmodyfikować dane połączenia, kliknij wartość, która ma edytowana. Wpisz
nową wartość lub kliknij ikonę…, aby wybrać odpowiednią wartość z listy wartości
w bazie danych.

5 Aby usunąć połączenie, wybierz szablon połączenia i kliknij przycisk Usuń.

6 Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

Aby usunąć połączenia dla grupy obiektów

1 Kliknij menu Ustawienia ➤ Więcej opcji szablonu połączenia ➤ Usuń połączenia.

2 Wybierz obiekt lub obiekty zawierające połączenia do usunięcia.

3 W oknie dialogowym Wybierz szablony połączenia wybierz szablony połączeń,
których połączenia mają być usunięte z obiektów.

4 Kliknij przycisk OK.

Skrócone omówienie

MAPDELETELINKS
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Usuwa z obiektów połączenia z bazą danych

Menu Ustawienia  ➤ Więcej opcji szablonu połączenia  ➤ 

Usuń połączenia
Menu

MAPDELETELINKSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
szablon połączenia ➤ Usuń połączenia

Okienko zadań

Okno dialogowe Wybierz szablony połączeniaOkno dialogowe

MAPLINKMANAGER

Edytuje dane opisowe dołączone do obiektu

Menu Ustawienia  ➤ Więcej opcji szablonu połączenia  ➤ 

Menedżer połączeń
Menu

MAPLINKMANAGERWiersz polecenia

Edytowanie szablonu połączenia

Po zmianie nazwy tabeli bazy danych lub zmianie położenia bazy danych trzeba
zmodyfikować wszystkie szablony połączeń skojarzone z tą tabelą bazy danych.

Podczas edycji szablonu połączenia wszystkie obiekty w rysunku skojarzone z szablonem
połączenia użyją nowych informacji.

Jeśli szablon połączenia nie będzie już używany w rysunku, można usunąć go z bieżącego
rysunku. Po usunięciu szablonu połączenia wszystkie połączenia skojarzone z tym
szablonem połączenia zostaną usunięte z rysunku.

Patrz także:

■ Przegląd łączenia rekordów bazy danych z obiektami (str. 455)

■ Tworzenie szablonu połączenia (str. 457)

■ Konfigurowanie źródeł danych dla rysunków (str. 185)

UWAGA Poniższa procedura edytuje szablon połączenia w aktywnym rysunku. Nie
powoduje to uaktualnienia pliku asi.ini (zawierającego informacje przypisania źródła
danych), rysunków źródłowych lub innych rysunków korzystających z szablonu połączenia.
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Aby edytować ścieżkę bazy danych w szablonie połączenia

1 Kliknij menu Ustawienia ➤ Edycja właściwości szablonu połączenia.

2 Wybierz szablon połączenia. Kliknij przycisk OK.

3 W Okno dialogowe Właściwości szablonu połączenia (str. 1440) wybierz nowe źródło
danych, katalog, schemat lub tabelę.

4 Kliknij przycisk OK.

5 Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę Eksplorator mapy na panelu zadań. Kliknij
przycisk Odśwież.

Aby usunąć szablon połączenia

1 Kliknij menu Ustawienia ➤ Więcej opcji szablonu połączenia ➤ Usuń szablon
połączenia.

2 W oknie dialogowym Wybierz szablon połączenia wybierz szablon połączenia. Kliknij
przycisk OK.

Skrócone omówienie

MAPDELETELT

Usuwa szablon połączeń

Menu Ustawienia  ➤ Więcej opcji szablonu połączenia  ➤ 

Usuń szablon połączenia
Menu

MAPDELETELTWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszy ➤ Usuń szablon połączenia

Okienko zadań

Okno dialogowe Wybierz szablon połączeniaOkno dialogowe

MAPPROPSLT

Edytuje w szablonie połączeń nazwę lub położenie tabeli bazy danych

Menu Ustawienia  ➤ Edycja właściwości szablonu połączeniaMenu

MAPPROPSLTWiersz polecenia
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Użycie dostawców FDOOpen Source

Aby ułatwić rozszerzenie możliwości Technologii dostępu do danych FDO używanej w
programie AutoCAD Map 3D, firma Autodesk wydała FDO jako otwarty projekt za
pośrednictwem Open Source Geospatial Foundation™ (OSGeo™).

Pozwoliło to programistom na całym świecie wykorzystać potężną sieciową technologię
tworzenia map i dostępu do danych geoprzestrzennych i opracować dodatkowych
dostawców danych FDO współpracujących z programem AutoCAD Map 3D.

Często programiści udostępniają wprowadzonych przez siebie dostawców za darmo.
Moduły te mogą być zintegrowane z programem AutoCAD Map 3D, a następnie
wykorzystane w celu uzyskania dostępu do dodatkowych formatów danych,
nieobsługiwanych w wersji podstawowej.

OpisPrzykłady dostępnych dostawców
zewnętrznych i dostawców open source

Open source, dostępny pod adresem
http://fdo.osgeo.org

Dostawca OGR (obsługuje formaty
wektorowe, takie jak ESRI Personal Database,
GRASS i SDTS).

Open source, dostępny pod adresem
http://fdo.osgeo.org

Dostawca GDAL (obsługuje formaty rastrowe,
takie jak NITF, Imagine, PCIDSK i HDF).

Dostępny pod adresem http://usa.autod-
esk.com/adsk/servlet/item?site-
ID=123112&id=8824908

SL-King Oracle Provider.

Dostępny pod adresem http://usa.autod-
esk.com/adsk/servlet/item?site-
ID=123112&id=8824908

Safe Software FME Provider for FDO.

Sprawdzaj okresowo adresy http://fdo.osgeo.org i
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=8824908, aby uzyskać
informacje o dodatkowych dostawcach.

Użytkownik może również utworzyć własnych dostawców danych, o ile posiada
odpowiednie umiejętności programistyczne. Wersja open source technologii dostępu
do danych FDO i dokumentacja programistyczna dostępne są pod adresem
http://fdo.osgeo.org .
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UWAGA Firma Autodesk nie prowadzi wsparcia technicznego ani nie gwarantuje
poprawnego działania Dostawców FDO ze źródeł innych niż Autodesk.

■ Pobieranie dostawców FDO zewnętrznych lub open source (str. 473)

■ Integrowanie nowego dostawcy FDO z programem AutoCAD Map 3D (str. 473)

■ Tworzenie nowego dostawcy FDO (str. 474)

Pobieranie dostawców FDO zewnętrznych lub open source

■ Na stronach http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=8824908 i
http://fdo.osgeo.org można znaleźć listę dostawców udostępnionych do pobrania.

Integrowanie nowego dostawcy FDO z programem AutoCAD Map 3D

1 Zamknij program AutoCAD Map 3D, jeśli jest on uruchomiony.

2 W Eksploratorze Windows przejdź do folderu \AutoCAD Map 3D 2009\FDO\bin.

3 Utwórz kopię zapasową pliku providers.xml. Nadaj kopii zapasowej nową nazwę, na
przykład providers_kopia.xml.

4 Otwórz plik \AutoCADMap 3D 2009\FDO\bin\providers.xml w programie WordPad.

UWAGA Nie używaj w tym celu Notatnika.

5 Skopiuj sekcję dotyczącą istniejącego dostawcy, na przykład sekcję OSGEO WMS,
i wklej ją w nowe miejsce w pliku XML.

Pamiętaj, aby skopiować całą sekcję, tj. od znacznika <Feature Provider>

do</FeatureProvider>.

6 Zmodyfikuj następujące elementy w nowej sekcji zgodnie z potrzebami:

■ Nazwa – Nazwa nowego dostawcy.

■ Nazwa wyświetlana – Nazwa, która będzie wyświetlana w oknie Połączenie
danych w programie AutoCAD Map 3D.

■ Opis – Opis, który będzie wyświetlany w oknie Połączenie danych.

■ JestZarządzany – wartość False, jeśli dostawca został napisany przy użyciu kodu
niezarządzanego, na przykład w języku C++; wartość True, jeśli jest to kod
zarządzany.

■ Wersja – Numer wersji DLL. Numer wersji musi odpowiadać numerowi wersji
bibliotek DLL.
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■ WersjaObiektówDanychElementów – Numer wersji FDO.

■ ŚcieżkaBiblioteki - Ścieżka do plików DLL nowego dostawcy.

7 Zapisz i zamknij plik providers.xml.

8 Uruchom program AutoCAD Map 3D.

9 W Menedżerze wyświetlania należy wybrać opcję Dane  ➤ Połącz z danymi.

Dodany dostawca powinien znaleźć się na liście Połączenia danych wg dostawcy.

10 W oknie Połączenie danych wybierz nowego dostawcę z listy Połączenia danych
wg dostawcy. Przykładowo wybierz opcję "Dodaj połączenie OGR".

11 Wprowadź informacje o połączeniu.

UWAGA W przypadku dostawcy OGR konieczne jest wprowadzenie pełnej ścieżki
do bazy danych w polu Źródło danych.

12 Pole Tylko do odczytu wskazuje, czy istnieje możliwość edytowania danych. Wartość
TRUE oznacza, że dane są tylko do odczytu. Wartość FALSE oznacza, że dane można
odczytywać i zapisywać.

13 Kliknij przycisk Zaloguj.

14 Kliknij przycisk Połącz, aby wprowadzić dane do mapy.

Tworzenie nowego dostawcy FDO

■ Ze strony http://fdo.osgeo.org można pobrać interfejs programowania aplikacji API
i uzyskać dostęp do dokumentacji potrzebnej do opracowania własnego dostawcy.

Wprowadzanie danych programu AutoCAD Civil 3D

Można wprowdzić następujące typy danych z projektów programu AutoCAD Civil 3D:

■ Elementy (linie trasowania, punkty, działki i sieci rur)

■ Powierzchnie

Aby wprowadzić dane z programu Civil 3D, należy najpierw wyeksportować je z programu
Civil 3D do formatu, który może być wczytany w programie AutoCAD Map 3D.
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Poniższa tabela zawiera elementy i atrybuty AutoCAD Civil 3D, które mogą być
eksportowane do pliku SDF.

Eksportowane atrybutyElement programu AutoCAD Civil
3D

Dopasowanie ■ Nazwa dopasowania

■ Długość

■ Szybkość projektowania

■ Pikieta początkowa

■ Pikieta końcowa

Punkt ■ Numer punktu

■ Nazwa punktu

■ Poziom

■ Opis

■ Opis skrócony

■ Szerokość geograficzna

■ Długość geograficzna

Działka ■ Nazwa działki

■ Numer działki

■ Pole

■ Obwód

Rura ■ Nazwa sieci

■ Długość

■ Spadek

■ Średnica wewnętrzna

■ Średnica zewnętrzna

■ Symbol

■ Poziom początkowy

■ Poziom końcowy

Wprowadzanie danych programu AutoCAD Civil 3D | 475



■ Początek struktury

■ Koniec struktury

Struktura ■ Nazwa sieci

■ Poziom krawędzi

■ Nazwa struktury

Patrz także:

■ Wprowadzanie elementów z plików SDF (str. 287)

■ Dodawanie powierzchni opartych na rastrze do mapy (str. 376)

■ Eksportowanie elementów z programu AutoCAD Civil 3D do formatu SDF (str. 476)

■ Uzyskiwanie dostępu do pliku SDF z poziomu mapy (str. 476)

■ Eksportowanie powierzchni z programu AutoCAD Civil 3D do plików DEM (str. 477)

■ Dostęp do pliku DEM z poziomu mapy (str. 477)

Eksportowanie elementów z programu AutoCAD Civil 3D do formatu SDF

1 Otwórz projekt w programie AutoCAD Civil 3D. W programie AutoCAD Civil 3D
wybierz opcję Plik  ➤ Eksportuj  ➤ Eksportuj do pliku SDF.

2 Określ nazwę pliku SDF w oknie dialogowym Eksportuj do SDF.

3 Określ układ współrzędnych.

UWAGA Jeśli dla rysunku określono już układ współrzędnych, zostanie on użyty
automatycznie, a elementy sterujące Wybierz układ współrzędnych w oknie
dialogowym Eksportowanie do pliku SDF są niedostępne.

4 Kliknij przycisk OK, aby eksportować plik.

Uzyskiwanie dostępu do pliku SDF z poziomu mapy

1 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) wybierz opcję Dane  ➤ Połącz z danymi.

2 W oknie Połączenie danych wybierz opcję Dodaj połączenie SDF z listy Połączenia
danych wg dostawcy.
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3 Określ odpowiednie informacje w celu nawiązania połączenia z plikiem SDF. Więcej
informacji na ten temat znajduje się w rozdziale Wprowadzanie danych z pliku SDF
(str. 289).

Eksportowanie powierzchni z programu AutoCAD Civil 3D do plików DEM

1 Otwórz projekt w programie AutoCAD Civil 3D.

2 W programie AutoCAD Civil 3D eksportuj powierzchnię do pliku DEM.

Dostęp do pliku DEM z poziomu mapy

1 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) wybierz opcję Dane ➤ Połącz z danymi.

2 W oknie Połączenie danych wybierz opcję Dodaj połączenie obrazu rastrowego lub
powierzchni z listy Połączenia danych wg dostawcy.

3 Określ informacje potrzebne do nawiązania połączenia z plikiem DEM. Więcej
informacji na ten temat znajduje się w rozdziale Dodawanie powierzchni rastrowej
do mapy (str. 376).

Skrócone omówienie

Połącz ze źródłem elementów

Łączy ze źródłem elementów.

Kliknij opcję Plik ➤ Połącz z danymi.Menu

Połącz

Ikona

MAPCONNECTWiersz polecenia

Kliknij prawym przyciskiem Menedżera wyświetlania, a
następnie kliknij opcję Połącz z danymi

Okienko zadań
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Zarządzanie danymi

Zarządzanie danymi - przegląd

Różne formaty danych geoprzestrzennych mają różne możliwości. Należy użyć poniższej
tabeli do określenia opcji dostępnych dla składnicy danych użytkownika.

UWAGA Dostawcy danych rastrowych oraz WMS nie zostali tutaj omówieni. Aby uzyskać
informacje na temat tych dostawców, zobacz sekcje Dodawanie obrazu z WMS (Usługa
mapy sieciowej) (str. 380)oraz Ogólne informacje dotyczące rastrów i powierzchni (str. 372)

WFSESRI
ArcSDE

SHPSDFODBCMySQLSQL ServerOracle

Konfiguruj
użytkowników
(str. 505)

Konfiguruj
użytkowników
(str. 505)

Konfiguruj
użytkowników
(str. 505)

Utwórz
składnice

Utwórz
składnice

Ustaw
składnice

Utwórz
składnice

Utwórz
składnice

Utwórz
składnice

danych
(str. 507)

danych
(str. 507)

danych
(str. 499)

danych
(str. 507)

danych (str.
507)

danych (str.
507)

Dodaj
dane do

Dodaj
dane do

Dodaj
dane do

Dodaj
dane do

Dodaj
dane do

Dodaj dane
do mapy
(str. 282)

Dodaj dane
do mapy
(str. 279)

Dodaj dane
do mapy
(str. 271) mapy

(str. 294)
mapy
(str. 274)

mapy
(str. 285)

mapy
(str. 287)

mapy (str.
290)

4
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WFSESRI
ArcSDE

SHPSDFODBCMySQLSQL ServerOracle

Dane
stylu
(str. 545)

Dane
stylu
(str. 545)

Dane
stylu
(str. 545)

Dane
stylu (str.
545)

Dane stylu
(str. 545)

Dane stylu
(str. 545)

Dane stylu
(str. 545)

Sprawdź
lub

Sprawdź
lub

Sprawdź
lub

Sprawdź
lub edytuj

Sprawdź
lub edytuj

Sprawdź
lub edytuj

Sprawdź
lub edytuj

edytujedytujedytujdanedanedanedane
danedanedaneatrybutu

(str. 601)
atrybutu
(str. 601)

atrybutu
(str. 601)

atrybutu
(str. 601) atrybutu

(str. 601)
atrybutu
(str. 601)

atrybutu
(str. 601)

Przyłącz
dane do

Przyłącz
dane do

Przyłącz
dane do

Przyłącz
dane do

Przyłącz
dane do

Przyłącz
dane do

Przyłącz
dane do

Przyłącz
dane do

elementuodmiennychodmiennychodmiennychodmiennychodmiennychodmiennychodmiennych
WFS.
(str. 443)

elementów.
(str. 443)

elementów.
(str. 443)

elementów.
(str. 443)

elementów.
(str. 443)

elementów.
(str. 443)

elementów.
(str. 443)

elementów.
(str. 443)

Utwórz
schemat
(str. 512)

Utwórz
schemat
(str. 512)

Utwórz
schemat
(str. 512)

Utwórz
schemat
(str. 512)

Utwórz
schemat
(str. 512)

Wyświetl
schemat
(str. 522)

Wyświetl
schemat
(str. 522)

Wyświetl
schemat
(str. 522)

Wyświetl
schemat
(str. 522)

Wyświetl
schemat
(str. 522)

Wyświetl
schemat
(str. 522)

Wyświetl
schemat
(str. 522)

Edytuj
schemat
(str. 523)

Edytuj
schemat
(str. 523)

Edytuj
schemat
(str. 523)

Edytuj
schemat
(str. 523)

Usuń
schemat
(str. 525)

Usuń
schemat
(str. 525)

Usuń
schemat
(str. 525)

Usuń
schemat
(str. 525)

Skopiuj
dane

Skopiuj
dane

Skopiuj
dane

Skopiuj
dane do/z

Skopiuj
dane do/z

Skopiuj
dane do/z

Skopiuj
dane do/z

do/zdo/zdo/zinnegoinnegoinnegoinnego
innegoinnegoinnegoformatuformatuformatuformatu

480 | Rozdział 4 Zarządzanie danymi



WFSESRI
ArcSDE

SHPSDFODBCMySQLSQL ServerOracle

danych.
(str. 526)

formatu
danych
(str. 526)

UWAGA
Można
skopiować
dane do
schematu
ArcSDE,
jeśli
składnica
danych
oraz
schemat
zostały
już
zdefiniowane
docelowo.

formatu
danych
(str. 526)

formatu
danych
(str. 526)

danych.
(str. 526)

UWAGA
Można
skorzystać
z kopii ca-
łkowitej,
aby
skopiować
dane
ODBC do
innego
dostawcy,
takiego
jak
Oracle,
MySQL,
SQL
Server,
SDF oraz
SHP. Mo-
żna
skopiować
dane do
składnicy
danych
ODBC,
ale trzeba
zdefiniować
odpowiednio
schemat
docelowy
oraz
posiadać
uprawnienia
do zapisu.

danych.
(str. 526)

danych.
(str. 526)
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Klasyelementówgeoprzestrzennych, składnicedanych
i schematy - informacje.

Przegląd danych geoprzestrzennych

Dane geoprzestrzenne są zorganizowane w następujący sposób:

■ Element: Przestrzenna reprezentacja rzeczywistego elementu, jak droga lub słup
elektryczny, za pomocą której określona jest geometria i inne właściwości elementu.

■ Klasa elementów: Kategoria elementów z określonymi regułami definiującymi
dozwolone typy danych, wartości domyślne oraz wiązania dla elementów klasy. Są
to na przykład klasy elementów dla zestawu dróg, słupów elektrycznych itd.

■ Schemat: Zbiór powiązanych klas elementów.

■ Składnica danych: zbiór danych elementów przechowywanych w jednym miejscu.
W składnicach danych SDF w danym pliku może znajdować się tylko jeden schemat,
ale w składnicach takich jak Oracle lub SQL Server może znajdować się wiele
schematów. (W jednym pliku SHP może znajdować się tylko jedna geometria, ale
można przechowywać wiele plików w folderze. Użycie pliku konfiguracyjnego
umożliwia obsługę wielu schematów podczas nawiązywania połączenia z plikiem
SHP.)

Hierarchia danych

Dane geoprzestrzenne są przechowywane w określonej hierarchii, podobnie jak zbiór
tabel: wiersze tabeli stanowią poszczególne elementy, a kolumny poszczególne właściwość
(str. 1788) tych elementów. Cała tabela (w tym jej nazwa, nazwy kolumn, typy danych,
wartości domyślne i wiązania) stanowi reprezentację klasy elementów. Zbiór powiązanych
tabel stanowi schemat, a zbiór tych wszystkich danych jest przechowywany w składnicy
danych.

Przykładowo składnica danych Oracle może obejmować wiele schematów. Baza danych
może zawierać definicje elementów infrastruktury miejskiej, w tym schematy dla różnych
typów tych elementów, np. dla instalacji elektrycznej i wodociągowej. W skład schematu
elektrycznego mogą wchodzić takie klasy elementów jak słupy elektryczne i skrzynki
elektryczne, natomiast w skład schematu wodnego mogą wchodzić takie klasy elementów
jak rury i hydranty.
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Właściwości

Poszczególne klasy elementów są definiowane za pomocą ich właściwości. Klasa
elementów Słup może posiadać takie właściwości, jak numer identyfikacyjny, nazwa,
model, materiał, wysokość, data instalacji itd. Dla właściwości definiujących klasę
elementów mogą być określone typy danych, wartości domyślne i wiązania. Dzięki temu
można sprawdzić, czy dany element spełnia kryteria danej klasy elementów. Przykładowo
dla klasy elementów “Szerokie drogi” może być określone pole o nazwie “Pasy.”
Ograniczenie dla pola “Pasy” może stanowić, że do klasy elementów “Szerokie drogi”
będą włączane drogi, dla których wartość tego pola określono jako sześć lub więcej.

Składnice danych

Elementy mogą być przechowywane w przestrzennej bazie danych (jak Oracle, MySQL
lub SQLServer) lub w składnicy danych ESRI ArcSDE używającej przestrzennej bazy danych
Oracle lub SQL Server. Elementy mogą być przechowywane w pliku (jak SHP lub SDF).
Powiązane pliki SHP mogą być przechowywane w folderze.

Dostęp do elementów można uzyskać za pomocą usług sieci WWW (jak WFS lub WMS).
Produkt AutoCAD Map 3D obsługuje również ODBC (Open DataBase Connectivity) -
standaryzowany interfejs dostępu do bazy danych w programie.

Składnica danych zawiera zwykle kontekst przestrzenny opisujący przestrzenne metadane
lub parametry, w ramach których rezyduje geometria określonego zbioru elementów.
Kontekst przestrzenny może określać układ współrzędnych, zakres i tolerancję. Składnica
danych może zawierać wiele kontekstów przestrzennych, na przykład jeden kontekst dla
danych gruntowych i jeden kontekst dla danych schematu.

Więcej informacji na temat elementów, klas elementów i schematów (w tym diagramów
ilustrujących opisywane zagadnienia) znajduje się w temacie “Czym są elementy?” oraz
w temacie “Czym jest schemat?” w sekcji Wzorce postępowania w zarządzaniu danymi
geoprzestrzennymi w menu systemu pomocy dla produktu AutoCAD Map 3D.

Praca z elementami namapie

Aby dodać element do mapy, należy uzyskać połączenie z odpowiednią składnicą danych,
a następnie wybrać klasę elementów, którą należy dołączyć. Składnica danych, z którą
nawiązano połączenie w produkcie AutoCAD Map 3D, stanowi źródło elementów (str.
1790) dla bieżącej mapy. Źródła elementów są umieszczone na liście według dostawców
(na przykład wszystkie źródła elementów SDF są wyświetlone razem na liście w oknie
Połączenie danych). Wszystkie dodawane klasy elementów stają się warstwa elementów
(str. 1785) na mapie. Do warstw można stosować filtry i zapytania przestrzenne w celu
wyświetlenia w warstwie tylko wybranych elementów. Filtry są tworzone na podstawie
atrybutów, a elementy na podstawie położenia przestrzennego.
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Patrz także:

■ Ogólne informacje dotyczące wprowadzania elementów GIS (str. 266)

■ Edytowanie elementów za pomocą Tabeli danych (str. 601)

■ Przypisywanie stylu do elementów (str. 545)

■ Przeglądanie schematu (str. 522)

■ Migracja danych (str. 526)

Aby pracować z danymi geoprzestrzennymi

■ Skonfiguruj użytkowników dla składnicy danych bazy danych (str. 505)

■ Utwórz składnice danych (str. 507), jeśli źródło danych obsługuje tę opcję.

■ Dodaj dane do mapy (str. 265)

■ Nadaj styl dla danych (str. 545)

■ Sprawdź lub edytuj dane atrybutu dla dowolnego elementu (str. 601)

■ Wyświetl schemat (str. 522) dla dowolnego źródła danych.

■ Utwórz schemat (str. 512), jeśli źródło danych obsługuje tę opcję.

■ Edytuj schemat (str. 523), jeśli źródło danych obsługuje tę opcję.

■ Usuń schemat (str. 525), jeśli źródło danych obsługuje tę opcję.

■ Skopiuj dane do/z innego formatu danych (str. 526), jeśli źródło danych obsługuje tę
opcję.

Praca ze schematami FDO

Możesz zobaczyć schemat (str. 1781), klasa elementów (str. 1773) lub właściwość (str. 1788)
z dowolnego dostawca FDO (str. 1770), ale możliwość dokonywania zmian zależy od
dostawcy i posiadanych praw dostępu. Nie można edytować ani usunąć żadnego
schematu, klasy elementów ani właściwości, która jest używana przez istniejący element.

Można tworzyć schematy w produkcie AutoCAD Map 3D lub importować istniejące
schematy FDO do map.
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Patrz także:

■ Przegląd danych geoprzestrzennych (str. 482)

■ Przeglądanie schematu (str. 522)

■ Tworzenie nowego schematu (str. 512)

■ Edytowanie schematu (str. 523)

■ Usuwanie schematów (str. 525)

Aby pracować ze schematami FDO

■ Wyświetl schemat (str. 522) dla dowolnego źródła danych.

■ Utwórz schemat (str. 512), jeśli źródło danych obsługuje tę opcję.

■ Importuj (str. 521) istniejące schematy FDO do mapy.

■ Edytuj schemat (str. 523), jeśli źródło danych obsługuje tę opcję.

■ Usuń schemat (str. 525), jeśli źródło danych obsługuje tę opcję.

Praca z danymi Oracle

AutoCAD Map 3D obsługuje Oracle w wersjach 10gr2, 11g oraz XE. Można utworzyć lub
edytować Oracle składnica danych (str. 1782) oraz schemat (str. 1781) i uzyskać dostęp do
istniejących schematów geoprzestrzennych w Oracle, które zostały utworzone przez
inne aplikacje. Oracle zapewnia pełną obsługę wszystkich typów danych i operacji
obsługiwanych w produkcie AutoCAD Map 3D, w tym indeks przestrzenny (str. 1773), długa
transakcja (str. 1771) i blokowanie trwałe (str. 1768).

Przed dodaniem elementów do składnicy danych Oracle należy sprawdzić, czy użytkownik
posiada odpowiednie uprawnienia dla tej składnicy danych Oracle i czy dane
przechowywane w tej składnicy danych są poprawne i aktualne.

Za pomocą narzędzia dostarczonego wraz z produktem AutoCAD Map 3D można dodać
użytkownika składnicy danych Oracle (str. 505).

Co jest obsługiwane przez schemat Oracle?

W schemacie Oracle obsługiwane są następujące opcje:

■ Dziedziczenie
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■ Wiele schematów

■ Właściwości obiektu (z ograniczeniami)

■ Właściwości przypisania (z ograniczeniami)

■ Nadpisania schematu

■ Automatyczne generowanie ID

■ Generowanie unikatowego ID zakresu składnicy danych

■ Wartości domyślne

■ Włączanie wiązań zakresu wartości

■ Wyłączanie wiązań zakresu wartości

■ Lista wiązań wartości

■ Ograniczenia wartości zerowej

■ Ograniczenia unikatowej wartości

■ Złożone ograniczenia unikatowej wartości

■ Konteksty przestrzenne

■ Następujące typy geometrii: punkt, ciąg linii, wielobok, multipunkt, multilinia,
multiwielobok, ciąg krzywej, wielobok z krzywych, ciąg wielu krzywych, wielobok z
wielu krzywych, pierścień liniowy, segment ciągu linii, segment łuku kołowego oraz
pierścień.

■ Multigeometria

Ograniczenia schematówOracle

Podczas tworzenia schematu Oracle zastosowanie mają następujące ograniczenia:

■ klasa elementów (str. 1773)musi definiować lub dziedziczyć co najmniej jedną tożsamość
właściwość (str. 1788).

■ Do klasy, w której znajdują się dane, nie można dodać właściwości danych, która nie
może przyjmować wartości zerowej.

■ Właściwości tożsamości nie mogą być zerowe.

■ Właściwości tożsamości tylko do odczytu muszą być tworzone automatycznie.

■ Właściwość długość ciągu musi być wartością z zakresu od 1 do 4000 bajtów włącznie.
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■ W przypadku właściwości będących liczbami dziesiętnymi dokładność musi być
wartością z zakresu od 1 do 38 włącznie, a skala musi być wartością z zakresu od -84
do 127 włącznie.

■ Klasa elementu może posiadać wiele właściwości geometrycznych. Chociaż nie jest
to obowiązkowe, to posiadanie głównej geometrii jako atrybutu klasy elementu może
pomóc zidentyfikować, której właściwości geometrii należy użyć domyślnie dla
zapytań i renderowania. Obsługiwane są atrybuty "PosiadaWymiar" i "PosiadaPoziom".

Włączanie obsługi wersji

Dla tabel tworzonych w składnicy danych FDO składnica danych (str. 1782) przez dostawcę
Autodesk FDO dla Oracle dostarczonego z produktem AutoCAD Map 3D 2009 zarządzanie
wersjami nie jest włączane automatycznie. Dlatego dla tabeli powstałej w wyniku
utworzenia nowej składnicy danych Oracle za pomocą domyślnych opcji nie jest włączone
zarządzanie wersjami, a zatem opcje blokowanie trwałe (str. 1768) i długa transakcja (str.
1771) nie są obsługiwane. (Stanowi to różnicę w stosunku do poprzednich wersji.)

Menedżer obszaru roboczego Oracle (OWM) umożliwia zarządzanie wersjami i trwałe
blokowanie.

UWAGA Oznaczanie wersji oraz ciągłe blokowanie nie są dostępne w wersji Oracle XE.

Patrz także:

■ Przegląd danych geoprzestrzennych (str. 482)

■ Konfiguracja użytkowników bazy danych (str. 505)

■ Tworzenie składnicy danych (str. 507)

■ Wprowadzanie elementów z baz danych Oracle (str. 271)

■ Tworzenie połączenia. (str. 443)

■ Edytowanie elementów za pomocą Tabeli danych (str. 601)

■ Tworzenie nowego schematu (str. 512)

■ Przeglądanie schematu (str. 522)

■ Edytowanie schematu (str. 523)

■ Migracja danych (str. 526)
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Aby umożliwić oznaczanie wersji dla składnicy danych Oracle

1 Oznaczanie wersji jest odblokowywane za pomocą narzędzia SQL*Plus, które jest
używane do uruchamiania skryptów. Przed wywołaniem skryptów należy mieć
pewność, że poniższe warunki zostały spełnione:

■ Uzyskano bezpośrednie połączenie z użytkownikiem Oracle (lub składnicą
danych FDO), aby wykonać przetwarzanie.

■ Użytkownik Oracle musi posiadać uprawnienia wystarczające do wykonania
skryptu (musi mieć przypisaną rolę Menedżera obszaru roboczego
WM_ADMIN_ROLE).

■ Użytkownik Oracle wykonujący skrypt musi być jedynym użytkownikiem
wykonującym przetwarzanie lub logującym się jako bieżący użytkownik Oracle
(lub uzyskującym dostęp do składnicy danych FDO) podczas wykonywania
skryptu. W przeciwnym razie konflikt sesji może spowodować wystąpienie błędu
skryptu.

2 Aby utworzyć plik dziennika, wywołaj buforuj <nazwa pliku dziennika>;

wydaj polecenie przed wywołaniem skryptów oraz wyłącz buforowanie ,
wydaj polecenie przed wywołaniem skryptu końcowego. Plik dziennika może
być pomocny w rozwiązywaniu problemów, które pojawiły się podczas wykonywania
skryptów.

3 W dokumentacji zawartej w plikach skryptów znajdują się informacje o
uprawnieniach wymaganych dla poszczególnych skryptów, sposobie uruchamiania
skryptów i możliwych błędach.

Problem może pojawić się, jeśli wystąpi niepoprawna reakcja na błędy podczas
wykonywania skryptu.

4 Wykonaj skrypt EnableVersioning.sqlw katalogu /FDO/bin/comw folderze programu
AutoCAD Map 3D.

Spowoduje to włączenie tabel dla OWM.

UWAGA Wykonanie skryptu DisableVersioning.sql znajdującego się w tym samym
folderze ma odwrotne skutki.

5 Jeśli składnica danych utworzona w programie AutoCAD Map 3D 2009 ma być
użyta w wersji 2007 produktu AutoCAD Map 3D, należy ustawić wartość opcji
blokada oraz opcji długa transakcja w tabeli F_Options w generowanej składnicy
danych na 2. Można to zrobić za pomocą dołączonego skryptu SQL
EnableVersioning.sql, którego wykonanie powoduje również włączenie zarządzania
wersjami dla wszystkich tabel i umożliwia tworzenie danych warunkowych. Nie
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wprowadzaj tej zmiany w F_Options w bazie danych, jeżeli nie planujesz użyć jej
z poprzednią wersją AutoCAD Map 3D

Aby pracować z danymi Oracle

■ Konfiguruj użytkowników (str. 505)

■ Utwórz składnice danych (str. 507)

■ Dodaj elementy Oracle do swojej mapy (str. 271)

■ Ustawianie stylu elementów Oracle (str. 545)

■ Połącz dane Oracle z odmiennym elementem (str. 443)

■ Sprawdź lub edytuj dane atrybutu (str. 601)

■ Utwórz schemat Oracle (str. 512)

■ Wyświetl schemat Oracle (str. 522)

■ Edytuj schemat Oracle (str. 523)

■ Skopiuj dane do/z innego formatu danych. (str. 526)

Praca z danymi SQL Server

AutoCAD Map 3D obsługuje SQL Server w wersji 2005. SQL Server zapewnia szeroko
rozumianą obsługę danych, w tym indeksowanie przestrzenne, prawidłowe sterowanie
oraz izolację zatwierdzonych transakcji w trybie odczytu. W celu prawidłowego sterowania
posługuje się numerem wersji.

Produkt AutoCAD Map 3D obsługuje uwierzytelnianie SQL Server dla składnic danych
SQL Server. Użytkownik FDO (str. 1772) jest przypisany do logowania do SQL Server. Udziel
dostępu do baz danych zawierających dane, które mają być użyte.

Co jest obsługiwane przez schematy SQL Server?

SQL Server schemat (str. 1781) może obsługiwać:

■ Dziedziczenie

■ Wiele schematów

■ Właściwości obiektu (z ograniczeniami)
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■ Właściwości przypisania (z ograniczeniami)

■ Napisania schematu

■ Automatyczne generowanie ID

■ Wartości domyślne

■ Włączanie wiązań zakresu wartości

■ Wyłączanie wiązań zakresu wartości

■ Lista wiązań wartości

■ Ograniczenia wartości zerowej

■ Ograniczenia niepowtarzalnej wartości

■ Złożone ograniczenia niepowtarzalnej wartości

■ Konteksty przestrzenne

■ Poniższe typy geometrii:

■ wieloboki: wielobok, multiwielobok, wielobok z krzywych, wielobok z wielu
krzywych, segment łuku kołowego

■ Punkty: punkt, multipunkt

■ Pierścienie: pierścień, pierścień liniowy

■ Łańcuchy linii: łańcuch linii, segment łańcucha linii, łańcuch wielolinii, łańcuch
krzywych, łańcuch wielu krzywych

■ Multigeometria

Ograniczenia schematów SQL Server

Podczas tworzenia schematu SQL Server zastosowanie mają następujące ograniczenia:

■ klasa elementów (str. 1773)musi definiować lub dziedziczyć co najmniej jedną tożsamość
właściwość (str. 1788).

■ Właściwości tożsamości nie mogą być zerowe.

■ Właściwości tożsamości tylko do odczytu muszą być tworzone automatycznie.

■ Klasa elementu może posiadać wiele właściwości geometrycznych. Chociaż nie jest
to obowiązkowe, to posiadanie głównej geometrii jako atrybutu klasy elementu może
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pomóc zidentyfikować której właściwości geometrii należy użyć domyślnie dla zapytań
i renderowania. Obsługiwane są atrybuty "PosiadaWymiar" i "PosiadaPoziom".

■ Maksymalną długością ciągu jest 8000 znaków.

■ W przypadku właściwości będących liczbami dziesiętnymi dokładność musi być
wartością z zakresu od 1 do 38 włącznie, a skala musi być wartością z zakresu od 0
do 38 włącznie.

Patrz także:

■ Przegląd danych geoprzestrzennych (str. 482)

■ Konfiguracja użytkowników bazy danych (str. 505)

■ Tworzenie składnicy danych (str. 507)

■ Wprowadzanie elementów z baz danych SQL Server (str. 279)

■ Przypisywanie stylu do elementów (str. 545)

■ Tworzenie połączenia. (str. 443)

■ Edytowanie elementów za pomocą Tabeli danych (str. 601)

■ Tworzenie nowego schematu (str. 512)

■ Przeglądanie schematu (str. 522)

■ Edytowanie schematu (str. 523)

■ Usuwanie schematów (str. 525)

■ Migracja danych (str. 526)

Aby pracować z danymi SQL Server

■ Konfiguruj użytkowników (str. 505)

■ Utwórz składnice danych (str. 507)

■ Dodaj elementy SQL Server do mapy (str. 279)

■ Ustaw styl elementów SQL Server (str. 545)

■ Połącz dane SQL Server z odmiennym elementem (str. 443)

■ Sprawdź lub edytuj dane atrybutu (str. 601)

■ Utwórz schemat SQL Server (str. 512)
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■ Zobacz schemat SQL Server (str. 522)

■ Edytuj schemat SQL Server (str. 523)

■ Usuń schemat SQL Server (str. 525)

■ Skopiuj dane do/z innego formatu danych. (str. 526)

Praca z danymiMySQL

AutoCAD Map 3D obsługuje MySQL 5.0.27. W programie AutoCAD Map 3D, możesz
tworzyć edytować lub usuwać MySQL składnica danych (str. 1782) lub schemat (str. 1781).
Możesz również uzyskać dostęp do istniejących baz danych MySQL, które zostały
utworzone przez inne aplikacje. AutoCAD Map 3D obsługuje rodzimą geometrię MySQL,
indeksowanie, geometrię dwuwymiarową (kompatybilną ze specyfikacją OGC Simple
Feature) oraz zapytania przestrzenne, ale nie transakcje. Automatycznie generowane
właściwości są automatycznie inkrementowane (automatyczna inkrementacja) W celu
prawidłowego sterowania MySQL posługuje się numerem wersji.

UWAGA Jeśli nie można nawiązać połączenia ze źródłem danych My SQL i wystąpił
komunikat o błędzie "Określone uwierzytelnienie nie jest poprawne lub dostawca nie
może ustanowić połączenia, w celu rozwiązania problemu skopiuj plik libmySQL.dll do
folderu AutoCAD Map 3D\FDO\bin i spróbuj ponownie.

Co jest obsługiwane przez schematyMySQL?

W schemacie MySQL obsługiwane są następujące opcje:

■ Dziedziczenie

■ Wiele schematów

■ Właściwości obiektu (z ograniczeniami)

■ Właściwości przypisania (z ograniczeniami)

■ Napisania schematu

■ Automatyczne generowanie ID

■ Wartości domyślne

■ Ograniczenia wartości zerowej

■ Ograniczenia unikatowej wartości
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■ Złożone ograniczenia unikatowej wartości

■ Konteksty przestrzenne

■ Poniższe typy geometrii

■ wieloboki: wielobok, multiwielobok, wielobok z krzywych, wielobok z wielu
krzywych, segment łuku kołowego

■ Punkty: punkt, multipunkt

■ Pierścienie: pierścień, pierścień liniowy

■ Łańcuchy linii: łańcuch linii, segment łańcucha linii, łańcuch wielolinii, łańcuch
krzywych, łańcuch wielu krzywych

■ Multigeometria

Ograniczenia schematówMySQL

Podczas tworzenia schematu MySQL zastosowanie mają następujące ograniczenia:

■ klasa elementów (str. 1773)musi definiować lub dziedziczyć co najmniej jedną tożsamość
właściwość (str. 1788).

■ Nie jest obsługiwane włączanie wiązań zakresu wartości.

■ Właściwości tożsamości nie mogą być zerowe.

■ Właściwości tożsamości tylko do odczytu muszą być tworzone automatycznie.

■ Klasa elementu może posiadać wiele właściwości geometrycznych. Chociaż nie jest
to obowiązkowe, to posiadanie głównej geometrii jako atrybutu klasy elementu może
pomóc zidentyfikować której właściwości geometrii należy użyć domyślnie dla zapytań
i renderowania. Obsługiwane są atrybuty "PosiadaWymiar" i "PosiadaPoziom".

■ Maksymalną długością ciągu jest 65 535 bajtów.

■ W przypadku właściwości będących liczbami dziesiętnymi dokładność musi być
wartością z zakresu od 1 do 65 włącznie, a skala musi być wartością z zakresu od 0
do 30 włącznie.

Patrz także:

■ Przegląd danych geoprzestrzennych (str. 482)

■ Konfiguracja użytkowników bazy danych (str. 505)
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■ Tworzenie składnicy danych (str. 507)

■ Wprowadzanie elementów z baz danych MySQL (str. 282)

■ Przypisywanie stylu do elementów (str. 545)

■ Tworzenie połączenia. (str. 443)

■ Edytowanie elementów za pomocą Tabeli danych (str. 601)

■ Tworzenie nowego schematu (str. 512)

■ Przeglądanie schematu (str. 522)

■ Edytowanie schematu (str. 523)

■ Usuwanie schematów (str. 525)

■ Migracja danych (str. 526)

Aby pracować z danymi MySQL

■ Konfiguruj użytkowników (str. 505)

■ Utwórz składnice danych (str. 507)

■ Dodaj elementy MySQL do swojej mapy (str. 282)

■ Ustaw styl elementów MySQL (str. 545)

■ Połącz dane MySQL z odmiennym elementem (str. 443)

■ Sprawdź lub edytuj dane atrybutu (str. 601)

■ Utwórz schemat MySQL (str. 512)

■ Zobacz schemat MySQL (str. 522)

■ Edytuj schemat MySQL (str. 523)

■ Skasuj schemat MySQL (str. 525)

■ Skopiuj dane do/z innego formatu danych (str. 526)

Praca z danymi SDF

Format pliku SDF firmy Autodesk jest autonomicznym formatem przestrzennej bazy
danych opartej na plikach, który umożliwia obsługę wielu klas elementów i właściwości
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w jednym pliku oraz indeksowanie przestrzenne, współpracę i uzyskiwanie wysokiej
wydajności w przypadku dużych zbiorów danych.

Charakterystyka formatu pliku SDF

Format pliku SDF ma następujące właściwości:

■ Pliki SDF mogą być odczytywane na różnych platformach.

■ Jeden schemat (str. 1781) znajdujący się w pojedynczym pliku SDF obsługuje wiele klas
elementu (str. 1773).

■ Pliki SDF posiadają własne indeksowanie przestrzenne.

■ W pliku SDF efektywnie mogą być przechowywane dane geometryczne oraz dane
inne niż geometryczne.

■ Format pliku SDF umożliwia jednoczesną obsługę jednego użytkownika posiadającego
uprawnienia do zapisu oraz wielu użytkowników posiadających uprawnienia do
odczytu.

Co jest obsługiwane przez schematy SDF?

W schemacie SDF obsługiwane są następujące opcje:

■ Automatyczne generowanie ID

■ Wartości domyślne

■ Wyłączne i włączne wiązania zakresu wartości

■ Wiązania listy wartości

■ Ograniczenia wartości zerowej

■ Konteksty przestrzenne

■ Poniższe typy geometrii

■ wieloboki: wielobok, multiwielobok, wielobok z krzywych, wielobok z wielu
krzywych, segment łuku kołowego

■ Punkty: punkt, multipunkt

■ Pierścienie: pierścień, pierścień liniowy

■ Łańcuchy linii: łańcuch linii, segment łańcucha linii, łańcuch wielolinii, łańcuch
krzywych, łańcuch wielu krzywych
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■ Multigeometria

Patrz także:

■ Przegląd danych geoprzestrzennych (str. 482)

■ Konfiguracja użytkowników bazy danych (str. 505)

■ Tworzenie składnicy danych (str. 507)

■ Wprowadzanie elementów z plików SDF (str. 287)

■ Przypisywanie stylu do elementów (str. 545)

■ Tworzenie połączenia. (str. 443)

■ Edytowanie elementów za pomocą Tabeli danych (str. 601)

■ Tworzenie nowego schematu (str. 512)

■ Przeglądanie schematu (str. 522)

■ Edytowanie schematu (str. 523)

■ Usuwanie schematów (str. 525)

■ Migracja danych (str. 526)

Aby pracować z danymi SDF

■ Utwórz składnice danych (str. 507)

■ Dodaj elementy SDF do swojej mapy (str. 287)

■ Ustaw styl elementów SDF (str. 545)

■ Połącz dane SDF z odmiennym elementem (str. 443)

■ Sprawdź lub edytuj dane atrybutu (str. 601)

■ Utwórz schemat SDF (str. 512)

■ Zobacz schemat SDF (str. 522)

■ Edytuj schemat SDF (str. 523)

■ Skasuj schemat SDF (str. 525)

■ Skopiuj dane do/z innego formatu danych. (str. 526)
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Praca z danymi SHP

Jednostanowiskowy format pliku ESRI SHP obsługuje dane GIS za pomocą poniższych
typów pliku:

■ SHP (geometria kształtu)

■ SHX (geometria indeksu)

■ PRJ (informacje o projekcie)

■ CPG (pliki stron kodu)

■ IDX (indeks przestrzenny)

■ DBF (atrybuty kształtu w formacie dBASE)

Aby uzyskać połączenie z danymi lub pracować ze schematami (str. 1781), musi istnieć plik
SHP lub DBF. W przeciwnym razie obecność tych plików jest opcjonalna. Jeśli nie istnieją,
system utworzy pliki z pustymi rekordami.

Charakterystyka formatu pliku SHP.

Edytor schematu traktuje poszczególne pliki SHP i skojarzone z nimi pliki DBF jako klasa
elementów (str. 1773) z określoną pojedynczą właściwością geometrii właściwość (str.
1788) oraz opcjonalnie z właściwościami atrybutu danych. Format pliku SHP umożliwia
jednoczesną obsługę jednego użytkownika posiadającego uprawnienia do zapisu oraz
może posiadać wielu użytkowników posiadających uprawnienia do odczytu.

Plik SHP może zawierać geometrię tylko jednego typu, ale można ją przechowywać i
kopiować do wielu plików SHP w folderze. Użycie pliku konfiguracyjnego umożliwia
obsługę wielu schematów podczas nawiązywania połączenia z folderem zawierającym
pliki SHP.

Co jest obsługiwane przez schemat SHP?

W schemacie SHP obsługiwane są następujące opcje:

■ Jeden typ geometrii w jednym pliku

■ Konteksty przestrzenne (określone na podstawie informacji o układzie współrzędnych
znajdujących się w pliku PRJ)

■ Automatyczne generowanie ID

■ Ograniczenia wartości zerowej
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■ Poniższe typy geometrii

■ Wieloboki: wielobok, multiwielobok

■ Punkty: punkt, multipunkt

■ Pierścienie: pierścień liniowy

■ Łańcuchy liniowe: łańcuch liniowy, segment łańcucha, łańcuch wielolinii

Patrz także:

■ Przegląd danych geoprzestrzennych (str. 482)

■ Konfiguracja użytkowników bazy danych (str. 505)

■ Tworzenie składnicy danych (str. 507)

■ Wprowadzanie elementów z plików SHP (str. 285)

■ Przypisywanie stylu do elementów (str. 545)

■ Tworzenie połączenia. (str. 443)

■ Edytowanie elementów za pomocą Tabeli danych (str. 601)

■ Przeglądanie schematu (str. 522)

■ Migracja danych (str. 526)

Aby pracować z danymi SHP

■ Utwórz składnice danych (str. 507)

■ Dodaj elementu SHP do swojej mapy (str. 285)

■ Ustaw styl elementów SHP (str. 545)

■ Połącz dane SHP z odmiennym elementem. (str. 443)

■ Sprawdź lub edytuj dane atrybutu (str. 601)

■ Zobacz schemat SHP (str. 522)

■ Skopiuj dane do/z innego formatu danych. (str. 526)
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Praca z danymi ODBC

Aby ustawić nazwę Źródła danych (DSN) dla składnicy danych ODBC, należy dodać DSN
w systemie Windows. Określone opcje konfiguracji zależą od typu używanej składnicy
ODBC. ID użytkownika oraz hasło, wprowadzane podczas ustawiania DSN są używane
jedynie do zdefiniowania DSN lecz nie podczas połączenia z dostawcą ODBC poprzez
FDO.

UWAGA Używając MySQL, należy mieć pewność, że zainstalowano sterowniki MySQL
z MyODBC 3.51 pobrane ze strony
http://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/3.51.html.

Co jest obsługiwane przez schemat ODBC?

Dla ODBC, AutoCAD Map 3D obsługuje geometrię punktów z kolumnami X i Y oraz
opcjonalnie z kolumną Z dla definiowania punktów. Domyślnymi nazwami kolumn są X,
Y i Z, ale wybranie kolumn, które mają je reprezentować, powoduje nadpisanie tych
domyślnych nazw. Ponieważ te informacje są przechowywane w pliku mapy, więc jeśli
przeprowadzisz te same kroki (przy innej mapie), będziesz musiał ponownie nadpisać
ustawienia.

W niektórych przypadkach, schematy ODBC obsługują wartości domyślne.

Ograniczenia schematówODBC

■ Indeksowanie przestrzenne nie jest obsługiwane.

■ Punkty geometrii są przechowywane jako oddzielne właściwości w definicji obiektu.

■ Istniejące schemat (str. 1781) jest w użyciu. Nie możesz edytować ani usuwać. Nie
możesz dodać nowego schematu ani dodać FDO (str. 1772) metadanych do składnica
danych (str. 1782).

Patrz także:

■ Przegląd danych geoprzestrzennych (str. 482)

■ Dostęp do danych ze źródeł ODBC (str. 290)

■ Tworzenie połączenia. (str. 443)

■ Edytowanie elementów za pomocą Tabeli danych (str. 601)
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■ Aby skonfigurować składnicę danych ODBC, która ma być użyta z produktem
AutoCAD Map 3D (str. 500)

■ Aby ustawić zakres bazy danych dla Excela. (str. 501)

■ Aby pracować z danymi ODBC (str. 501)

Aby skonfigurować składnicę danych ODBC, która ma być użyta z produktem AutoCAD
Map 3D

1 Na pulpicie w systemie Windows kliknij menu Start  ➤ Ustawienia  ➤ Panel
sterowania, a następnie otwórz Narzędzia administracyjne panelu sterowania.

2 Dwukrotnie kliknij Źródła danych (ODBC).

3 Kliknij przycisk Dodaj.

4 Wybierz sterownik.

■ Dla składnicy danych SQL należy użyć sterownika SQL Server lub SQL Native
Client. Wybierz produkt Windows NT lub SQL Server, a następnie wybierz
domyślną bazę danych zgodną z bazą danych użytkownika.

■ W przypadku dostawcy Oracle jako sterownika Oracle nie należy używać
Microsoft ODBC, ponieważ produkt ten nie jest zgodny z AutoCAD Map 3D.
Należy natomiast użyć sterownika zainstalowanego z klientem Oracle.

5 Kliknij przycisk Zakończ.

6 Podaj informacje DSN.

■ Dla składnicy danych MySQL Server określ nazwę źródła danych, serwer,
użytkownika, hasło i bazę danych.

■ Dla dostawcy Oracle określ nazwę źródła danych, nazwę usługi TNS (usługi, z
którą użytkownik nawiązuje połączenie) oraz ID użytkownika (dla bazy danych,
do której należy uzyskać dostęp). Za pomocą ID użytkownika wstępnie
definiowane są tabele dostępne w produkcie AutoCAD Map 3D (stanowi to
ekwiwalent pola OWNER w metaschemacie Oracle). Jeśli nie zostanie to
określone w tym miejscu, użyty będzie cały schemat instancji Oracle (w oparciu
o uprawnienia użytkownika). Uwzględniana jest wielkość liter, a określona
wartość musi być zgodna z wartością w instancji Oracle (przyjęto, że wszystkie
znaki pisane są wielkimi literami). Proces ten może zająć kilka minut, w
zależności od instancji Oracle.

7 W oknie Baza danych kliknij polecenie Wybierz i wybierz składnicę danych, która
ma być użyta.
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8 W oknach dialogowych Wybierz bazę danych oraz Konfiguracja ODBC Microsoft
Access kliknij przycisk OK.

9 W oknie dialogowym Administrator źródła danych ODBC wybierz nowe źródło
danych i kliknij polecenie Konfiguruj.

10 Określ opcje konfiguracji odpowiednie dla wybranego typu składnicy danych:

■ W przypadku SQL Server pewne typy danych kolumny (na przykład nchar) mogą
powodować błędy podczas nawiązywania połączenia z SQL Server, ponieważ
są one przekształcane w formaty nieobsługiwane przez sterownik ODBC.

■ W przypadku składnicy danych MySQL Server pewne typy kolumny mogą
zwracać nieprawidłową długość i uniemożliwiać utworzenie raportu kolumny
przez dostawcę ODBC. Aby rozwiązać ten problem, zapoznaj się z tematem Nie
optymalizuj szerokości kolumny.

■ Dla schematów programu Microsoft Excel należy określić co najmniej jeden
nazwany zakres. Następnie różnie nazwane zakresy można przedstawiać w
arkuszu jako różne tabele ODBC. Ponadto tabele ODBC są przypisywane do
klas FDO.

Aby ustawić zakres bazy danych dla Excela.

1 Otwórz arkusz programu Excel.

2 Zaznacz wszystkie dane na arkuszu.

Aby zaznaczyć wszystko, naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+A.

3 Podaj definicję nazwanego zakresu dla wszystkich danych w tabeli.

■ Kliknij menu Wstaw  ➤ Nazwa ➤ Definiuj.

■ Podaj nazwę klasy FDO.
Jako nazwy zakresu nie należy podawać DATABASE ani innego zastrzeżonego
słowa.

Aby pracować z danymi ODBC

■ Dodaj dane do mapy. (str. 290)

■ Połącz dane ODBC z innym elementem (str. 443)

■ Sprawdź lub edytuj dane atrybutu (str. 601)
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Praca z danymi ESRI ArcSDE.

Za pośrednictwem ArcSDE można uzyskać połączenie z bazą danych Oracle lub SQL
Server. Można wstawiać, zaznaczać, aktualizować i usuwać elementy w istniejących
schematach (str. 1781) ArcSDE. W programie AutoCAD Map 3D nie można tworzyć ani
modyfikować schematu ArcSDE.

AutoCAD Map 3D obsługuje ArcSDE 9.1 oraz 9.2. Aby pracować z ArcSDE, należy
zainstalować ArcSDE 9.1 oraz obsługiwanyźródło danych (str. 1790), jak np. Oracle 9i, w
sieci.

Zainstaluj następujące pliki DLL na komputerze, na którym uruchomiony jest program
AutoCAD Map 3D:

Dla wersji 9.2Dla wersji 9.1

pe.dllpe91.dll

sde.dllsde91.dll

sg.dllsg91.dll

Aby uzyskać instrukcje dotyczące instalowania plików DLL i ustawiania hosta oraz plików
usług dla ArcSDE, zobacz sekcję Wprowadzanie elementów z baz danych ArcSDE (str.
274).

Zmienna środowiska ŚCIEŻKI musi odnosić się do lokalnego folderu zawierającego te .
Aby spełnić te warunki, można zainstalować aplikację ArcGIS 9.1 Desktop lub zestaw
ArcSDE SDK. Więcej informacji na temat aplikacji ArcGIS 9.1 Desktop oraz zestawu
ArcSDE SDK znajduje się w dokumentacji ESRI.

Co jest obsługiwane przez schematy ESRI ArcSDE?

W programie AutoCAD Map 3D używane są funkcje ArcSDE dla opcji długa transakcja
(str. 1771), zarządzanie wersjami (str. 1789) oraz blokowanie trwałe (str. 1768). (ArcSDE dla
jednej klasy obsługuje tylko jedną z tych funkcji jednocześnie). W programie AutoCAD
Map 3D zarówno dla platformy Oracle, jak i dla SQL Server używana jest obsługiwana
przez ArcSDE składnica danych oraz standardowe API ArcSDE. W programie AutoCAD
Map 3D dla schematu ArcSDE nie są używane metadane FDO (str. 1772) - używane są
jedynie istniejące metadane.
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Ograniczenia schematówArcSDE

W przypadku wykrycia przez ArcSDE segmentów zakrzywionych są one przekształcane
w serię segmentów liniowych stanowiących przybliżenie oryginalnego segmentu łukowego
(przybliżenie oryginalnej geometrii).

Patrz także:

■ Przegląd danych geoprzestrzennych (str. 482)

■ Edytowanie elementów za pomocą Tabeli danych (str. 601)

■ Wprowadzanie elementów z baz danych ArcSDE (str. 274)

■ Przypisywanie stylu do elementów (str. 545)

■ Tworzenie połączenia. (str. 443)

■ Edytowanie elementów za pomocą Tabeli danych (str. 601)

■ Przeglądanie schematu (str. 522)

■ Migracja danych (str. 526)

Aby pracować z danymi ESRI ArcSDE

■ Dodaj elementy ArcSDE to mapy (str. 274)

■ Ustaw style elementów ArcSDE (str. 545)

■ Połącz dane ArcSDE do odmiennego elementu (str. 443)

■ Sprawdź lub edytuj dane atrybutu (str. 601)

■ Zobacz schemat ArcSDE (str. 522)

Praca z danymiWFS

Usługa OGC Web Feature Service (WFS) umożliwia dostęp do elementów geograficznych
przechowywanych w nieprzezroczystej składnica danych (str. 1782) w środowisku
klient/serwer. Za pomocą WFS klient może pobrać z jednej lub wielu WFS dane
geoprzestrzenne zakodowane w języku Geography Markup Language (GML). Komunikacja
pomiędzy klientem i serwerem jest zakodowana w języku XML. Jeśli odpowiedź WFS
obejmuje geometrie elementów, jest ona kodowana w języku Geography Markup
Language (GML), którego specyfikacja znajduje się w dokumencie OpenGIS Geographic
Markup Language Implementation Specification. Usługa WFS jest tylko do odczytu.
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Co jest obsługiwane przez schematyWFS?

WFS schemat (str. 1781) może obsługiwać:

■ Dziedziczenie

■ Wiele schematów

■ Właściwości obiektu

■ Właściwości skojarzeń

■ Następujące typy geometrii: punkt, ciąg linii, wielobok, multipunkt, multilinia,
multiwielobok, multigeometria, ciąg krzywej, wielobok z krzywych, ciąg wielu
krzywych, wielobok z wielu krzywych, pierścień liniowy, segment ciągu linii, segment
łuku kołowego oraz pierścień.

■ Multigeometria

Patrz także:

■ Przegląd danych geoprzestrzennych (str. 482)

■ Wprowadzanie danych ze źródeł WFS (str. 294)

■ Przypisywanie stylu do elementów (str. 545)

■ Tworzenie połączenia. (str. 443)

Aby pracować z danymi WFS

■ Dodaj elementy WFS do mapy (str. 294)

■ Ustaw styl elementów WFS (str. 545)

■ Połącz dane z elementem WFS (str. 443)

Praca ze źródłami elementów

Składnica danych, z którą nawiązano połączenie w produkcie AutoCAD Map 3D, stanowi
źródło elementów (str. 1790) dla bieżącej mapy.
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Praca ze źródłami elementów - przegląd

Składnica danych, z którą nawiązano połączenie w produkcie AutoCAD Map 3D, stanowi
źródło elementów (str. 1790) dla bieżącej mapy. Źródła elementów są umieszczone na
liście według dostawców (na przykład wszystkie źródła elementów SDF są wyświetlone
razem na liście w oknie Przyłącz dane (str. 1780)).

Patrz także:

■ Przegląd danych geoprzestrzennych (str. 482)

■ Ogólne informacje dotyczące wprowadzania elementów GIS (str. 266)

Aby ustawić źródło elementów (str. 1790)

1 Ustaw użytkowników bazy danych dla źródła elementu, jeśli jest taka potrzeba. (str.
?)

2 Wykonaj jedną z następujących operacji:

■ Utwórz składnicę danych bazy danych. (str. 508)

■ Utwórz składnicę danych SDF lub SHP. (str. 509)

UWAGA Możesz również skasować składnicę danych. (str. ?)

Konfiguracja użytkowników bazy danych

Możesz skorzystać z narzędzia Menedżer użytkowników FDO dostarczanego wraz z
AutoCAD Map 3D, aby ustawić użytkowników bazy danych dla Oracle, SQL Server oraz
MySQL.

W przypadku składnic danych Oracle składnica danych (str. 1782) w programie AutoCAD
Map 3D występuje różnica pomiędzy użytkownikiem Oracle będącym właścicielem
schemat (str. 1781) a użytkownikiem Oracle, który posiada jedynie dostęp do schematu.

Podczas tworzenia nowej składnicy danych Oracle w programie AutoCAD Map 3D (str.
507) program AutoCAD Map 3D automatycznie tworzy nowego odpowiadającego
użytkownika Oracle będącego właścicielem danych. Przykładowo podczas tworzenia
składnicy danych o nazwie mojemiastodb tworzony jest użytkownik Oracle o nazwie
mojemiastodb. Jednakże należy utworzyć również oddzielnych użytkowników Oracle w
celu uzyskania dostępu do składnicy danych. W ten sposób utworzeni użytkownicy Oracle
są użytkownikami końcowymi posiadającymi dostęp do danych. Przykładowo, jeśli
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użytkownik końcowy JNowak będzie łączył się z nową składnicą danych, należy utworzyć
użytkownika Oracle o takiej samej nazwie i nadać mu uprawnienia dostępu do nowej
składnicy danych. Umożliwia to posiadanie różnych uprawnień przez użytkowników
uzyskujących dostęp do tych samych danych.

W programie AutoCAD Map 3D wymagane jest posiadanie określonych uprawnień przez
użytkowników bazy danych w celu uzyskania dostępu do danych rezydujących w relacyjnej
bazie danych. Za pomocą Menedżera użytkowników FDO dodaj nowego użytkownika,
określając dla niego odpowiednie role. Menedżer użytkowników FDO jest narzędziem
wiersza poleceń, za pomocą którego można spójnie zarządzać kontami i użytkownikami
bazy danych w systemie zarządzania bazą danych.

Użytkownicy tworzeni dla instancji Oracle za pomocą Menedżera użytkowników FDO
otrzymują uprawnienia dostępu do danych znajdujących się w danej składnicy danych.
W przypadku uzyskiwania dostępu do składnicy danych przez użytkownika, który nie
został utworzony za pomocą Menedżera użytkowników FDO, administrator bazy danych
musi sprawdzić, czy wspomniany użytkownik posiada uprawnienia wystarczające do
pracy z danymi. W przypadku użycia Menedżera obszaru roboczego Oracle składnica
danych musi zostać utworzona przez innego użytkownika niż użytkownik uzyskujący
dostęp do bazy danych, ponieważ blokowanie jest śledzone przez poszczególnych
użytkowników i jeśli wszyscy uzyskują dostęp do składnicy danych jako ten sam
użytkownik, blokowanie nie będzie skuteczne.

W Menedżerze użytkowników FDO wybierz dostawca FDO (str. 1770) oraz połączenie, a
następnie wykonaj zadania specyficzne dla dostawcy, w tym:

■ Dodawanie, usuwanie oraz umieszczanie użytkowników na liście

■ Przypisywanie, odbieranie lub umieszczanie na liście ról i uprawnień

■ Udzielanie, odbieranie lub umieszczanie na liście praw dostępu do składnic danych

Uwaga: użytkownicy bazy danych nie są użytkownikami programu AutoCAD Map 3D.
Ci ostatni sązarządzani osobno (str. 75).

Patrz także:

■ Przegląd danych geoprzestrzennych (str. 482)

■ Konfigurowanie użytkowników i przypisywanie uprawnień (str. 75)

■ Tworzenie składnicy danych (str. 507)

Zarządzenie użytkownikami baz danych oraz kontami

1 Uruchom Menedżera użytkowników FDO.
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Domyślnie Menedżer użytkowników FDO znajduje się w folderze \Program
Files\AutoCAD Map 3D\FDO\bin\. Aby rozpocząć, kliknij dwukrotnie
FdoUserManager.exew Eksploratorze Windows lub wprowadź polecenie
FdoUserManager w wierszu poleceń. (Aby móc wywołać Menedżera
użytkowników FDO z dowolnego poziomu wiersza poleceń, dodaj katalog
menedżera do ustawień ścieżki.)

2 W menu Wybierz dostawcę wprowadź cyfry odpowiadające dostawcy FDO, a
następnie naciśnij klawisz Enter.

3 Po każdym zgłoszeniu wprowadź parametr połączenia i naciśnij klawisz Enter.

Wprowadź na przykład wymaganą nazwę usługi i nazwę użytkownika/hasło. W celu
uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z administratorem bazy danych.

4 Po połączeniu wykonuj instrukcje wyświetlone na ekranie.

W przypadku dodawania użytkownika podaj nazwę użytkownika i hasło.

Nowym użytkownikom tworzonym za pomocą tego narzędzia automatycznie
przypisywane są role i uprawnienia wymagane przy użyciu funkcji FDO w programie
AutoCAD Map 3D. Jednakże za pomocą Menedżera użytkowników FDO można
nadać dodatkowe uprawnienia. Nazwy ról należy oddzielić za pomocą przecinków,
nie używając spacji. Można wprowadzić ?, aby wyświetlić listę ról. Aby sprawdzić
role po ich dodaniu, wybierz polecenie Wyświetl wszystkie role i uprawnienia
użytkownika.

5 Po zakończeniu wprowadź 0 (zero), aby zamknąć Menedżera użytkowników FDO.

Tworzenie składnicy danych

Elementy są przechowywane w składnica danych (str. 1782), która jest zbiorem klas
elementów w danym miejscu przechowywania danych. Aby dodać element do mapy,
należy uzyskać połączenie z odpowiednią składnicą danych, a następnie wybrać każdą
klasa elementów (str. 1773), którą należy dołączyć.

Głównym powodem tworzenia nowej składnicy danych jest przeprowadzenie migracji
istniejących danych (str. 526) do nowego dostawca FDO (str. 1770) lub utworzenie nowych
danych w formacie tego dostawcy.

Aby w programie AutoCAD Map 3D tworzyć nowe składnice danych dla dostawców FDO
baz danych (Microsoft SQL Server, MySQL lub Oracle) oraz dla dostawców FDO opartych
na plikach (SDF lub SHP), należy posiadać wymagane uprawnienia dla docelowej bazy
danych lub katalogu. Po utworzeniu składnicy danych można zdefiniować lub
zaimportować dla niej schemat, za pomocą którego określone są klasy elementów
dostępne dla tej składnicy danych oraz jej właściwości.
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Przed utworzeniem składnicy danych bazy danych sprawdź, czy utworzono użytkownika
składnicy danych z odpowiednimi uprawnieniami (str. 505).

Aby nadpisać istniejącą składnicę danych, należy najpierw usunąć jej starszą wersję. W
przypadku składnic danych dostawców FDO baz danych istniejące tabele można usuwać
za pomocą narzędzi specyficznych dla systemu DBMS.

Po utworzeniu składnicy danych i zdefiniowaniu schematu (str. 512) dla niej użytkownicy
programu AutoCAD Map 3D mogą tworzyć, przechowywać i uzyskiwać dostęp (str. 265)
do danych geoprzestrzennych w tej składnicy danych.

Aby przenieść dane DWG do źródło elementów (str. 1790), zobacz sekcję Migracja danych
DWG do GIS (str. 535).

Podczas tworzenia składnicy danych określa się minimalną i maksymalną wartość
współrzędnych X oraz Y zakresów przestrzennych dla nowej składnicy danych w Okno
dialogowe Utwórz składnicę danych (str. 1496). Jest to szczególnie istotne, jeśli później za
pomocą kopii całkowitej (str. 526) do tej składnicy danych przenoszone będą dane. Należy
sprawdzić, czy przenoszone dane są w zakresie docelowej składnicy danych. W przypadku
MySQL oraz Oracle zakres ten jest rozszerzany automatycznie, jeśli przenoszone dane
wykraczają poza niego.

Patrz także:

■ Przegląd danych geoprzestrzennych (str. 482)

■ Konfiguracja użytkowników bazy danych (str. 505)

■ Migracja danych (str. 526)

■ Migracja danych DWG do GIS (str. 535)

■ Tworzenie nowego schematu (str. 512)

Instrukcje tworzenia składnicy danych różnią się dla składnic danych baz danych oraz
składnic danych opartych na plikach.

■ Aby utworzyć składnicę danych dla dostawcy bazy danych (str. 508)

■ Aby utworzyć składnicę danych SDF lub SHP (str. 509)

Aby utworzyć składnicę danych dla dostawcy bazy danych

1 W Panelu zadań kliknij kartę Eksplorator mapy (str. 1771) lub Menedżer
wyświetlaniaMenedżer wyświetlania (str. 1775).

2 Kliknij menu Dane ➤ Połącz z danymi.
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3 Dokonaj wyboru z listy Połączenia danych wg dostawcy w oknie Połączenie danych
(na przykład wybierz polecenie Dodaj połączenie Oracle).

4 Na panelu znajdującym się po prawej stronie wprowadź nazwę połączenia (która
będzie używana dla tej składnicy danych w programie AutoCAD Map 3D) oraz
informacje wymagane do nawiązania połączenia ze składnicą danych; na przykład
nazwę usługi.

UWAGA Nie należy używać tej samej nazwy, której użyto podczas tworzenia
użytkownika dla składnicy danych (str. 505).

5 Zaloguj się do usługi dla składnicy.

6 Z listy Składnica danych wybierz polecenie Dodaj nową składnicę danych (lub podaj
nazwę, która nie istnieje jeszcze na liście), a następnie naciśnij klawisz Enter.

Wyświetlone zostanie pytanie o utworzenie nowej składnicy danych. Kliknij przycisk
Tak.

7 W oknie dialogowym Okno dialogowe Utwórz składnicę danych (str. 1496) danego
dostawcy wprowadź ustawienia nowej składnicy danych.

8 Kliknij przycisk OK.

Po pomyślnym utworzeniu składnicy danych wyświetlony zostanie komunikat
potwierdzający z poleceniem dokonania edycji schematu utworzonej składnicy
danych. Za pomocą Edytora schematu utwórz (str. 512) lub zaimportuj (str. 521)
schemat dla składnicy danych.

Połączenie z nową składnicą danych zostanie nawiązane automatycznie.

Aby utworzyć składnicę danych SDF lub SHP

1 W Eksploratorze mapy wykonaj jedną z poniższych czynności:

■ Kliknij Schemat ➤ Utwórz SDF.

■ Kliknij Schemat  ➤ Utwórz SHP.

2 W oknie dialogowym Utwórz plik podaj ścieżkę oraz nazwę składnicy danych, która
ma być utworzona.

3 Podaj kod układu współrzędnych nowej składnicy danych.

Jeśli kod nie jest znany, wybierz układ współrzędnych, wykonując poniższe czynności:

■ Kliknij
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■ W oknie dialogowym Wybierz globalny układ współrzędnych należy wybrać
kategorię.

■ Wybierz z listy dostępnych układów współrzędnych.
Wybierz układ współrzędnych obsługiwany przez dostawcę oraz program
AutoCAD Map 3D.

■ Kliknij przycisk Właściwości, aby obejrzeć właściwości wybranego układu
współrzędnych.

■ Kliknij przycisk OK.

4 Kliknij przycisk OK.

Należy zdefiniować schemat dla nowej składnicy danych. Wyświetlony zostanie
komunikat potwierdzający z poleceniem użycia Edytora schematu w celu utworzenia
(str. 512) lub zaimportowania (str. 521) schematu dla składnicy danych.

Nowa składnica danych zostanie utworzona po kliknięciu polecenia Zastosuj w
Edytorze schematu. Połączenie z nią zostanie nawiązane automatycznie.

Usuwanie źródła elementów

Podczas usuwania źródło elementów (str. 1790) z warstw na bieżącej mapie odnoszących
się do składnicy danych usuwane są wszystkie informacje o danych i stylizacji. Nie ma
to wpływu na składnica danych (str. 1782).

Aby usunąć źródło elementów, należy najpierw się z nim rozłączyć.

Patrz także:

■ Przegląd danych geoprzestrzennych (str. 482)

■ Tworzenie składnicy danych (str. 507)

■ Ogólne informacje dotyczące wprowadzania danych (str. 253)

Aby usunąć źródło elementów

1 W Eksploratorze mapy kliknij polecenie Dane  ➤ Połącz z danymi.

2 Na liście Połączenia danych wg dostawcy w oknie Połączenie danych prawym
przyciskiem myszy kliknij źródło elementów (str. 1790), które chcesz usunąć, a
następnie kliknij polecenie Rozłącz.
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W pozycjach źródła danych wyświetlane są ikony stron. Każdy wpis poniżej źródła
elementu jest klasą elementu w obrębie tego źródła elementu.

3 Kliknij źródło elementów ponownie prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij
polecenie Usuń.

Praca ze schematami

Użyj Edytora schematu, aby pracować ze schematami

Praca ze schematami - przegląd

Dane geoprzestrzenne są przechowywane w określonej hierarchii, podobnie jak zbiór
tabel: wiersze tabeli stanowią poszczególne elementy, a kolumny poszczególne właściwość
(str. 1788) tych elementów. Cała tabela (w tym jej nazwa, nazwy kolumn, typy danych,
wartości domyślne i wiązania) stanowi reprezentację klasa elementów (str. 1773). Zbiór
powiązanych tabel stanowi schemat, a zbiór tych wszystkich danych jest przechowywany
w składnicy danych.

Patrz także:

■ Przegląd danych geoprzestrzennych (str. 482)

■ Tworzenie składnicy danych (str. 507)

■ Ogólne informacje dotyczące wprowadzania danych (str. 253)

Użyj tej metody...Aby wykonać...

W Edytorze schematu wybierz Schematy z
drzewa Schemat. Kliknij Nowy schemat na
pasku narzędzi Edytor schematu.
Zobacz sekcję Tworzenie nowego schematu
(str. 512)

Utwórz schemat

W Edytorze schematu wybierz Schematy z
drzewa Schemat. Kliknij Importuj schemat na
pasku narzędzi Edytora schematu.
Zobacz sekcję Import i eksport schematu (str.
521)

Importuj schemat
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Użyj tej metody...Aby wykonać...

W Edytorze schematu, wybierz Schematy z
drzewaSchemat. Kliknij Eksportuj schemat na
pasku narzędzi Edytora schematu.
Zobacz sekcję Import i eksport schematu (str.
521)

Eksportuj schemat

W Edytorze Schematów kliknij schemat (str.
1781), klasa elementów (str. 1773) lub wła-
ściwość (str. 1788).

Zobacz sekcję Przeglądanie schematu (str. 522)

Wyświetl schemat

W Edytorze schematu kliknij dowolny schemat,
klasę elementu lub właściwość. Zmień
dowolne ustawienia.
Zobacz sekcję Edytowanie schematu (str. 523)

Edytuj schemat

W Edytorze schematu kliknij prawym
przyciskiem myszy dowolny schemat, klasę

Usuń schemat

elementu lub właściwość. Kliknij przycisk
Usuń.
Zobacz sekcję Usuwanie schematów (str. 525)

Tworzenie nowego schematu

Użyj Edytora schematu do zdefiniowania nowego schemat (str. 1781) w nowym (str. 507)
lub istniejącym źródło elementów (str. 1790) dla bazy danych dostawca FDO (str. 1770)
(Microsoft SQL Server, MySQL lub Oracle) lub dla składnicy danych SDF. Nie można
utworzyć schematu dla istniejącego źródła elementów SHP, ale można utworzyć nową
składnicę danych opartą na plikach (str. 507) oraz utworzyć nowy schemat dla tej składnicy
podczas jej tworzenia. Schemat ArcSDE schema— należy utworzyć za pomocą narzędzi
ESRI; schematu dla ArcSDE nie można utworzyć za pomocą AutoCAD Map 3D.

W przypadku niektórych dostawców FDO klient może nadpisać domyślne logiczne i
fizyczne odwzorowania określone w schemacie dostawcy. Za pomocą Edytora schematu
można nadpisywać klasy, nazwy fizycznych tabel (w celu utworzenia nowej tabeli), nazwy
obszaru tabel Oracle, aparaty przechowywania MySQL, odwzorowania typu tabeli
(podstawowe lub konkretne), właściwości i nazwy kolumn podczas definiowania nowego
schematu. Nie można przekształcić w istniejącą tabelę.
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W przypadku przypisania do istniejącej tabeli lub widoku w innej składnica danych (str.
1782) należy sprawdzić, czy wszystkie nadpisania kolumn są poprawnie odwzorowane na
istniejących kolumnach. W przypadku przekształcenia w tabelę lub widok innego
właściciela należy od niego uzyskać uprawnienie dostępu do składnicy danych FDO.
Można utworzyć widok lokalny, za pomocą którego można dokonać wyboru z innej tabeli,
a następnie odwzorować na ten widok lokalny, ale może to nie być konieczne. Jeśli
wspomniany widok nie jest obecny podczas stosowania zmian, zostanie utworzony
automatycznie.

W przypadku przypisania do nieistniejącej tabeli lub kolumny w bieżącej składnicy danych
sprawdź, czy nazwa kolumny jest poprawna dla bazy danych użytkownika.

Elementy schematu należy tworzyć z zachowaniem odpowiedniej hierarchii: najpierw
utwórz schemat, następnie jego klasy elementów (str. 1773), a potem właściwości.

W przypadku źródeł elementów niektórych dostawców FDO w tym samym źródle
elementów można tworzyć wiele schematów, a także zmieniać (str. 523) schematy po ich
zdefiniowaniu i zapisaniu po raz pierwszy.

Schemat można przeglądać (str. 522) z poziomu dowolnego dostawcy FDO, ale
dokonywanie zmian oraz usuwanie nie jest możliwe, jeśli jest on używany przez istniejące
elementy.

Patrz także:

■ Przegląd danych geoprzestrzennych (str. 482)

■ Tworzenie składnicy danych (str. 507)

■ Ustawianie wiązań w Edytorze schematu (str. 514)

■ Import i eksport schematu (str. 521)

■ Przeglądanie schematu (str. 522)

■ Edytowanie schematu (str. 523)

■ Usuwanie schematów (str. 525)

Aby utworzyć schemat

1 Połącz (str. 265) ze źródłem elementów, w którym chcesz utworzyć schemat.schemat
(str. 1781)

2 W Eksploratorze mapy, wybierz źródło elementów (str. 1790) z drzewa połączeń (na
górze panelu), a następnie kliknij Schemat ➤ Edytuj schemat.
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3 W Edytorze schematu rozwiń drzewo Schemat, a następnie wykonaj jedną z
poniższych czynności:

■ Aby utworzyć schemat, wybierz Schematy (górny węzeł drzewa Schemat), a
następnie kliknij Nowy schemat na pasku narzędzi Edytora schematu.

■ Aby utworzyć klasa elementów (str. 1773), wybierz schemat nadrzędny w drzewie
Schemat, a następnie kliknij Nowa klasa elementów na pasku narzędzi Edytora
schematu.

■ Aby utworzyć właściwość (str. 1788), wybierz nadrzędną klasę elementu w drzewie
Schemat, a następnie kliknij Nowa właściwość na pasku narzędziEdytora
schematu.

4 Określ ustawienia dla nowego elementu schematu (str. 1491) na panelu znajdującym
się po prawej stronie.

Zobacz sekcję Ustawianie wiązań w Edytorze schematu (str. 514), aby uzyskać
informacje dotyczące ograniczania poprawnych wartości dla właściwości.

5 Aby utworzyć inne elementy schematu, powtórz dwie poprzednie czynności.

6 Kliknij przycisk Zastosuj, aby wprowadzić zmiany.

7 Aby zakończyć, kliknij przycisk OK.

Ustawianie wiązań w Edytorze schematu

Podczas tworzenia schematu można ograniczyć wartości, które są prawidłowe dla
poszczególnych właściwości. Typy wiązań obsługiwane przez program AutoCAD Map
3D są opisane w poniższej tabeli.

Zachowanie tabeli danychOpisTyp wiązania

Jakakolwiek wartość znajdująca się
poza określonym zakresem generuje
błąd i trzeba wprowadzić inną wartość.

Poprawne wartości muszą
znajdować się w obrębie
określonego zakresu. Mo-

Zakres

żesz włączyć lub wyłączyć
minimalne oraz
maksymalne wartości.
Przykładowo można okre-
ślić wyłączenie 1-10 i wtedy
zarówno 1 jak i 10 są warto-
ściami prawidłowymi.
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Zachowanie tabeli danychOpisTyp wiązania

Kliknij strzałkę w dół, aby wyświetlić
listę, a następnie wybierz jedną z
pozycji jako wartość dla właściwości.

Możesz podać pozycje listy,
które są prawidłowe dla
właściwości.

Lista

Jeśli pozostawisz wartość właściwości
pustą, to podczas zamykania Tabeli

Wartość właściwości nie
może być pusta.

Niezerowa

danych wyświetli się komunikat błędu
z informacją, że należy wprowadzić
wartość.

Jeśli wprowadzisz wartość, która jest
używana przez dowolny inny element

Wartość właściwości musi
być niepowtarzalna w

Niepowtarzalna

w tej klasie elementu, to wyświetli sięobrębie klasy elementu. Je-
komunikat błędu z informacją, żeśli zdefiniujesz właściwość
należy zmienić wartość. Komunikatjako pole automatycznie
błędu nie pojawi się do momentu
wpisania elementu.
Jeśli tabela posiada dwie kolumny,
które muszą być niepowtarzalne

generowane lub jeśli jest
ono definiowane w
składnicy danych jako pole
kluczowe, utworzone
zostanie takie wiązanie. (przykładowo "Imię" oraz "Nazwisko"),

wtedy komunikat pojawi się w
odniesieniu do każdej kolumny,
mającej związek z wiązaniem pary.

Podczas przeprowadzania edycji właściwości (str. 601) w Tabeli danych możesz wprowadzić
tylko wartości dozwolone przez wiązanie. Przykładowo dla elementu Roads, możesz
określić, że wartości dla właściwości Number_Of_Lanes będą zawierać się w zakresie od
1 do 8. Jeśli wprowadzisz 9, otrzymasz komunikat błędu.

Komunikat błędu pojawi się od razu po wprowadzeniu nieprawidłowej wartości. Podczas
wpisywania elementu edycje użytkownika są ponownie sprawdzane pod względem
poprawności. Możesz być poinformowany o dalszych błędach, w zależności od możliwości
dostawcy danych.

Nie możesz edytować schematu, aby konwertować istniejące pole do wiązania innego
typu, jeśli tabela zawiera już dane. Tabela musi być pusta.
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Nie wszystkie wiązania są obsługiwane przez wszystkich dostawców danych. Poniższa
tabela ukazuje wiązania obsługiwane przez dostawcę.

NiepowtarzalnaNiezerowaListaZakresDostawca

TakTakTakTakOracle

TakTakTakTakSQL Server

TakTakNieNieMySQL

NieTakTakTakSDF

TakTakNieNieArcSDE

NieTakNieNieSHP

Edytor schematu sprawdza możliwości dostawcy i pozwala wprowadzać tylko wiązania
obsługiwane przez dostawcę.

Właściwość z wiązaniami może posiadać dowolny typ danych, z wyjątkiem logicznych
(które mogą posiadać jedynie wiązania niezerowe). Nie możesz wiązać właściwości z
typami danych BLOB lub CLOB.

Aby utworzyć właściwość wiązaną

1 W Edytorze schematu, rozwiń drzewo Schemat i wybierz właściwość do wiązania.

2 Upewnij się, że typ danych dla właściwości pozwoli na żądane wiązanie.

Przykładowo właściwości logiczne mogą posiadać jedynie wiązania niezerowe.

3 Wykonaj jedną z następujących operacji:

■ Aby określić zakres tych właściwości, ustaw Typ wiązania na Zakres i określ
wartości zakresu.
W polu Typ wiązania kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij Zakres. Wprowadź
wartość minimalną i maksymalną dla zakresu i dla każdej z nich określ, czy
zakres jest włączony czy wyłączony dla tej wartości. Przykładowo, jeśli zakres
wynosi 1-10, określ, czy 1 i 10 są włączone czy nie.

■ Aby określić listę możliwych wartości, ustaw Typ wiązania jako Lista i określ
wartości listy.
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W polu Typ wiązania kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij Lista. Kliknij Lista

wartości, a następnie kliknij . Uzupełnij listę, naciskając klawisz Enter po
każdej pozycji.

Jeśli typ danych dla właściwości to Łańcuch, określ maksymalną długość łańcucha
przed wprowadzeniem wartości do listy.

Jeśli typ danych dla właściwości to Dziesiętny, określ precyzję oraz skalę przed
wprowadzeniem wartości do listy. Jeśli wprowadzisz wartości do listy
przekraczające precyzję lub skalę, wartości te zostaną zaokrąglone.

Jeśli typ danych dla tej właściwości jest ustawiony jako Data/Czas, edytor listy
wyświetli kalendarz, z którego będzie można wybrać określoną datę. Po
ustawieniu daty początkowej na liście zostanie utworzony nowy wpis i będzie
można wybrać kolejną datę.

Po kliknięciu OK, AutoCAD Map 3D sprawdzi wartości z listy. Jeśli wartości są
nieprawidłowe, na przykład, jeśli nie zgadzają się z typem danych lub
przekraczają długość definicji łańcucha, pojawi się komunikat błędu.

■ Aby upewnić się, że właściwość nie może być wartością pustą, ustaw Zerowa
jako Fałsz.
W polu Zerowa kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij Prawda lub Fałsz. Jeśli
ustawisz pozycję Zerowa jako Fałsz, możesz wprowadzić Wartość domyślną,
aby zapewnić wpis dla tej właściwości dla nowego elementu.

4 Aby określić wiązanie "niepowtarzalność", wybierz odpowiednią klasę elementu z
drzewa po lewej stronie.

Możesz określić wiązanie niepowtarzalności pojedynczej właściwości lub właściwości
złożonej. Wszystkie niepowtarzalne wiązania jednej właściwości dają pewność, że
wartość dla tej właściwości jest niepowtarzalna w obrębie klasy elementu. Wiązanie
niepowtarzalności właściwości złożonej (czasami nazywane "wiązanej pary") określa
wiele właściwości, dla których powiązane wartości są niepowtarzalne. Przykładowo
możesz powiązać pola Street_Number, Street_Name oraz City, aby określić adres
budynku.

■ Kliknij polecenie Nowy w poluOkreśl wiązania (oraz kolejność).

■ Wybierz pola dla właściwości, które muszą posiadać wartości niepowtarzalne.
Właściwości określone jako niepowtarzalne pojawiają się na liście na dole okna
dialogowego.

■ Jeśli jest taka konieczność, użyj strzałek w górę i w dół, aby zmienić kolejność
właściwości na liście.
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5 Kliknij przycisk Zastosuj.

Wyświetlanie widoku własnej bazy danych w schemacie

Widok bazy danych jest wirtualną lub logiczną tabelą złożoną z wyników zapytań. W
przeciwieństwie do innych zwykłych tabeli w bazie danych relacyjnej widok nie jest
elementem schematu fizycznego. Jest to dynamiczna wirtualna tabela utworzona z danych
pobranych z bazy danych. Zmiana danych w tabeli zastępuje dane pokazane w widoku.

Widoki są korzystniejsze niż tabele:

■ Można skorzystać z widoku, aby utworzyć podzbiór danych dostępnych dla
określonych użytkowników.

■ Widok może spowodować przyłączenie i uproszczenie wielu tabel do pojedynczej
wirtualnej tabeli.

■ W widokach można gromadzić dane (za pomocą sumy, średniej, lub innej funkcji),
aby obliczyć i przedstawić dane.

Przypisanie istniejących widoków do klas elementów

AutoCAD Map 3D automatycznie wyświetla istniejące widoki bazy danych jako klasy.
Widoki są zdefiniowane w ich własnych bazach danych. Jeśli widok zawiera geometrię,
będzie wyświetlony jako klasa elementu. Stosowane są poniższe ograniczenia:

■ Nie można tworzyć ani modyfikować definicji widoku w programie AutoCAD Map
3D.

■ W Tabeli danych można edytować dane w widokach tylko wtedy, gdy posiadasz
uprawnienia do tego i tylko wtedy, jeśli składnica danych obsługuje edycję danych
opartych na widoku.

■ Możliwość wstawiania, uaktualniania oraz usuwania danych w widoku zależy od
definicji widoku w jego własnej składnicy danych.

■ Dla istniejących schematów Oracle geometria, która jest włączona do widoku, wymaga
oddzielnego wpisu w tabeli user_sdo_geom_metadata. Umożliwia to określenie za
pomocą programu AutoCAD Map 3D właściwego kontekstu przestrzennego do użycia
podczas wyświetlania tego widoku jako klasy elementów.
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Jeśli planujesz użyć widoku bazy danych z programu AutoCAD Map 3D. pamiętaj o
następujących punktach:

■ Widok własny musi zawierać klucz główny.

■ Widok własny musi używać indeksu przestrzennego.

WEdytorze schematu kolumny określone dla widoku pojawiają się jako właściwości, ale
nie można ich edytować. Jednakże można skorzystać z Edytora schematu, aby utworzyć
klasy elementów oraz właściwości, które naśladują widoki bazy danych.

Przykładowo pomimo posiadania tabeli Oracle, Rivers, z dwudziestoma właściwościami,
możesz chcieć, aby pewne osoby widziały tylko sześć z tych właściwości. Możesz użyć
Edytora schematu, aby utworzyć nową klasę elementów opartą na istniejącej tabeli Rivers
oraz dodać sześć właściwości, które chcesz pokazać.

Edytor schematu pozwala na przypisanie obiektów bezpośrednio do fizycznej bazy danych
(tabele lub widoki).

Dostęp do widoków ze schematu własnego

Oprócz przypisania klasy elementów do istniejącego widoku w składnicy danych z
odblokowanym FDO można wykonać "obrót inżynierski" widoków we własnej, istniejącej
składnicy danych z odblokowanym FDO do klas elementów.

Aby to wykonać, muszą być spełnione następujące warunki:

■ Klucz główny lub niepowtarzalne kolumny indeksów muszą być wyświetlone w
widoku.
Jeśli widok zawiera połączenie, kolumny identyfikujące każdy wiersz muszą również
być wyświetlone.

Jeśli klasa nie posiada klucza głównego, można wciąż dokonać wyświetlenia w
programie AutoCAD Map 3D ale będzie to wyświetlenie w trybie tylko do odczytu.

■ W przypadku składnic danych Oracle, jeśli w widoku istnieje geometria, to musi
istnieć wpis w user_sdo_geom_metadata dla tej geometrii. Dostarczy to kontekst
przestrzenny oraz informacje układu współrzędnych.

■ Dla nie-prostych widoków Oracle można określić, które kolumny mają być użyte dla
klucza głównego, dla wynikowej klasy elementów. Należy dostarczyć te informacje
wraz z widokiem, tak jak pokazano w przykładzie:
widok zastępczy <nazwawidoku> dodaj wiązanie <nazwawiązania> klucz

główny (nazwykolumn) zablokowanie novalidate;
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UWAGA Procedura ta jest wymagana jedynie dla FDO (str. 1772) -schematów
odblokowanych. Dla istniejących składnic danych schematów, w programie AutoCAD
Map 3D widok jest automatycznie wyświetlany jako klasa elementów, bez konieczności
późniejszej ingerencji użytkownika.

Aby utworzyć klasę elementów, która spowoduje przypisanie do widoku bazy danych

1 Utwórz składnicę danych z odblokowanym FDO.

Aby to zrobić, można skorzystać z Edytora schematu. Zobacz sekcję Tworzenie
nowego schematu (str. 512)

2 Utwórz widok bazy danych, używając własnych narzędzi bazy danych.

Dla Oracle użyj sqlplus. Dla SQL Server użyj sqlcmd. Dla MySQL użyj mysql.

3 Podłącz ponownie do składnicy danych w AutoCAD Map 3D

4 W Edytorze schematu wybierz docelową Nazwę schematu, a następnie kliknij Nowa
klasa elementów.

Aby uzyskać informacje dotyczące tworzenia klasy elementu oraz właściwości,
zobacz Edytowanie schematu (str. 523).

5 Jeśli karta Klasa elementów logicznych jest wyświetlona, kliknij kartę Konfiguracje
fizyczne.

6 Dla Nazwy tabeli wprowadź nazwę widoku utworzonego w etapie 1. Kliknij przycisk
OK.

7 Przełącz z powrotem do karty Klasa elementów logicznych oraz wprowadź nazwę,
typ klasy oraz inne wymagane informacje.

8 Kliknij Nowa właściwość, aby dodać właściwość.

9 Przełącz do karty Konfiguracje fizyczne.

10 Wprowadź nazwę kolumny widoku (z widoku utworzonego w etapie 1), aby przypisać
do nowej właściwości. Kliknij przycisk OK.

11 Przełącz z powrotem do karty Właściwość logiczna i ustaw atrybuty właściwości.

Atrybuty takie jak typ danych, długość, skala, precyzja, możliwość ustawienia
wartości zerowej, niepowtarzalność oraz inne wiązania muszą zgadzać się z
odpowiednimi atrybutami kolumny. Przykładowo nie można utworzyć właściwości,
która posiada typ danych łańcuchowy i przypisać jej do kolumny, która korzysta z
numerycznego typu danych.

12 Powtórz czynności z etapów od 8 do 11, aby utworzyć pozostałe właściwości.
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13 Upewnij się, że kolumna Klucz główny jest wypełniona dla nowego rekordu widoku,
zanim nastąpi jej wpisanie (jeśli nie została określona jako generowana
automatycznie).

Import i eksport schematu

Możesz eksportować schemat (str. 1781) jako plik XML, aby wykonać dowolną z poniższych
czynności:

■ Należy współużytkować schemat utworzony przez użytkownika w Edytorze schematu
z innymi użytkownikami oprogramowania GIS lub programu AutoCAD Map 3D.

■ Wykonaj kopię zapasową schematu utworzonego przez użytkownika w Edytorze
schematu w formie pliku XML.

■ Zapisz pracę w przypadku, gdy oryginalne źródło danych lub katalog stają się
niedostępne.

Wyeksportowany schemat XML można zaimportować w celu zdefiniowania na jego
podstawie nowego schematu dla innej składnicy danych. Jest to przydatne w tworzeniu
wielu składnic danych w oparciu o ten sam schemat.

Format schematu XML produktu AutoCAD Map 3D jest podzbiorem języka Geography
Markup Language (GML). Aby uzyskać informacje na temat GML, przejdź do witryny
http://www.opengis.net/gml. GML został ustandaryzowany przez Open Geospatial
Consortium (OGC). Aby uzyskać informacje na temat OGC, przejdź do witryny
http://www.opengeospatial.org. Informacje można uzyskać także w podręcznikachAutodesk
FDO API Developer’s Guide oraz The Essential FDO.

Patrz także:

■ Przegląd danych geoprzestrzennych (str. 482)

■ Tworzenie składnicy danych (str. 507)

■ Tworzenie nowego schematu (str. 512)

■ Przeglądanie schematu (str. 522)

■ Edytowanie schematu (str. 523)

■ Usuwanie schematów (str. 525)
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Importowanie schematu XML lub XMI

1 Połącz się ze źródłem elementów, do którego chcesz zaimportować schemat.

2 W Eksploratorze mapy wybierz źródło elementów z drzewa połączeń (na górze
panelu), a następnie kliknij Schemat ➤ Edytuj schemat.

3 W Edytorze schematu wybierz Schematy (górny węzeł drzewa Schemat) i kliknij
Importuj schemat na pasku narzędzi Edytora schematu.

4 W oknie dialogowym Otwórz wybierz format importowanego pliku (XML lub XMI),
przejdź do żądanego pliku, a następnie kliknij polecenie Otwórz .

Drzewo Schemat wyświetla zaimportowany schemat.

5 Aby zatwierdzić zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

Eksportowanie schematu XML

1 Połącz się ze źródłem elementów, z którego ma zostać wyeksportowany schemat.

2 W Eksploratorze mapy wybierz źródło elementów z drzewa połączeń (na górze
panelu), a następnie kliknij Schemat ➤ Edytuj schemat.

3 W Edytorze schematu wybierz Schematy(górny węzeł drzewa Schemat), a następnie
kliknij Eksportuj schemat na pasku narzędzi Edytor schematu.

4 W oknie dialogowym Zapisz przejdź do żądanego katalogu i wprowadź nazwę pliku.

5 Kliknij przycisk Zapisz.

Przeglądanie schematu

Można przeglądać schemat (str. 1781) dowolnego źródło elementów (str. 1790), w tym tych
dostawców FDO (str. 1770), którzy nie obsługują schematów aktualizowanych. Po otwarciu
schemat aktualizowany można edytować (str. 523). Jeśli przez pomyłkę zmieniony zostanie
schemat aktualizowany, należy kliknąć przycisk Anuluj, aby cofnąć (str. 526) wprowadzone
zmiany. Dostawcy obsługujący schematy umożliwiające uaktualnianie: Microsoft SQL
Server, MySQL, SDF i Oracle.

Schematu bez możliwości uaktualniania nie można edytować po otwarciu.

Patrz także:

■ Przegląd danych geoprzestrzennych (str. 482)

■ Tworzenie składnicy danych (str. 507)
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■ Tworzenie nowego schematu (str. 512)

■ Import i eksport schematu (str. 521)

■ Edytowanie schematu (str. 523)

■ Usuwanie schematów (str. 525)

Przeglądanie schematu

1 Połącz się ze źródłem elementów zawierającym schemat, który będzie przeglądany.

2 W Eksploratorze mapy wybierz źródło elementów z drzewa połączeń (na górze
panelu), a następnie kliknij Schemat ➤ Edytuj schemat.

3 W Edytorze schematu rozwiń drzewo Schemat i kliknij dowolny schemat, klasę
elementów lub właściwość, aby wyświetlić ich ustawienia na panelu po prawej
stronie.

4 Po zakończeniu przeglądania schematu kliknij Anuluj, aby zamknąć Edytor schematu.

Edytowanie schematu

Możesz edytować schemat (str. 1781), klasa elementów (str. 1773) lub właściwość (str. 1788),
jeśli dostawca FDO (str. 1770) obsługuje schematy aktualizowane (na przykład Microsoft
SQL Server, MySQL, Oracle oraz SDF i wszystkie schematy aktualizowane).

W przypadku otwarcia w Edytorze schematu schematu bez możliwości aktualizacji można
przeglądać (str. 522) jego ustawienia, ale nie można ich zmieniać.

Nie można edytować ani usunąć żadnego schematu, klasy elementów ani właściwości,
która jest używana przez istniejący element.

Patrz także:

■ Przegląd danych geoprzestrzennych (str. 482)

■ Tworzenie składnicy danych (str. 507)

■ Tworzenie nowego schematu (str. 512)

■ Ustawianie wiązań w Edytorze schematu (str. 514)

■ Import i eksport schematu (str. 521)

■ Przeglądanie schematu (str. 522)
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■ Usuwanie schematów (str. 525)

Edytowanie schematów

1 Połącz się ze źródłem elementów zawierającym schemat, który chcesz edytować.

2 W Eksploratorze mapy wybierz źródło elementów z drzewa połączeń (na górze
panelu), a następnie kliknij Schemat ➤ Edytuj schemat.

3 W Edytorze schematu rozwiń drzewoSchemat, a następnie kliknij schemat, klasę
elementów lub właściwość, która ma być edytowana.

Bieżące ustawienia są wyświetlane na panelu po prawej stronie.

4 Edytuj ustawienia elementu schematu. (str. 1491)

Możliwość zmiany określonych ustawień zależy od obsługi zapewnionej przez
dostawcę oraz od możliwości edycji konkretnych ustawień. Przykładowo, jeśli
dostawca nie obsługuje zarządzania wersjami, sekcja długa transakcja (str. 1771) jest
niewidoczna lub niedostępna.

5 Aby dodać nową klasę elementów, wybierz pozycję schematu po prawej stronie, a
następnie kliknij opcję Nowa klasa elementów na górze okna. Po lewej stronie okna
podaj informacje o nowej klasie elementów.

6 Aby dodać nową właściwość, po prawej stronie wybierz pozycję klasy elementów
dla tej właściwości, a następnie kliknij opcję Nowa właściwość znajdującą się na
górze okna. Po lewej stronie okna podaj informacje o tworzonej właściwości.

Zobacz sekcję Ustawianie wiązań w Edytorze schematu (str. 514), aby uzyskać
informacje dotyczące ograniczania właściwych wartości dla właściwości.

7 W przypadku klasy elementu i właściwości kliknij kartę Konfiguracje fizyczne i w
razie potrzeby edytuj ustawienia fizyczne.

Każdy z dostawców odwzorowuje zgodność między elementem schematu a obiektem
fizycznym w źródle elementów. Struktura fizyczna źródła elementów różni się w
zależności od dostawcy, ustawienia domyślne i typy schematów również się różnią.
W przypadku Oracle odwzorowywane są wszystkie klasy elementów na tabeli w
bazie danych Oracle, gdzie rezydują źródła elementów. Klasy i tabele otrzymują tą
samą nazwę. Zmieniając ustawienia na karcie Konfiguracje fizyczne, można nadpisać
te wartości domyślne. Ustawienia na tej karcie różnią się w zależności od dostawcy.
Karta ta jest niedostępna dla dostawców, w przypadku których nie można zmieniać
wartości domyślnych.

8 Kliknij przycisk Zastosuj.

9 Aby edytować elementy schematu, w razie potrzeby powtórz cztery poprzednie
czynności.
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10 Aby zatwierdzić wszystkie zmiany, kliknij przycisk Zastosuj.

Usuwanie schematów

Gdy usuwasz schemat (str. 1781), klasa elementów (str. 1773) lub właściwość (str. 1788) w
Edytorze schematu, jego ikona znika z drzewa Schemat, wraz z ikonami podelementów
(jeśli istnieją). Jednakże zmiany te nie są przenoszone do odpowiadającego źródło
elementów (str. 1790), zanim nie zostaną zastosowane. Po usunięciu klasy elementów
klasa ani jej właściwości nie są wyświetlane na drzewie Schemat, ale odpowiadająca jej
tabela pozostaje w źródle elementów do momentu kliknięcia przycisku Zastosuj. Zmiany
można cofnąć (str. 526), dopóki nie zostanie kliknięty przycisk Zastosuj.

UWAGA Nie można usunąć schematu, klasy elementów ani właściwości, jeśli istnieją
ich dane elementów.

Patrz także:

■ Przegląd danych geoprzestrzennych (str. 482)

■ Tworzenie składnicy danych (str. 507)

■ Tworzenie nowego schematu (str. 512)

■ Import i eksport schematu (str. 521)

■ Przeglądanie schematu (str. 522)

■ Edytowanie schematu (str. 523)

Usuwanie elementów schematów

1 Połącz ze źródłem elementów zawierającym elementy schematu przeznaczone do
usunięcia.

2 W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy żądane połączenie w
drzewie połączeń i wybierz Edytuj schemat.

3 W Edytorze schematu rozwiń drzewo Schemat, aby wyświetlić odpowiadające klasy
elementów i właściwości.

4 Prawym przyciskiem myszy kliknij schemat, klasę elementów lub właściwość, która
ma zostać usunięta, a następnie dla tego elementu schematu kliknij polecenie Usuń.

5 Po wyświetleniu komunikatu kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić usuwanie.

Drzewo Schemat zostaje zaktualizowane.
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6 Aby usunąć inne elementy schematu, powtórz dwa poprzednie etapy.

7 Aby zatwierdzić wszystkie operacje usunięcia, kliknij przycisk OK.

Cofanie zmian dokonanych w schematach

Zmiany dokonywane w Edytorze schematu są odzwierciedlane w drzewie Schemat oraz
w panelu znajdującym się po prawej stronie. Jednakże zmiany te nie są stosowane do
odpowiadającego źródła elementów do momentu kliknięcia przycisku Zastosuj. W
przypadku kliknięcia przycisku Anuluj przed kliknięciem przycisku Zastosuj anulowane
zostaną wszystkie zmiany dokonane od momentu ostatniego kliknięcia przycisku Zastosuj.

Patrz także:

■ Przegląd danych geoprzestrzennych (str. 482)

■ Tworzenie składnicy danych (str. 507)

■ Tworzenie nowego schematu (str. 512)

■ Import i eksport schematu (str. 521)

■ Przeglądanie schematu (str. 522)

■ Edytowanie schematu (str. 523)

■ Usuwanie schematów (str. 525)

Aby odrzucić wszystkie zmiany dokonane w Edytorze schematu od momentu ostatniego
kliknięcia przycisku Zastosuj

■ W Edytorze schematu kliknij polecenie Anuluj.

Migracja danych

Za pomocą Kopii całkowitej można kopiować dane w tym samym lub w innym formacie
z jednego źródło elementów (str. 1790) do drugiego.
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Migracja danych - przegląd

Za pomocą Kopii całkowitej można kopiować dane w tym samym lub w innym formacie
z jednego źródło elementów (str. 1790)do drugiego.

Obiekty DWG i ich atrybuty można przekształcić na wiele różnych formatów
geoprzestrzennych, a w pewnych sytuacjach można je z powrotem przekształcić w rysunki
programu AutoCAD.

Patrz także:

■ Przegląd danych geoprzestrzennych (str. 482)

■ Tworzenie składnicy danych (str. 507)

Użyj tej metody...Aby przenieść dane...

Kliknij menu Plik  ➤ Eksportuj jako SDF
Zobacz Migracja danych DWG do GIS (str. 535).

Z formatu DWG do SDF

Kliknij menu Plik  ➤ Eksportuj jako SDF2
Zobacz Eksportowanie danych DWG do
formatu SDF2 (str. 1191).

Z formatu DWG do formatu SDF 2(wcze-
śniejsza wersja SDF)

W Menedżerze wyświetlania kliknij prawym

przyciskiem myszy warstwę  ➤ Eksportuj
dane warstwy do SDF.
Zobacz sekcję Zapisywanie lub eksportowanie
Warstwy menedżera wyświetlania (str. 1227).

Z warstwy Menedżera wyświetlania do SDF

W Eksploratorze mapy kliknij menu Narzędzia

 ➤ Kopia całkowita.
Zobacz sekcję Migracja danych GIS (Kopia
całkowita) (str. 527).

Z jednego geoprzestrzennego formatu do
innego

Migracja danych GIS (Kopia całkowita)

Za pomocą Kopii całkowitej można kopiować dane w tym samym lub w innym formacie
z jednego źródło elementów (str. 1790)do drugiego.
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W przypadku przenoszenia danych z formatu DWG do dowolnego innego formatu nie
można użyć Kopii całkowitej. Zamiast tego zobacz Migracja danych DWG do GIS (str.
535).

W przypadku przenoszenia danych geoprzestrzennych do formatu SDF łatwiejszym
sposobem może być zapisanie lub wyeksportowanie odpowiadającej warstwy Menedżera
wyświetlania bez konieczności używania Kopii całkowitej. Zobacz sekcję Zapisywanie
lub eksportowanie Warstwy menedżera wyświetlania (str. 1227).

Używając Kopii całkowitej , możesz skopiować kompletny źródło elementów (str. 1790)
lub podzbiór oparty na określonym schemat (str. 1781), klasa elementów (str. 1773) lub
właściwość (str. 1788). Użyj Kopii całkowitej, aby wykonać następujące czynności:

■ Utworzyć własną kopię danych pochodzących z innego oddziału.

■ Dokonać uaktualnienia z aparatu przechowywania danych opartego na plikach (SDF
lub SHP) do aparatu przechowywania danych opartego na bazie danych dla wielu
użytkowników (Microsoft SQL Server, MySQL lub Oracle), co zapewnia zaawansowane
opcje, jak zarządzanie wersjami (str. 1789) i długa transakcja (str. 1771).

■ W łatwy sposób przekształcić układy współrzędnych.

■ Poddać obcy schemat konwersji do formatu rodzimego.

Używając Kopii całkowitej, należy pamiętać o następujących punktach:

■ Jeśli schemat nie istniał w lokalizacji docelowej źródła elementów, utworzony zostaje
przekopiowany schemat.

■ Nazwy schematów, klas elementów (str. 1773) i właściwości w początkowym źródle
elementów nie muszą być zgodne z nazwami docelowego źródła elementów.

■ Można zapisać lub wczytać plik przypisania XML i ustawić przypisanie między źródłami
elementów początkowych i docelowych.

■ Geometrię można skopiować bez przekształcania współrzędnych.

■ Należy sprawdzić, czy przenoszone dane są w zakresie docelowej składnicy danych.
Podczas tworzenia składnicy danych (str. 507) określa się minimalną i maksymalną
wartość współrzędnych X oraz Y zakresów przestrzennych dla nowej składnicy danych.
W przypadku MySQL oraz Oracle zakres ten jest rozszerzany automatycznie, jeśli
przenoszone dane wykraczają poza niego.

■ Jeśli nie posiadasz odpowiednich uprawnień do składnicy danych docelowych, musisz
utworzyć nową, pustą składnicę jako miejsce docelowe lub poprosić administratora,
aby przyznał uprawnienia wymagane do wstawienia danych do tabeli docelowych.
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Patrz także:

■ Sposób konwersji typów danych za pomocą Kopii całkowitej - omówienie (str. 530)

■ Rozwiązywanie problemów geometrii po operacji Kopia całkowita (str. 533)

■ Przeglądanie informacji dziennika kopii całkowitej (str. 534)

■ Migracja danych DWG do GIS (str. 535)

■ Tworzenie składnicy danych (str. 507)

■ Zapisywanie lub eksportowanie Warstwy menedżera wyświetlania (str. 1227)

Kopiowanie danych z jednego źródła elementów do innego

1 Podłącz do źródła oraz miejsca docelowego źródło elementów (str. 1790).

UWAGA Aby skopiować dane do nowej składnicy danych SHP, utwórz folder dla
nowych plików SHP i połącz się z tym folderem. Nie należy tworzyć samodzielnych
plików SHP.

2 W Eksploratorze mapy kliknij Narzędzia ➤ Kopia całkowita.

3 W polu Źródłowe wybierz źródło elementów z listy Nazwa połączenia. Jest to źródło,
z którego będą kopiowane dane.

Można również przeciągnąć początkowe źródło elementów nad docelowe źródło
elementów w oknie dialogowym Połączenie danych, aby zainicjować Kopię całkowitą.
Przeciągany element jest elementemŹródłowym, a element, nad który następuje
przeciągnięcie, jest elementem Docelowym.

4 Jeśli wybrane źródło elementów obsługuje zarządzanie wersjami, wybierz wersję z
listy Wersja.

5 W polu Docelowe wybierz docelowe źródło elementów z górnej listy.

6 Jeśli docelowe źródło elementów obsługuje zarządzanie wersjami, z listy Wersja
źródła docelowego wybierz wersję.

Drzewa schematów w Kopii całkowitej są uaktualniane automatycznie na podstawie
wyborów dokonywanych przez użytkownika.

7 W opcji Wybierz elementy do skopiowania zaznacz pola wyboru poszczególnych
schematów, klas elementów i właściwości, które mają być skopiowane do
docelowego źródła elementów.

Wybranie dowolnego schematu powoduje automatyczne wybranie jego elementów
podrzędnych (np. wybranie klasy elementów powoduje wybranie wszystkich jej
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właściwości). Kwadrat (zamiast znacznika) w polu wyboru oznacza, ze niektóre z
elementów podrzędnych nie zostały wybrane.

W drzewie po prawej stronie program AutoCAD Map 3D wyświetla domyślną nazwę
elementu. Wybierz domyślną nazwę lub zmień ją, jeśli jest to konieczne.

8 Zaznacz, które typy błędów mają być ignorowane podczas przetwarzania. W
przypadku wystąpienia poszczególnych typów błędów, dla których nie zaznaczono
pola wyboru, przetwarzanie Kopii całkowitej zostaje zatrzymane i wyświetlany jest
raport błędu.

Informacje na temat powyższych opcji znajdują się w sekcji Kopia całkowita (str.
1494).

9 Aby zapisać bieżące ustawienia w pliku odwzorowania XML, kliknij przycisk Zapisz
w menu Odwzorowanie schematu. Kliknij polecenie Wczytaj, aby otworzyć zapisany
plik przypisania.

UWAGA Przed wczytaniem pliku przypisania połącz się z początkowym i docelowym
źródłem elementów.

10 Aby rozpocząć przetwarzanie Kopii całkowitej, kliknij polecenie Kopiuj teraz.

Dane dla określonych elementów schematu zostają przekopiowane z początkowego
źródła elementów do docelowego źródła elementów.

Kopia całkowita wyświetla pasek postępu. Jeśli podczas przetwarzania kliknięty
zostanie przycisk Anuluj, kopiowanie zostanie zatrzymane, ale dane nie powrócą
do stanu początkowego. Po rozpoczęciu przetwarzania nie można przywrócić danych
z programu AutoCAD Map 3D.

Po zakończeniu wyświetlane są wyniki dla Kopii całkowitej . Kliknij Pokaż dziennik
w oknie dialogowym Wyniki kopii całkowitej , aby wyświetlić szczegóły (str. 534).

Sposób konwersji typów danych za pomocą Kopii całkowitej -
omówienie

Podczas kopiowania, jeśli tylko jest to możliwe, Kopia całkowita zachowuje ten sam typ
danych, ale przeprowadza konwersję, jeśli jest to konieczne. Przykładowo, jeśli dane
kopiowane są ze źródła używającego typu danych logicznych, a taki typ danych nie jest
dostępny w docelowym źródle elementów, dane zostaną poddane konwersji do wartości
bajtowych (o ile są dostępne) za pomocą Kopii całkowitej. Jeśli typ bajtowy nie jest
dostępny, użyty zostanie Int16 itd. W poniższej tabeli przedstawiono sposób wykonywania
konwersji (dla poszczególnych źródłowych typów danych Kopia całkowita próbuje
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utworzyć docelowy typ danych 1, ale jeśli nie jest to możliwe, próbuje utworzyć typ 2
itd.):

Docelowy typ
danych 4

Docelowy typ
danych 3

Docelowy typ
danych 2

Docelowy typ
danych 1

Źródłowy typ
danych

Int64Int32Int16BajtowyLogiczny

Int64Int32Int16Bajtowy

Int64Int32Int16

Int64Int32

Int32Int64

PojedynczyPodwójnyDziesiętny

DziesiętnyPodwójnyPojedynczy

PojedynczyDziesiętnyPodwójny

Następujący dostawcy FDO (str. 1770) obsługują następujące typy danych:

SQL
Serwer

WFSSHPSDFODBCMySQLArcSDEOracle

YYYYYYYLogiczny

YYYYYYBajtowy

YYYYYYYYData/Czas

YYYYYYYInt16

YYYYYYYYInt32

YYYYYYInt64
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SQL
Serwer

WFSSHPSDFODBCMySQLArcSDEOracle

YYYYYYYDziesiętny

YYYYYYYPoje-
dynczy

YYYYYYYPodwójny

YYYYYYYYCiąg

Kopia całkowita umożliwia kopiowanie właściwości geometrii bez zmian. Wyjątkiem jest
przeprowadzenie konwersji łuku na segmenty linii, jeśli miejsce docelowe nie obsługuje
łuków.

Kopia całkowita korzysta z następujących zasad podczas kopiowania identyfikatorów
generowanych automatycznie z początkowego źródłaźródło elementów (str. 1790):

■ Identyfikator zostaje skopiowany z początkowego źródła elementów, jeśli w
docelowym schemat (str. 1781) istnieje nieautomatycznie generowany identyfikator.

■ Identyfikator jest generowany przez dostawcę docelowego, jeśli w schemacie
docelowym istnieje automatycznie generowany identyfikator.

■ Tworzony jest schemat z nieautomatycznie generowanym identyfikatorem i
identyfikator zostaje przekopiowany z początkowego źródła elementów, jeśli
identyfikator nie istnieje w schemacie docelowym i schemat docelowy nie obsługuje
identyfikatorów generowanych automatycznie.

■ Tworzony jest schemat z identyfikatorem generowanym automatycznie i identyfikator
jest generowany przez dostawcę docelowego, jeśli identyfikator nie istnieje w
schemacie docelowym i schemat docelowy obsługuje identyfikatory generowane
automatycznie.

Patrz także:

■ Migracja danych GIS (Kopia całkowita) (str. 527)

■ Przeglądanie informacji dziennika kopii całkowitej (str. 534)

■ Migracja danych DWG do GIS (str. 535)

Aby skopiować dane z jednego źródła elementów do innego (str. ?)
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Rozwiązywanie problemów geometrii po operacji Kopia
całkowita

Dla obcych schematów Kopia całkowita korzysta z pierwszej znalezionej geometrii do
utworzenia geometrii w docelowej składnicy danych. Jeśli istnieje wiele indeksów
przestrzennych dla właściwości geometrii w oryginalnej składnicy danych, wtedy
właściwość geometrii w wynikowym schemacie składnicy danych będzie inna niż kolejność
w oryginalnej składnicy danych. W efekcie geometria w nowej składnicy danych może
nie zgadzać się z geometrią źródłową.

Można rozwiązać ten problem w oryginalnej składnicy danych lub w wynikowej składnicy
danych. Jeśli rozwiążesz problem dotyczący wynikowej składnicy danych, zmodyfikujesz
plik XML ze schematem oraz zaimportujesz zmodyfikowaną wersję do składnicy danych.

Aby naprawić problem geometrii kopii całkowitej w oryginalnej składnicy danych

■ Usuń niepożądane indeksy przestrzenne z właściwości geometrycznych w oryginalnej
składnicy danych.
Jeśli tylko jedna właściwość geometrii jest indeksowana, to zostanie ona użyta jako
główna geometria dla klasy elementu.

Aby naprawić problem geometrii kopii całkowitej w wynikowej składnicy danych

1 Podłącz do nowej składnicy danych przed przeprowadzeniem operacji Kopii
całkowitej.

2 Korzystając z Edytora schematu (str. 523), zapisz źródłową składnicę danych do pliku
XML (str. 522).

3 Edytuj plik XML i dodaj poniższe do pozycji<xs:complexType>dla klasy elementów
w pytaniu, gdzie {geom_prop_name} jest nazwą właściwości geometrycznej, która
ma być użyta:

fdo:geometryName="{geom_prop_name}"

4 Importuj zmodyfikowany plik XML (str. 522) do docelowej składnicy danych i zastosuj
zmiany.

5 Wykonaj Kopię całkowitą danych ze źródła do docelowej składnicy danych,
upewniając się, czy właściwie przypisano właściwości geometryczne przed
uruchomieniem Kopii całkowitej.
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Przeglądanie informacji dziennika kopii całkowitej

Podczas wykonywania Kopii całkowitej program AutoCAD Map 3D tworzy plik dziennika,
w którym znajdują się informacje na temat elementu źródłowego i docelowego dla
operacji Kopii całkowitej. W pliku tym znajduje się lista schematów (str. 1781) utworzonych
przez użytkownika, informacje o klasach elementów (str. 1773), liczba skopiowanych
obiektów oraz czas trwania całej operacji. Poniżej przedstawiono przykładowy plik
dziennika:

“Source ConnectionProperty: 'File', Value: 'C:\San

Francisco\County\SDF\bayarea_county.sdf'

Property: 'ReadOnly', Value: 'false'Target ConnectionProperty: 'File',

Value: 'C:\old_version.sdf'

Property: 'ReadOnly', Value: 'false'Creating schema 'My_Schema'

Property My_Schema:bayarea_county.COUNTY: String length is 0, setting

to 255

Property My_Schema:bayarea_county.FIPSSTCO: String length is 0,

setting to 255

Inserting class 'My_Schema:bayarea_county'

9 objects inserted

Elapsed Time: 0.000110 seconds

Total: 9 objects inserted”

Patrz także:

■ Migracja danych GIS (Kopia całkowita) (str. 527)

■ Sposób konwersji typów danych za pomocą Kopii całkowitej - omówienie (str. 530)

■ Migracja danych DWG do GIS (str. 535)

Aby przejrzeć dziennik kopii całkowitej

1 Wykonaj przetwarzanie kopii całkowitej (str. 526)

2 Kliknij Pokaż dziennik w oknie dialogowym Wyniki kopii całkowitej, aby wyświetlić
plik dziennika.
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UWAGA Plik dziennika z wykonania kopii całkowitej jest przechowywany w folderze
%temp% i używa konwencji nazewnictwa bulkcopyxxxxx.log, gdzie znaki x są zastępowane
odpowiednimi liczbami.

Migracja danych DWGdoGIS

Obiekty DWG i ich atrybuty można przekształcić na wiele różnych formatów
geoprzestrzennych, a w pewnych sytuacjach można je z powrotem przekształcić w rysunki
programu AutoCAD.

UWAGA Podczas eksportowania danych rysunku programu AutoCAD z programu
AutoCAD Map 3D do składnicy danych geoprzestrzennych atrybuty są zachowywane w
danych geometrii, ale następuje utrata wszystkich informacji o stosowanej stylizacji,
ponieważ w obydwu rozpatrywanych środowiskach stylizacja jest traktowana w inny
sposób.

Można wykonać następujące czynności:

■ Wyeksportować dane DWG do formatu opartego na plikach SDF (str. 325)

■ Wyeksportować dane DWG do Oracle (str. 1220)

■ Wyeksportować bieżącą mapę do formatu DWG (str. 1219)

■ Przeprowadź migrację danych (str. 1224) z DWG do SDF lub Oracle i z powrotem.

Aby przenieść dane DWG do formatu geoprzestrzennego

1 Zdecyduj, czy dane zostaną przeniesione do istniejącej składnicy danych, czy też
zostanie utworzona nowa składnica danych.

2 Zdecyduj, czy dla danych będziesz używać istniejącego czy nowego schematu.

3 Pobierz dane do mapy, wykonując zapytanie w rysunku DWG. (str. 301)

4 Eksportuj dane do SDF (str. 1191) lub do składnicy danych FDO (Oracle lub ESRI
ArcSDE) (str. 1221)

5 Po przeniesieniu rysunku do formatu GIS dodaj nowe dane (str. 584), klikając prawym
przyciskiem myszy jedną z warstw klasy elementów i tworząc nowy element.
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Wizualizacja i
przypisywanie stylu

Przegląd wizualizacji i przypisywania stylu

Istnieją różnice w metodzie przypisywania stylu do elementów i obiektów rysunkowych.

Opiselementówdla obiektów rysunkowych

Użyj Menedżera wyświetlania do
elementów stylów i obiektów

Pokaż lub ukryj Menedżer
wyświetlania (str. ?)

Pokaż lub ukryj Menedżer
wyświetlania (str. ?)

rysunkowych w swoich mapach
oraz do dostosowania kolejności
rysunku.

Warstwa jest zbiorem obiektów.
Podczas dodawania obiektów do

Utwórz warstwę rysunku (str. ?)Utwórz warstwę rysunku (str. ?)

mapy dodajesz je do warstwy
Menedżera wyświetlania. Każda
warstwa może posiadać własny
styl.

Dodaj podzbiór obiektów z
rysunku lub źródła elementu do
warstwy Menedżera wyświetlania.

Użyj opcji Dodaj do mapy z
zapytaniem, aby przefiltrować dane
ze źródła elementu. (str. ?).

Wyślij zapytanie do bieżącego
rysunku (str. ?) lub dołączonych
rysunków (str. ?), aby wywołać
obiekty odpowiadające określonym
kryteriom.

5
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Opiselementówdla obiektów rysunkowych

Zmień kolor, rodzaj linii, skalę
rodzaju linii, szerokość linii lub styl

Utwórz nowy styl. (str. 546)Utwórz nowy styl. (str. 563)

wydruku. Możesz wybrać symbol
użyty jako reprezentacja obiektu
typu punkt. Dla obiektów
rysunkowych dodaj kreskę, tekst
lub opis. Dla elementów dodaj
etykiety.

Temat różni się od stylu opartego
na danych skojarzonych z ob-
iektem.

Utwórz temat (str. 971).Utwórz temat (str. 983).

Progi skali używane są do zmiany
stylów warstw rysunku przy

Użyj zakresów skali. (str. 548)Użyj progu skali. (str. ?)

przybliżaniu i oddalaniu, na
przykład można wyłączyć tekst
przy oddalaniu.

Określ styl symbolu dla warstwy
rysunku punktowego. Użyj obszaru

Nadaj styl warstwie punktu. (str. ?)Nadaj styl punktom (str. 563).

Styl punktu z edytora stylów do
utworzenia stylu dla warstwy
elementu punktowego.

Określ styl elementu dla warstwy
rysunku liniowego. Użyj obszaru

Nadaj styl warstwie linii. (str. ?)Nadaj styl liniom. (str. 563)

Styl linii z Edytora stylów do
utworzenia stylu dla warstwy
elementu liniowego.

Określ styl elementu lub kreski dla
warstwy rysunku regionów. Użyj

Nadaj styl obszarom lub regionom.
(str. ?)

Nadaj styl regionom. (str. 563)

obszaru Styl obszaru z Edytora
stylów do utworzenia stylu dla
warstwy elementu regionu.
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Opiselementówdla obiektów rysunkowych

Warstwy rysowane są z dołu do
góry. Obiekty na warstwie znaj-

Zmień kolejność wyświetlania
warstw. (str. ?)

Zmień kolejność wyświetlania
warstw. (str. ?)

dującej się na samej górze Mene-
dżera wyświetlania rysowane są
jako ostatnie, oraz widoczne są
nad pozostałymi obiektami. Jeżeli
obiekt należy do więcej niż jednej
warstwy, rysowany jest w oparciu
o warstwę, do której należy, oraz
która znajduje się najwyżej. Widok
Porządek wyświetlania jest
priorytetowy względem kolejności
w widoku Warstwy według grup.

Jeśli warstwa jest wyłączona, ob-
iekty z tej warstwy są ukryte. Jeśli

Ukryj warstwy lub style (str. ?).Ukryj warstwy lub style (str. ?).

styl jest wyłączony, obiekty
rysunkowe wyświetlane są bez
stylów.

Legenda wymienia style użyte na
mapie.

Dodać legendę (str. ?)Dodać legendę (str. ?)

Patrz także:

■ Omówienie tworzenia i edycji danych (str. 579)

■ Menedżer wyświetlania - przegląd (str. 540)

■ Przypisywanie stylu do elementów (str. 545)

■ Przypisywanie stylu do warstw rysunku (str. 554)

■ Przypisywanie stylu do obrazów rastrowych (str. 573)

Kontrolowanie wyświetlania mapy użytkownika

Użyj Menedżer wyświetlania (str. 1775), aby określić, które warstwy pojawiają się w mapie
i ich kolejność. Użyj podziałki skali, aby ustawić bieżącą skalę stylizacji.
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Menedżer wyświetlania - przegląd

Menedżer wyświetlania (str. 1775) wyświetla style dla warstw elementów i warstw obiektów
rysunkowych. Style utworzone dla map nie mają wpływu na aktualne obiekty na mapie
ani na ich oryginalne źródła.

Nazwy warstw obiektów rysunkowych zaznaczone są na liście kursywą. W przypadku
warstw elementów i warstw rysunku dostępne są różne operacje. Aby zobaczyć listę
dostępnych poleceń, kliknij warstwę prawym przyciskiem myszy.

Oprócz nadawania stylu elementom i obiektom rysunkowym możesz użyć Menedżera
wyświetlania, aby zmienić kolejność wyświetlania i przypisać inne style do różnych
widoków opartych na skali.

Pomimo że w Menedżerze wyświetlania dane są aktualizowane automatycznie, można
aktualizować je ręcznie, jeśli synchronizacja jest niedostateczna. Możesz zaktualizować
całą mapę lub pojedynczą warstwę, aby wczytać ponownie dane atrybutów, wyliczyć
ponownie wyrażenia dla stylów i tematów oraz ponownie wykonać zapytania dla warstw.
Czasami może zajść potrzeba odświeżenia elementów w Menedżerze wyświetlania. Ta
operacja nie wpływa na rysunek.
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Użyj Menedżera wyświetlania, aby zastosować style do elementów i obiektów
rysunkowych.

Patrz także:

■ Ustawianie opcji Okna zadań (str. 200)

■ Aby wyświetlić Menedżera wyświetlania (str. 541)

■ Aby zaktualizować mapę lub pojedynczą warstwę (str. 541)

■ Aby wyświetlić Menedżera wyświetlania (str. 542)

Aby wyświetlić Menedżera wyświetlania

1 Kliknij menu Widok  ➤ Okno zadań.

2 W panelu zadań kliknij Menedżer wyświetlania.

Aby zaktualizować mapę lub pojedynczą warstwę

1 Kliknij prawym przyciskiem myszy Menedżer wyświetlania lub pojedynczą warstwę.
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2 Kliknij przycisk Uaktualnij.

Aby wyświetlić Menedżera wyświetlania

■ W wierszu polecenia wprowadź mapwsrefresh.

Kontrolowanie porządku wyświetlania

Warstwy na mapie są wyświetlane w takiej samej kolejności, co w widoku Menedżer
wyświetlania (str. 1775) Porządek wyświetlania, tj. warstwy z górnych pozycji listy są
wyświetlane przed tymi z dolnych pozycji.

Kolejność wyświetlania można zmieniać przesuwając elementy w górę lub w dół listy.

Przykładowo, aby wyświetlić obiekty rysunkowe na wierzchu obrazu rastrowego, należy
umieścić warstwę rastrową na dole listy.

Patrz także:

■ Organizowanie warstw na mapie (str. 262)

■ Aby zmienić kolejność warstw (str. 543)

■ Aby ukryć lub wyświetlić warstwy (str. 543)

■ Aby ukryć lub wyświetlić style (str. 543)
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Aby zmienić kolejność warstw

1 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) kliknij warstwę, która ma być przeniesiona.

UWAGA Aby zmienić kolejność wyświetlania, używa się widoku Porządek
wyświetlania. Widok Porządek wyświetlania jest przydatny podczas definiowania
kolejności wyświetlania, która różni się od sposobu, w jakim zorganizowane warstwy
w Menedżerze wyświetlania lub w legendzie. Aby zmienić widok, kliknij w
Menedżerze wyświetlania menuGrupy ➤ Porządek wyświetlania. Po dostosowaniu
widoku Porządek wyświetlania widok Warstwy według grup nie wpływa na widok
Porządek wyświetlania.

2 Przeciągnij warstwę w górę lub w dół listy.

Obiekty rysunkowe z warstw znajdujących się wyżej na liście rysowane są na
wierzchu obiektów rysunkowych z warstw na niższych pozycjach listy.

Aby ukryć lub wyświetlić warstwy

■ W Menedżer wyświetlania (str. 1775) zaznacz lub odznacz pole wyboru znajdujące się
obok nazwy warstwy.

Aby ukryć lub wyświetlić style

■ W Menedżer wyświetlania (str. 1775) zaznacz lub odznacz pole wyboru znajdujące się
obok nazwy stylu.

Ustawianie skali mapy

Kontrolka skali wskazuje oraz pozwala ustawić bieżącą skalę stylizacji. Lista zawiera
wszystkie zakresy skali (dla danych elementów) oraz progi (dla danych rysunku),
zdefiniowanych na bieżącej mapie. Jeśli poprzez zamknięcie ikony kłódki skala zostanie
połączona z przybliżeniem, style będą odpowiednio uaktualniane wraz ze zmianą
przybliżenia, a przybliżenie będzie uaktualniane po wybraniu skali. Jeśli użyte zostanie
pole skali niestandardowej, zastosowany zostanie odpowiedni styl, na podstawie miejsca,
w którym znajdzie się wartość niestandardowa w zakresach skali i progach.

Patrz także:

■ Definiowanie zakresów skali (str. 548)
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Aby ustawić skalę mapy

1 Aby połączyć styl i skalę, zamknij ikonę kłódki na Pasku stanu.

2 Na Pasku stanu wybierz skalę z listy lub kliknij opcję
Niestandardowa i wprowadź wartość w pole Skala.

Tworzenie wielu mapwyświetlania

Każdy plik mapy może zawierać wiele map wyświetlania. Każda z nich zawiera własny
zbiór warstw, których style są niezależne. Przykładowo możesz ustanowić połączenie ze
składnicą danych zawierającą działki, a następnie utworzyć jedną mapę wyświetlania,
która pogrupuje działki według obszaru i drugą, która pogrupuje je według gęstości
zaludnienia.

Jeśli używasz tej samej składnicy danych dla różnych map wyświetlania, tu ustanawiasz
połączenie tylko raz, ale dodajesz je do każdej z map wyświetlania osobno. Możesz
skopiować warstwę z jednej mapy do drugiej, a następnie zmienić jej styl.

UWAGA Jeśli plik mapy zawiera dane na podstawowej warstwie, to te dane pojawią się
na wszystkich mapach wyświetlania utworzonych w tym pliku. Możesz usunąć zaznaczenie
pola wyboru dla warstwy podstawowej, aby ukryć jej dane.

Wszystkie mapy wyświetlania w pliku mapy odnoszą się do tego samego układu
współrzędnych.

Patrz także:

■ Menedżer wyświetlania - przegląd (str. 540)

Aby utworzyć wiele map wyświetlania

1 Połącz (str. 253) ze składnicami danych, aby uwzględnić różne mapy.

Możesz dołączyć rysunki i połączyć je ze źródłami elementów geoprzestrzennych.

2 Utwórz nową mapę wyświetlania w Menedżerze wyświetlania, klikając Dane  ➤ 

Nowa mapa.

3 Wpisz nazwę nowej mapy w polu Mapa bieżąca w górnej części Menedżera
wyświetlania.
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4 Aby skopiować warstwę z innej mapy wyświetlania, wykonaj następujące czynności:

■ Przełącz do mapy wyświetlania zawierającej wybraną warstwę, wybierając jej
nazwę w polu Mapa bieżąca.

■ Kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij polecenie Kopiuj.

■ Przełącz do docelowej mapy wyświetlania.

■ Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar w Menedżerze wyświetlania i
wybierz polecenie Wklej.

5 Nadaj styl (str. 537) każdej warstwie w nowej mapie wyświetlania.

Przypisywanie stylu do elementów

■ Aby utworzyć mapę z przypisanym stylem do warstw rysunku (str. 546)
■ Aby zdefiniować zakresy skali, (str. 549)
■ Aby przypisać styl do punktów, (str. 550)
■ Aby dodać style do linii (str. 552)
■ Aby przypisać styl do obszarów (str. 553)
■ Aby wczytać plik LAYER (str. 554)

Przypisywanie stylu do elementów - przegląd

Style pozwalają kontrolować sposób wyświetlania elementów na mapie. Do elementów
dodawane są style domyślne. Po dodaniu do mapy elementów punktowych i regionu są
one wyświetlane w domyślnym stylu symbolu, linii i wypełnienia. Polilinie wyświetlane
są w domyślnym stylu linii. Każda warstwa wyświetlana jest w charakterystycznym kolorze.
Regiony wypełniane są przykładowo innym kolorem niż pozostałe znajdujące się już na
mapie warstwy regionów. Dowolnie zmień domyślne style.

Przykładowo, można określić zakresy skali, przy których element będzie widoczny, ustawić
kolor linii, oraz dodać etykiety. Aby określić style dla warstwy, należy zdefiniować styl
dla zakresu skali. Domyślny zakres skali to 0 - Nieskończoność. Aby zdefiniować, w jaki
sposób dane mają być wyświetlane przy różnych skalach, należy dodać węższe zakresy
skali podczas definiowania stylów. Przykładowo, można utworzyć jeden zakres skali,
który po przybliżeniu będzie wyświetlał drogi jako grube linie, oraz drugi zakres skali,
który po oddaleniu będzie wyświetlał drogi jako cienkie linie.

Można również utworzyć temat, który będzie wyświetlał dane w różnorodnych stylach,
aby podkreślić różne wartości.
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UWAGA Instrukcje w tej sekcji dotyczą elementów geoprzestrzennych. Jeśli nadajesz
styl warstwie rysunkowej, zobacz sekcję Przypisywanie stylu do warstw rysunku (str. 554).

Patrz także:

■ Tworzenie wielu map wyświetlania (str. 544)

■ Ustawianie skali mapy (str. 543)

■ Definiowanie zakresów skali (str. 548)

■ Przypisywanie stylu do elementów punktowych (str. 549)

■ Przypisywanie stylu do elementów liniowych (str. 551)

■ Przypisywanie stylu do elementów powierzchniowych (str. 552)

■ Tworzenie tematów (str. 966)

Aby utworzyć mapę z przypisanym stylem do warstw rysunku

1 W polu Menedżer wyświetlania (str. 1775) kliknij Dane ➤ Nowa mapa.

2 W polu Mapa bieżąca wprowadź nazwę nowej mapy.

3 Przypisz układ współrzędnych (str. 137) do mapy.

4 Połącz (str. ?) z wybranymi elementami i dodaj je do bieżącej mapy wyświetlania.
Dołącz rysunki i zapytania (str. ?) do wybranych obiektów rysunkowych.

5 Zdefiniuj zakresy skali. (str. 548)

6 Kliknij warstwę w Menedżerze wyświetlania i kliknij przycisk Styl.

7 Określ styl punktu (str. 549), linii (str. 551) lub regionu (str. 552) lub zdefiniuj temat.

8 Opcjonalnie:

■ Zmień kolejność wyświetlania (str. ?) warstw. Warstwy na górze listy
wyświetlane są na wierzchu innych warstw.

■ Utwórz legendę (str. ?).

OpisUżyj tej metody...Aby wykonać...

Użyj Menedżera wyświetlania do
elementów stylów i obiektów

Kliknij menu Widok  ➤ Okno zadań.
W Oknie zadań kliknij Menedżer
wyświetlania.

Pokaż lub ukryj Menedżer
wyświetlania

rysunkowych w swoich mapach
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OpisUżyj tej metody...Aby wykonać...

oraz do dostosowania kolejności
rysunku.

Podczas ustanawiania połączenia
z elementem z mapy dodajesz ob-

Dodaj element do mapy, używając
opcji Połączenie danych. (str. ?)

Utwórz warstwę rysunku

iekty tego elementu do warstwy
Menedżera wyświetlania. Każda
warstwa może posiadać własny
styl.

Dodaj podzbiór obiektów ze źródła
elementu do warstwy Menedżera
wyświetlania.

Użyj opcji Dodaj do mapy z
zapytaniem, aby przefiltrować dane
ze źródła elementu. (str. ?).

Uwzględnij jedynie te obiekty, które
spełniają określone kryteria.

Opcje mogą się różnić w zależności
od tego, czy nadajesz styl
punktom, liniom czy regionom.

Użyj Edytora stylów (str. 546).Utwórz styl

Temat różni się od stylu opartego
na danych skojarzonych z ob-
iektem.

Użyj Edytora stylów (str. 971).Utwórz temat.

Możesz zdefiniować wiele stylów
i przypisać każdy z nich do innego
zakresu skali.

Użyj zakresów skali. (str. 548)Zmień styl podczas powiększania
lub pomniejszania.

Dla każdego elementu właściwość
przypisana do stylu pojawia się w
określonym zakresie skali.

Uwzględnij etykiety jako część stylu
i przypisz im właściwości. (str. ?)

Nadaj etykiety pojedynczym
elementom.

Warstwy rysowane są z dołu do
góry. Obiekty na warstwie znaj-

Użyj Menedżera wyświetlania, aby
zmienić kolejność rysowania (str.
?).

Zmień kolejność wyświetlania
warstw.

dującej się na samej górze Mene-
dżera wyświetlania rysowane są
jako ostatnie, oraz widoczne są
nad pozostałymi obiektami.
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OpisUżyj tej metody...Aby wykonać...

Jeśli warstwa jest wyłączona, ob-
iekty z tej warstwy są ukryte. Jeśli

Zaznacz pola w Menedżerze
wyświetlania dla warstw lub stylów,
aby wyświetlić (str. ?).

Ukryj warstwy lub style.

styl jest wyłączony, obiekty
rysunkowe wyświetlane są bez
stylów.

Legenda wymienia style użyte na
mapie.

Użyj Menedżera wyświetlania, aby
uwzględnić legendę mapy i nadać jej
styl. (str. ?)

Dodać legendę

Definiowanie zakresów skali

Pierwszym krokiem podczas tworzenia stylów jest zdefiniowanie zakresów skali.

Zakres skali określa poziom przybliżenia, przy którym określony styl dodany jest do
widoku elementów na mapie. Jeśli poziom przybliżenia mapy znajduje się w określonym
zakresie skali, AutoCAD Map 3D przerysowuje elementy zgodnie z wytycznymi zawartymi
w stylu skojarzonym z zakresem skali.

Styl jest dodany w momencie, gdy poziom przybliżenia jest większy niż lub równy wartości
Od, a mniejszy od wartości Do. Podczas ustawiania przyległych zakresów skali, należy
użyć tej samej wartości Do, jak w przypadku wartości Od kolejnego zakresu. Przykładowo,
jeśli jeden zakres wynosi 0 - 20,000, ustaw wartość następnego zakresu na 20,000 -
40,000.

UWAGA Podczas ustawiania wielu zakresów skali dla mapy, należy się upewnić, że
zakresy się nie nakładają na siebie. Przykładowo, zakresy 500,000 - 5,000,000 i 2,000,000
- 10,000,000 nakładają się na siebie. W takim przypadku, kiedy poziom przybliżenia
znajduje się w nakładającym się zakresie skali, AutoCAD Map 3D wyświetli elementy
używając pierwszego zakresu skali z listy.

Patrz także:

■ Ustawianie skali mapy (str. 543)

■ Przegląd wizualizacji i przypisywania stylu (str. 537)
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Aby zdefiniować zakresy skali,

1 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę
elementów.

2 Kliknij przycisk Edytuj styl, aby wyświetlić narzędzie Edytor stylów.

3 W oknie Edytora stylów, w obszarze Zakresy skali, w polu Od wprowadź niższą
wartość zakresu skali. W polu Do wprowadź wyższą wartość zakresu skali.

Przykładowo, aby styl był widoczny, kiedy widok mapy jest przybliżony na dowolnym
poziomie pomiędzy 1:250,000 i 1:5,000,000, wprowadź 250000 w polu Od oraz
5000000 w polu Do.

4 Aby dodać nowy zakres skali, kliknij opcję Dodaj zakres skali.

5 Określ wartości w polach Od i Do.

6 Podczas pracy z zakresami skali:

■ Aby skopiować zakres skali, wybierz zakres i kliknij opcjęPowiel.

■ Aby usunąć zakres skali, wybierz zakres i kliknij opcję Usuń.

■ Aby zmienić pozycję skali na liście, wybierz zakres i kliknij opcję Przenieś w
górę lub Przenieś w dół.

Skrócone omówienie

Aktualizuj Menedżer wyświetlania

Odświeża bieżący widok

Kliknij prawym przyciskiem myszy Menedżer wyświetlania.
Kliknij polecenie Aktualizuj

Okienko zadań

Przypisywanie stylu do elementów punktowych

Aby przedstawić i wyświetlić elementy punktowe, należy użyć symboli.

Gdy ważne jest dokładne umieszczenie etykiet w miejscu położenia elementów
punktowych, można zamiast symboli wyświetlić etykiety. Można również określić, czy
inne etykiety na innych warstwach powinny zasłonić symbole na tej warstwie.
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Patrz także:

■ Definiowanie zakresów skali (str. 548)

■ Dodawanie etykiet do elementów (str. 910)

■ Wyświetlanie stałych etykiet w miejscu położenia punktów (str. 913)

■ Pozwolenie na zasłanianie punktów przez etykiety (str. 913)

Aby przypisać styl do punktów,

1 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę
elementów zawierającą punkty.

2 Kliknij przycisk Edytuj styl.

3 W oknie Edytora stylów, w polu Zakresy skali, wybierz zakres skali, do którego ma
być przypisany styl.

4 W obszarze Styl punktu dla wybranego zakresu skali, zaznacz pole wyboru Styl.

5 W oknie dialogowym Przypisz styl do punktu, zaznacz pole wyboru Przypisz styl do
symbolu punktu.

6 Aby uzyskać informacje na temat Symbolu, kliknij rozdział .

7 W oknie dialogowym Wybierz symbol, określ bibliotekę symbolu oraz symbol. Kliknij
przycisk OK.

UWAGA Podczas tworzenia bloku wykorzystywanego jako symbol Kolor krawędzi
stosuje się do wszystkich elementów zdefiniowanych jako JakBlok. Kolor wypełnienia
ma zastosowanie do wszystkich elementów zdefiniowanych jako JakWarstwa.

8 W polu Kontekst wymiaru, określ typ jednostki:

■ Wybierz opcję Obszar urządzenia, aby określić szerokość i wysokość symboli
w jednostkach ekranu. Dostępne jednostki to punkty, cale, milimetry
orazcentymetry.

■ Wybierz opcję Obszar mapy, aby określić szerokość i wysokość symboli w
jednostkach Mapping Coordinate System (MCS). Dostępne jednostki to cale,
stopy, jardy, mile, milimetry, centymetry, metry oraz kilometry.

9 W polu Jednostki, wybierz typ jednostek, jakie mają być użyte.
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10 W polu Szerokość wprowadź szerokość symbolu lub określ szerokość używając
wyrażenia liczbowego.

Więcej informacji znajduje się w rozdziale Creating Numeric Expressions.

11 W polu Wysokość wprowadź wysokość symbolu lub określ wysokość używając
wyrażenia liczbowego.

Więcej informacji znajduje się w rozdziale Creating Numeric Expressions.

12 Aby zachować proporcję szerokości do wysokości podczas zmiany wysokości lub
szerokości symbolu, zaznacz pole wyboru Zachowaj współczynnik proporcji.

13 Aby zmienić kolor wypełnienia i krawędzi symbolu, użyj listy Kolor wypełnienia
oraz Kolor krawędzi.

Jeśli kolory nie zostaną zmienione, użyte zostaną domyślne kolory symbolu.

14 W polu Rotacja wykonaj jedną z następujących czynności:

■ Wybierz wartość z listy rozwijanej.

■ Kliknij opcję Dowolny kąt. Określ kąt, używając suwaka, lub wprowadź wartość
określającą kąt w polu tekstowym. Kliknij przycisk OK.

■ Kliknij opcję Wyrażenie. Określ rotację używając wyrażenia liczbowego.
Więcej informacji znajduje się w rozdziale Creating Numeric Expressions.

15 Kliknij przycisk OK.

Przypisywanie stylu do elementów liniowych

Określ grubość, kolor oraz wzór elementów polilinii. Przypisz styl do pojedynczej linii,
lub zbuduj linię złożoną zawierającą wiele komponentów, a następnie przypisz styl do
każdego komponentu. Przykładowo, aby przedstawić autostradę, utwórz grubą, czarną
linię, a następnie dodaj cieńszą, przerywaną, żółtą linię.

Patrz także:

■ Definiowanie zakresów skali (str. 548)

■ Dodawanie etykiet do elementów (str. 910)

■ Pozwolenie na zasłanianie punktów przez etykiety (str. 913)
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Aby dodać style do linii

1 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę
elementów zawierającą linie.

2 Kliknij przycisk Edytuj styl.

3 W oknie Edytora stylów, w polu Zakresy skali, wybierz zakres skali, do którego ma
być przypisany styl.

Więcej informacji na temat zakresów skali znajduje się w rozdziale Definiowanie
zakresów skali (str. 548).

4 W obszarze Styl linii wybranego zakresu skali, kliknij pole wyboru Styl.

5 W oknie dialogowym Przypisz styl do linii, wybierz pole wyboru Dodaj style do linii.

6 Aby przypisać styl do pojedynczej linii, wykonaj następujące czynności:

■ W polu Jednostki (Obszar urządzenia), wybierz typ jednostek, w których
zmierzona będzie grubość linii.
Linie określone są w jednostkach Obszaru urządzenia.

■ Użyj list, aby określić grubość, kolor i wzór polilinii.

UWAGA Wybierz wartość grubości 0, aby narysować możliwie najcieńszą linę.

7 Aby zbudować linię złożoną, wykonaj następujące czynności:

■ Kliknij opcję Utwórz linie złożone, aby rozwinąć okno dialogowe Przypisz styl
do linii.

■ Przypisz styl do pierwszej linii w zbiorze.

■ Kliknij opcję Nowy, aby dodać nowy komponent do linii.

■ Przypisz styl do nowego komponentu według potrzeb.

■ Klikając strzałki w górę i w dół, można zmienić położenie wybranego
komponentu w linii złożonej.

8 Kliknij przycisk OK.

Przypisywanie stylu do elementów powierzchniowych

Określ styl i kolor wypełnienia, kolor tła, styl i kolor krawędzi oraz grubość linii, użytą do
rysowania elementów powierzchniowych (regionów).
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Patrz także:

■ Definiowanie zakresów skali (str. 548)

■ Dodawanie etykiet do elementów (str. 910)

■ Pozwolenie na zasłanianie punktów przez etykiety (str. 913)

Aby przypisać styl do obszarów

1 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę
elementów zawierającą regiony.

2 Kliknij przycisk Edytuj styl.

3 W oknie Edytora stylów, w polu Zakresy skali, wybierz zakres skali, do którego ma
być przypisany styl.

Więcej informacji na temat zakresów skali znajduje się w rozdziale Definiowanie
zakresów skali (str. 548).

4 W obszarze Styl obszaru wybranego zakresu skali, kliknij pole wyboru Styl.

5 Aby wypełnić regiony, w oknie dialogowym Przypisz styl do obszaru, zaznacz pole
wyboru Dodaj wypełnienie do obszaru.

6 W polu Wzór wypełnienia, wybierz opcję Bryła lub wzór.

■ Jeśli wybrane zostało wypełnienie Bryła, określ opcje Przezroczystość pierwszego
planu oraz Kolor pierwszego planu.

■ Jeśli wybrane zostało wypełnienie w postaci wzoru, określ kolory dla opcji Kolor
pierwszego planu i Kolor tła. Jeśli wzór ma nie posiadać koloru tła, kliknij opcję
Przezroczyste dla opcji Kolor tła.

UWAGA W przypadku regionów z przezroczystym tłem, kolory widoczne na
mapie mogą się różnić od kolorów widocznych na podglądzie, ponieważ podgląd
zawsze wykorzystuje białe tło, które może się różnić od koloru znajdującego
się pod przezroczystymi obiektami na mapie.

7 Aby dodać granice do regionu, zaznacz pole wyboru Dodaj granicę do obszaru, a
następnie wykonaj następujące czynności:

■ W polu Wzór linii, określ wzór granicy obszaru.

■ W polu Jednostki (Obszar urządzenia), wybierz typ jednostek, w których
zmierzona będzie grubość granicy.

■ W polu Grubość linii, określ grubość granicy obszaru.
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UWAGA Wybierz wartość grubości 0, aby narysować możliwie najcieńszą
granicę.

■ W polu Kolor linii, określ kolor granicy obszaru.

8 Kliknij przycisk OK.

Nadawanie etykiet elementom

Możesz nadać etykiety elementom z warstw elementów. Więcej informacji na ten temat
znajduje się w rozdziale Dodawanie etykiet (str. 910).

Zapisywanie i wczytywanie warstw elementów zawierających
style

Po przypisaniu stylów do warstw elementów, można zapisać informacje o połączeniach
i stylach w plikach LAYER, które można udostępnić innym użytkownikom. Plik LAYER
zawiera wyłącznie informacje o połączeniach i stylach, nie zawiera danych elementów.

Po wczytaniu pliku LAYER AutoCAD Map 3D dodaje plik źródła do programu Eksplorator
mapy, tworzy połączenie, dodaje warstwę elementów do Menedżer wyświetlania (str.
1775) oraz przypisuje warstwie właściwy styl. Przeciągnij do Menedżera wyświetlania plik
LAYER z okna Eksploratora Windows.

Patrz także:

■ Zapisywanie lub eksportowanie Warstwy menedżera wyświetlania (str. 1227)

Aby wczytać plik LAYER

■ Przeciągnij doMenedżer wyświetlania (str. 1775) plik LAYER z okna Eksploratora
Windows .

Przypisywanie stylu do warstw rysunku

Podczas definiowania stylu dla warstwy rysunku określany jest sposób, w jaki AutoCAD
Map 3D wyświetla obiekty rysunkowe na warstwie.
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■ Aby utworzyć mapę z przypisanym stylem do warstw rysunku (str. 557)
■ Aby przypisać styl do warstw rysunku (str. 561)
■ Aby utworzyć styl wyświetlania (str. 563)
■ Aby dodać styl wyświetlania do warstwy (str. 565)
■ Aby zmodyfikować styl wyświetlania (str. 566)
■ Aby ukryć obiekty rysunkowe na warstwie (str. 566)
■ Aby zapisać styl w Bibliotece wyświetlania (str. 568)
■ Aby utworzyć nową kategorię w Bibliotece wyświetlania (str. 568)
■ Aby odwołać się do stylu z Biblioteki wyświetlania (str. 569)
■ Aby wyłączyć odniesienie do stylu (str. 569)
■ Aby utworzyć lub zmodyfikować próg skali (str. 570)
■ Aby wyświetlić style warstwy przy wszystkich progach skali (str. 573)

Przegląd przypisywania stylu do warstw rysunku

Podczas definiowania stylu dla warstwy określany jest sposób wyświetlania obiektów
rysunkowych na warstwie.

Przypisz style do obiektów rysunkowych na mapie, tworząc warstwy, a następnie dodając
jeden lub więcej stylów do wybranej warstwy.

PORADA Zamiast modyfikowania mapy domyślnej lepiej jest utworzyć nową mapę
wyświetlania, aby poprawić wydajność. Istnieją pewne okoliczności, w których wyświetlana
jest automatycznie mapa domyślna i jeżeli mapa ta ma wiele obiektów, jej wyświetlenie
może zająć więcej czasu.

■ Pojedyncza mapa może posiadać wiele warstw rysunku.

■ Można określić inny styl dla każdej warstwy rysunku na mapie, oraz połączyć wiele
stylów dla jednej warstwy.

■ Można utworzyć temat dla warstwy rysunku. Temat różni się od stylu opartego na
danych skojarzonych z obiektem, na przykład ciemniejszy kolor przedstawia większe
natężenie ruchu.
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Do warstw na mapie można zastosować jeden lub więcej stylów.

Jeśli obiekt rysunkowy należy do więcej niż jednej warstwy rysunku, przypisany jest do
niego styl każdej z warstw, do której należy. Przykładowo, jeśli linia znajduje się na
warstwie Transport oraz na warstwie Obiekty klasy drogowej, przypisane będą do niej
style obydwu warstw. Jeśli ustawienia stylu lub widoczności warstwy powodują konflikt,
obiekt rysunkowy używa ustawień stylu i widoczności dla warstwy, która znajduje się
najwyżej na liście Menedżera wyświetlania.

Przypisz styl do obiektów, zmieniając jeden lub więcej z poniższych elementów:

■ Kolor

■ Rodzaj linii

■ Skala rodzaju linii

■ Szerokość linii

■ Styl wydruku

■ Symbol lub obraz używany do reprezentowania obiektów

■ Dodawanie kreskowania

■ Dodawanie tekstu

■ Dodawanie opisu

UWAGA Instrukcje w tej sekcji dotyczą obiektów rysunkowych. Jeśli nadajesz styl
warstwie elementu geoprzestrzennego, zobacz sekcję Przypisywanie stylu do elementów
(str. 545).
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Patrz także:

■ Wprowadzanie danych rysunku z plików DWG (str. 297)

■ Tworzenie wielu map wyświetlania (str. 544)

■ Ustawianie skali mapy (str. 543)

■ Tematyzowanie danych rysunku (str. 978)

Aby utworzyć mapę z przypisanym stylem do warstw rysunku

1 W polu Menedżer wyświetlania (str. 1775) kliknij Dane ➤ Nowa mapa.

2 W polu Mapa bieżąca wprowadź nazwę nowej mapy.

3 Wybierz obiekty do stylizacji. (str. 297)

Każdy zbiór obiektów rysunkowych jest warstwą rysunku.

4 Dla każdej warstwy, określ styl (str. 562) lub temat (str. 981).

5 Opcjonalnie:

■ Zmień kolejność wyświetlania (str. 542) warstw rysunków. Warstwy na górze
listy wyświetlane są na wierzchu innych warstw.

■ Określ różne style dla różnych skal widoku.

■ Utwórz legendę (str. ?).

OpisKliknijAby wykonać

Menedżera wyświetlania można użyć w celu
przypisania stylu do elementów i obiektów

Kliknij menu Widok  ➤ 

Okno zadań. W Oknie zad-

Wyświetl Menedżera
wyświetlania

rysunkowych na mapach, oraz aby uaktualnić widok
różnych wartości progowych skali rysunku.

ań kliknij Menedżer
wyświetlania.

Warstwa rysunku jest zbiorem obiektów. Każda
warstwa może posiadać własny styl. Więcej

Kliknij kolejno polecenia

Dane ➤ Dodaj dane

Utwórz warstwę rysunku

informacji znajduje się w rozdziale Wprowadzanie
danych rysunku z plików DWG (str. 297).

rysunku w Menedżerze
wyświetlania. Kliknij typ
warstwy, jaka ma być
utworzona.
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OpisKliknijAby wykonać

Zapytanie pozwala zdefiniować warunki do
wybrania określonych obiektów. Więcej informacji

Kliknij kolejno polecenia

Dane  ➤ Dodaj dane

Przywołać obiekty w bie-
żącym rysunku

znajduje się w rozdziale Wprowadzanie danych
rysunku z plików DWG (str. 297).

rysunku ➤ Wyślij zapytanie
do bieżącego rysunku w
Menedżerze wyświetlania.

Zapytanie pozwala zdefiniować warunki do
wybrania określonych obiektów. Więcej informacji

Kliknij kolejno polecenia

Dane  ➤ Dodaj dane

Przywołaj obiekty z
dołączonych rysunków

znajduje się w rozdziale Wprowadzanie danych
rysunku z plików DWG (str. 297).

rysunku ➤ Wykonaj
zapytanie o rysunki
źródłowe w Menedżerze
wyświetlania.

Zmienia kolor, rodzaj linii, skalę rodzaju linii,
szerokość linii lub styl wydruku; zmienia symbol

Kliknij prawym przyciskiem
myszy warstwę. Kliknij

Utworzyć styl

używany do reprezentowania obiektów; lub dodajeopcję Dodaj styl, a
kreskowanie, tekst lub opis do obiektównastępnie wybierz typ stylu,

który ma być utworzony. używających tego stylu. Więcej informacji znajduje
się w rozdziale Tworzenie stylu (str. 563).

Temat różni się od stylu opartego na danych
skojarzonych z obiektem. Więcej informacji znaj-

W Menedżerze
wyświetlania kliknij

Utworzyć styl tematu

duje się w rozdziale Przegląd stylów tematów (str.
983).

warstwę prawym
przyciskiem myszy

 ➤ Dodaj styl ➤ Temat.

Można importować temat lub mapę utworzoną w
poprzedniej wersji AutoCAD Map 3D.

Aby zaimportować mapę: w
Menedżerze wyświetlania

Importuj temat lub mapę z
poprzedniej wersji AutoCAD
Map 3D kliknij menu Dane ➤ Dodaj

dane rysunku ➤ Importuj
starą mapę. Aby za-
importować mapę: w
Menedżerze wyświetlania

kliknij menu Dane ➤ Dodaj

dane rysunku ➤ Importuj
starą mapę.
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OpisKliknijAby wykonać

Jeśli styl jest wyłączony, obiekty rysunkowe
wyświetlane są bez stylów.

Zaznacz lub odznacz pole
wyboru przy nazwie stylu w
Menedżerze wyświetlania.

Włączyć lub wyłączyć styl

Progi skali używane są do zmiany stylów warstw
rysunku przy przybliżaniu i oddalaniu, na przykład

W Menedżerze widoku,

kliknij menu Narzędzia  ➤ 

Utworzyć nowy próg skali

można wyłączyć tekst przy oddalaniu. ZamknijPokaż progi. Kliknij cienką
ikonę kłódki na Pasku stanu, aby połączyć skalę i
styl.

UWAGA Ta funkcjonalność dotyczy wyłącznie
warstw rysunku. Warstwy elementów wykorzystują
zakresy skali. Więcej informacji na ten temat znaj-
duje się w rozdziale Definiowanie zakresów skali
(str. 548).

strzałkę skierowaną w dół,
znajdującą się obok listy
Progi, a następnie kliknij
przycisk Powiel. Wprowadź
nowy próg i kliknij przycisk
OK.

Warstwy rysowane są z dołu do góry. Obiekty na
warstwie znajdującej się na samej górze Menedżera

W Menedżerze
wyświetlania przeciągnij

Zmień kolejność
wyświetlania warstw.

wyświetlania rysowane są jako ostatnie, orazwarstwę w górę lub w dół,
widoczne są nad pozostałymi obiektami. Jeżeli ob-używając widoku Porządek
iekt należy do więcej niż jednej warstwy, rysowanywyświetlania, aby zmienić
jest w oparciu o warstwę, do której należy, orazkolejność wyświetlania. Aby
która znajduje się najwyżej. Widok Porządekzmienić widok, kliknij w
wyświetlania jest przydatny podczas definiowaniaMenedżerze wyświetlania
kolejności wyświetlania, która różni się od sposobu,menuGrupy ➤ Porządek

wyświetlania. w jakim zorganizowane warstwy w Menedżerze
wyświetlania lub w legendzie. Widok Porządek
wyświetlania jest priorytetowy względem kolejno-
ści w widoku Warstwy według grup.

Jeśli warstwa jest wyłączona, obiekty z tej warstwy
są ukryte.

Odznacz pole wyboru przy
nazwie warstwy

Ukryj obiekty na warstwie

Legenda wymienia style użyte na mapie. Więcej
informacji znajduje się w rozdziale Dodawanie
legendy (str. 926).

W Menedżerze
wyświetlania kliknij menu

Narzędzia  ➤ Utwórz
legendę.

Dodać legendę

Przegląd przypisywania stylu do warstw rysunku | 559



OpisKliknijAby wykonać

Ponownie wczytuje cały rysunek, razem z
ponownym odczytaniem danych atrybutów,

Kliknij prawym przyciskiem
narzędzie Menedżer

Uaktualnić rysunek

ponownym wyznaczeniem wyrażeń dla stylów iwyświetlania. Kliknij
przycisk Uaktualnij. tematów oraz ponownym przywołaniem warstw.

Aby uaktualnić pojedynczą warstwę, kliknij prawym
przyciskiem myszy warstwę. Kliknij przycisk
Uaktualnij.

Czasami może zajść potrzeba odświeżenia
elementów w Menedżerze wyświetlania. Ta
operacja nie wpływa na rysunek.

W wierszu polecenia
wprowadź mapwsrefresh.

Odśwież Menedżera
wyświetlania

Skrócone omówienie

Aktualizuj Menedżer wyświetlania

Odświeża bieżący widok

Kliknij prawym przyciskiem myszy Menedżer wyświetlania.
Kliknij polecenie Aktualizuj

Okienko zadań

Przypisywanie stylu do warstwy rysunku

Podczas definiowania stylu dla warstwy określ sposób wyświetlania obiektów na warstwie
pojawiającej się w bieżącej mapie wyświetlania.

Patrz także:

■ Tworzenie wielu map wyświetlania (str. 544)

■ Tworzenie tematów dla warstw rysunku (str. 981)

■ Tworzenie stylu (str. 562)

■ Łączenie stylów (str. 564)

■ Zapisywanie stylu wyświetlania w bibliotece (str. 567)
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Aby przypisać styl do warstw rysunku

1 Wybierz warstwę.

2 Wykonaj jedną z następujących operacji:

■ Utwórz nowy styl. (str. 563)

■ Skopiuj istniejący styl. (str. ?)

■ Użyj stylu z biblioteki. (str. 569)

■ Utwórz temat (str. 981).

3 Jeśli chcesz, dodaj następny styl do warstwy (str. 565).

Style symboli mogą być łączone tylko z innymi stylami symboli. Tematy nie mogą
być łączone z żadnymi innymi stylami.

4 Możesz zapisać swój styl (str. 568) w Bibliotece wyświetlania.

5 Jeżeli mapa nie wygląda dokładnie tak jak w założeniach, zmodyfikuj styl (str. 566).

Skrócone omówienie

Nowy styl Menedżera wyświetlania

Tworzy nowy styl Menedżera wyświetlania

W Menedżerze wyświetlania kliknij prawym przyciskiem
myszy warstwę ➤ Dodaj styl ➤ (wybierz rodzaj stylu)

Okienko zadań
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Tworzenie stylu

Można zdefiniować styl dla warstwy rysunku na mapie. Wszystkie obiekty rysunkowe na
tej warstwie będą wyświetlone przy użyciu tego stylu.

Można utworzyć więcej niż jeden styl dla warstwy rysunku. Style nakładają się na siebie.

Typy stylów

Określa kolor, rodzaj linii, skalę rodzaju linii,
szerokość linii i styl wydruku dla obiektów
rysunkowych używających tego stylu.

Element

Dodaje opisy, takie jak tekst, bloki, obrazy i
informacje oparte na właściwościach obiektu,

Opis

do obiektów rysunkowych używających tego
stylu.

Dodaje kreskowanie do obiektów rysunkowych
używających tego stylu.

Kreskuj

Używa symboli, takich jak bloki lub opisy, do
przedstawienia obiektów rysunkowych

Symbol

używających tego stylu. Może być łączony
tylko z innymi stylami symboli.
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Typy stylów

Dodaje tekst do obiektów rysunkowych
używających tego stylu.

Tekst

Określa jasność, kontrast i przyciemnienie dla
obrazów używających tego stylu.

Obraz rastrowy

Wyświetla okno dialogowe Mapy tematyczne,
w którym można utworzyć styl tematu.

Temat

Wszystkie właściwości stylu są wyświetlane na karcie Wyświetl palety Właściwości, gdzie można
je przeglądać lub modyfikować.

Patrz także:

■ Zapisywanie stylu wyświetlania w bibliotece (str. 567)

■ Odniesienie do stylu z biblioteki (str. 569)

■ Tworzenie tematów dla warstw rysunku (str. 981)

Aby utworzyć styl wyświetlania

1 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę, do
której ma być przypisany styl. Kliknij opcję Dodaj styl, a następnie wybierz typ stylu,
który ma być utworzony.

■ Styl elementu

■ Styl kreskowania
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■ Styl tekstu

■ Styl obrazu rastrowego

■ Styl opisu

■ Styl symbolu

2 Wybierz styl.

3 Jeżeli paleta Właściwości nie jest już widoczna, kliknij przycisk Styl.

4 Na karcie Wyświetl na palecie Właściwości, określ ustawienia stylu.

UWAGA Podczas wprowadzania wyrażenia należy najpierw wybrać element z listy.

Kliknij aby wyświetlić okno dialogowe Edycja wyrażenia (str. 1328).

UWAGA Kiedy obiekty rysunkowe nie mają nadanego stylu, pamiętaj, że w Menedżerze
wyświetlania nie zostanie im przypisany styl, jeśli zostanie wysłane zapytanie odnośnie
tych obiektów do bieżącego rysunku przy użyciu standardowej opcji Zapytanie. Aby
nadać styl obiektom rysunkowym, zobacz sekcję Ogólne informacje dotyczące
wprowadzania danych rysunku z plików DWG (str. 298).

Skrócone omówienie

Nowy styl Menedżera wyświetlania

Tworzy nowy styl Menedżera wyświetlania

W Menedżerze wyświetlania kliknij prawym przyciskiem
myszy warstwę ➤ Dodaj styl ➤ (wybierz rodzaj stylu)

Okienko zadań

Łączenie stylów

Można połączyć style dla pojedynczej warstwy rysunku.

Przypisz styl do dróg, łącząc ciągłą czarną linię z cienką kropkowaną linią żółtą.
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Style są renderowane z dołu do góry. Oznacza to, że najniższy styl na liście jest
renderowany jako pierwszy.

UWAGA Style symboli mogą być łączone z innymi stylami symboli. Tematy nie mogą
być łączone z żadnymi innymi stylami.

Patrz także:

■ Tworzenie stylu (str. 562)

UWAGA Jeżeli warstwa posiada zastosowany styl symbolu, można połączyć go tylko z
innymi stylami symboli. Nie można łączyć tematu z żadnymi innymi stylami.

Aby dodać styl wyświetlania do warstwy

1 Wybierz warstwę.

2 Wykonaj jedną z następujących operacji:

■ Utwórz nowy styl. (str. 563)

■ Skopiuj (str. ?) istniejący styl.

■ Użyj stylu z biblioteki. (str. 569)

Skrócone omówienie

Nowy styl Menedżera wyświetlania

Tworzy nowy styl Menedżera wyświetlania

W Menedżerze wyświetlania kliknij prawym przyciskiem
myszy warstwę ➤ Dodaj styl ➤ (wybierz rodzaj stylu)

Okienko zadań

Modyfikowanie stylu

Właściwości stylu są wyświetlane na karcie Wyświetl w palecie Właściwości. Ich ustawienia
można zmieniać według potrzeb.
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Modyfikowanie ustawień stylu na palecie Właściwości.

Odnoszenie do stylów

Jeżeli styl odwołuje się do innego stylu, wszystkie zmiany w stylu w jednym miejscu są
automatycznie przenoszone we wszystkie pozostałe miejsca, gdzie ten styl jest użyty.
Jeżeli odniesienie do stylu zostanie wyłączone, wszystkie dodatkowe zmiany jakie zostaną
wprowadzone do tego stylu, nie będą miały wpływu na inne miejsca jego występowania.

Patrz także:

■ Tworzenie stylu (str. 562)

■ Odniesienie do stylu z biblioteki (str. 569)

■ Tworzenie i modyfikowanie progu skali Menedżera wyświetlania (str. 570)

Aby zmodyfikować styl wyświetlania

1 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) kliknij styl.

2 Jeżeli paleta Właściwości nie jest już widoczna, kliknij przycisk Styl.

3 Na karcie Wyświetl na palecie Właściwości zmodyfikuj ustawienia stylu.

Aby ukryć obiekty rysunkowe na warstwie

■ Odznacz pole wyboru przy nazwie warstwy w Menedżerze wyświetlania.
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Skrócone omówienie

WŁAŚCIWOŚCI

Wyświetla paletę Właściwości, pozwalającą edytować właściwości obiektów

Analiza ➤ WłaściwościMenu

Właściwości

Ikona

WŁAŚCIWOŚCIWiersz polecenia

Wybierz obiekt. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze
rysunku ➤ Właściwości

Okienko zadań

Zapisywanie stylu wyświetlania w bibliotece

Jeżeli styl będzie używany więcej niż jeden raz, można zapisać go w Bibliotece
wyświetlania.

Po zapisaniu stylu w bibliotece, można go przeciągnąć do warstwy rysunku.

UWAGA Jeżeli styl zostanie przeciągnięty z Biblioteki do warstwy rysunku, będzie
utworzone odniesienie do tego tylu. Jeśli styl zostanie skopiowany i wklejony, utworzony
zostanie nowy styl.

Przy przeciąganiu stylu z biblioteki, można utworzyć odniesienie do stylu w bibliotece.
Gdy styl odwołuje się do stylu w bibliotece, wszystkie zmiany w stylu w jednym miejscu
są automatycznie przenoszone we wszystkie pozostałe miejsca.

PORADA Aby warstwa wyglądała tak samo przy wszystkich progach skal, należy zapisać
styl w Bibliotece wyświetlania. Potem, przy każdym progu skali, należy odwołać styl z
biblioteki. W ten sposób, można automatycznie zmodyfikować styl przy każdym progu
skali przez uaktualnienie stylu w Bibliotece wyświetlania.

Patrz także:

■ Tworzenie stylu (str. 562)

■ Odniesienie do stylu z biblioteki (str. 569)
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Aby zapisać styl w Bibliotece wyświetlania

1 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) kliknij styl do zapisania prawym przyciskiem
myszy  ➤ Kopiuj.

2 Jeżeli Biblioteka wyświetlania nie jest już wyświetlana, w Menedżerze wyświetlania
kliknij menu Narzędzia  ➤ Pokaż bibliotekę.

3 Na karcie Style wyświetlania w Bibliotece wyświetlania kliknij prawym przyciskiem
myszy i wybierz opcję Wklej.

Zwróć uwagę, że nie zostało utworzone odniesienie do stylu. Wyłącznie przeciągnięcie
z Biblioteki do warstwy rysunku powoduje utworzenie stylu z odniesieniem.

PORADA Można także utworzyć style z Biblioteki wyświetlania. Należy kliknąć prawym
przyciskiem w Bibliotece wyświetlania. Kliknąć przycisk Dodaj styl i zdefiniować styl.
Więcej informacji o tworzeniu stylów znajduje się w rozdziale Tworzenie stylów (str. 563).

Aby utworzyć nową kategorię w Bibliotece wyświetlania

1 Na palecie Biblioteka wyświetlania kliknij prawym przyciskiem myszy kartę Style
wyświetlania. Kliknij przycisk Dodaj kategorię.

UWAGA Musisz kliknąć prawym przyciskiem kartę, a nie paletę.

2 Aby zmienić nazwę karty, kliknij prawym przyciskiem nazwę karty. Kliknij przycisk
Zmień nazwę. Podaj nazwę dla karty.

Skrócone omówienie

Wyświetl paletę bibliotek

Włącza lub wyłącza paletę Biblioteki wyświetlania

MAPDISPLAYLIBRARYWiersz polecenia

W Menedżerze wyświetlania kliknij opcję Narzędzia ➤ Pokaż
bibliotekę lub Ukryj bibliotekę

Okienko zadań

Kopiuj styl Menedżera wyświetlania

Kopiuje styl Menedżera wyświetlania
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W Menedżerze wyświetlania kliknij prawym przyciskiem
myszy styl ➤ Kopiuj

Okienko zadań

Odniesienie do stylu z biblioteki

Można używać stylów z Biblioteki wyświetlania.

Przykładowo, w Bibliotece stylów znajduje się styl o nazwie "Rury", który koloruje obiekty
rysunkowe na niebiesko. Utwórz odniesienie do tego stylu z poziomu dowolnej warstwy
rur.

Przy przeciąganiu stylu z biblioteki, styl na warstwie odwołuje się do stylu w Bibliotece
wyświetlania.

Jeżeli styl odwołuje się do stylu z biblioteki, wszystkie zmiany w stylu w jednym miejscu
są automatycznie przenoszone we wszystkie pozostałe miejsca, gdzie ten styl jest użyty.
Oznacza to, że jeżeli styl zostanie zmodyfikowany w Menedżerze wyświetlania, styl w
Bibliotece wyświetlania zostanie automatycznie uaktualniony, tak jak wszystkie pozostałe
style odwołujące się do tego stylu z Biblioteki wyświetlania.

Jeżeli odniesienie do stylu zostanie wyłączone, wszystkie dodatkowe zmiany jakie zostaną
wprowadzone do tego stylu, nie będą miały wpływu na inne miejsca jego występowania.

UWAGA Jeżeli odniesienie do stylu zostanie wyłączone, nie można będzie włączyć go
ponownie.

Patrz także:

■ Tworzenie stylu (str. 562)

■ Zapisywanie stylu wyświetlania w bibliotece (str. 567)

Aby odwołać się do stylu z Biblioteki wyświetlania

1 Jeżeli Biblioteka wyświetlania nie jest już wyświetlana, w Menedżer wyświetlania
(str. 1775) kliknij menu Narzędzia  ➤ Pokaż bibliotekę.

2 Wybierz styl w Bibliotece wyświetlania.

3 Przeciągnij go na warstwę rysunku, aby stylizować ją Menedżerze wyświetlania.

Aby wyłączyć odniesienie do stylu

1 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) kliknij styl, do którego odniesienie ma być
wyłączone.
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2 Jeżeli paleta Właściwości nie jest już widoczna, kliknij prawym przyciskiem styl.
Kliknij przycisk Właściwości.

3 Na karcie Wyświetl na palecie Właściwości, w polu Styl, kliknij pole obok Odniesienie
i wybierz Nie.

UWAGA Jeżeli odniesienie do stylu zostanie wyłączone, nie można będzie włączyć go
ponownie.

Tworzenie imodyfikowanieproguskaliMenedżerawyświetlania

Można zdefiniować różne style przy różnych progach skali.

Przykładowo, włączyć wyświetlanie nazw ulic tylko wtedy, gdy współczynnik skali rysunku
będzie poniżej 1:5000.

Style z odniesieniami

Aby wyświetlić warstwę w ten sam sposób przy różnych progach skali, należy zapisać
style w Bibliotece. Dla każdego nowego progu skali, utwórz odniesienie do stylu w
Bibliotece. Jakiekolwiek zmiany wprowadzane do stylu przy jednym z progów skali są
przenoszone na pozostałe progi skali.

Można wyłączyć odniesienia do stylów, aby umożliwić zmiany stylów między kolejnymi
progami skali.

Przykładowo, odniesienie do Biblioteki stylów może istnieć dla warstwy Droga na
wszystkich progach skali oprócz oddalenia. Dla tego progu skali należy wyłączyć
odniesienie, aby zmienić sposób wyświetlania drogi przy oddalaniu.

Patrz także:

■ Ustawianie skali mapy (str. 543)

■ Wyświetlanie stylów przy wszystkich progach skali (str. 572)

■ Wprowadzanie danych rysunku z plików DWG (str. 297)

Aby utworzyć lub zmodyfikować próg skali

1 Zmień powiększenie widoku na współczynnik skali, przy którym będziesz tworzył
lub modyfikował próg.
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2 Aby wyświetlić listę progów: w Menedżerze wyświetlania kliknij menu
Narzędzia ➤ Pokaż progi.

3 Kliknij cienką strzałkę skierowaną w dół, znajdującą się obok listy Progi, a następnie
kliknij przycisk Powiel.

4 W oknie dialogowym Nowy próg wprowadź wartość nowego progu. Kliknij przycisk
OK.

5 Zmodyfikuj wszystkie style, które będą inne przy tym progu skali.

Jeżeli style mają odniesienie do Biblioteki stylów, wyłącz odniesienie dla wybranego
stylu przed jego modyfikacją. Aby wyłączyć odniesienie stylu, wybierz styl. Na karcie
Wyświetl na palecie Właściwości, obok pola Odniesienie wybierz Nie.

Jeżeli odniesienie nie zostanie wyłączone, wszystkie zmiany wprowadzone do stylu
w tym progu skali zostaną automatycznie przeniesione do wszystkich stylów, które
mają odniesienie do tego stylu.

UWAGA Podczas tworzenia i modyfikowania stylów, można określić sposób wyświetlania
stylów wraz ze zmianą progów skali.

■ Zamknij ikonę kłódki na Pasku stanu, jeśli chcesz uaktualnić okno rysunku
przy użyciu odpowiednich stylów dla każdego progu skali rysunku. Wraz ze zmianą
progów skali zmieniać się będą style.

■ Otwórz ikonę kłódki na Pasku stanu, jeśli chcesz uaktualnić okno rysunku
przy użyciu stylów dla progu skali, która jest obecnie widoczna. Style się nie zmienią
podczas przybliżania widoku.

Skrócone omówienie

Nowy próg skali Menedżera wyświetlania

Tworzy nowy próg skali Menedżera wyświetlania

W Menedżerze wyświetlania wybierz opcję Narzędzia ➤ 

Pokaż progi. Kliknij cienką strzałkę w dół obok listy Progi, a
następnie wybierz polecenie Duplikuj.

Okienko zadań

Porównuj progi skali Menedżera wyświetlania
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Wyświetla style Menedżera wyświetlania dla wybranej warstwy i każdego progu skali

Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednią warstwę w
Menedżerze wyświetlania, a następnie kliknij polecenie
Porównaj progi

Okienko zadań

WŁAŚCIWOŚCI

Wyświetla paletę Właściwości, pozwalającą edytować właściwości obiektów

Analiza ➤ WłaściwościMenu

Właściwości

Ikona

WŁAŚCIWOŚCIWiersz polecenia

Wybierz obiekt. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze
rysunku ➤ Właściwości

Okienko zadań

Wyświetlanie stylów przy wszystkich progach skali

Dla każdego progu skali na mapie można wyświetlić style warstwy.

Zwróć uwagę, że dla warstwy Drogi, wraz z przybliżaniem widoku style warstwy rysunku
wyświetlają coraz więcej informacji.
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Patrz także:

■ Tworzenie i modyfikowanie progu skali Menedżera wyświetlania (str. 570)

Aby wyświetlić style warstwy przy wszystkich progach skali

1 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę
 ➤ Pokaż progi.

Dla wybranej warstwy, paleta Porównaj progi zawiera listę stylów dla każdego progu
skali zdefiniowanego na mapie.

2 Aby wyświetlić style dla innej warstwy, wybierz warstwę w Menedżerze wyświetlania.

Paleta Porównaj progi wyświetla style dla nowej warstwy.

PORADA Można dodać styl do warstwy przeciągając go z Biblioteki wyświetlania lub
innego progu skali i upuszczając go na skalę, w której miał się znaleźć.

Skrócone omówienie

Porównuj progi skali Menedżera wyświetlania

Wyświetla style Menedżera wyświetlania dla wybranej warstwy i każdego progu skali

Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednią warstwę w
Menedżerze wyświetlania, a następnie kliknij polecenie
Porównaj progi

Okienko zadań

Przypisywanie stylu do obrazów rastrowych

Możesz nadać styl rastrom, które zostały przeniesione do mapy za pomocą opcji
Połączenie danych i je przeglądać.

Nadawanie stylów obrazom rastrowym - przegląd

Dla obrazów rastrowych dodanych do mapy za pomocą opcji Połączenie danych należy
wykonać następujące czynności:

■ Dostosuj jasność i kontrast.
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■ Wyświetl obraz w skali szarości lub w kolorze.

■ Ustaw przezroczystość dla pojedynczego koloru w rastrze.

■ Powiększ do zakresu rastra.

■ Ponownie wykonaj zapytanie dla rastra na innym poziomie powiększenia.

Patrz także:

■ Dodawanie rastrów i powierzchni (str. 372)

■ Używanie innych formatów obrazów rastrowych (str. 387)

■ Analizowanie powierzchni rastrowych (str. 988)

■ Modyfikowanie obrazów rastrowych (str. 424)

Użyj tej metody...Aby wykonać...

W oknie Edytora stylów, w polu Styl rastra,
wykonaj jedną z następujących czynności:

Dostosuj jasność i kontrast obrazów dodanych
za pomocą opcji Połączenie danych.

■ W celu dostosowania jasności wprowadź
wartość z przedziału od -50 do 50 w
poluJasność.

■ W celu dostosowania kontrastu wprowadź
wartość z przedziału od -50 do 50 w polu
Kontrast.

Zobacz sekcję Zmiana jasności, koloru lub
przezroczystości w obrazach rastrowych (str.
575)

Wybierz raster i w Edytorze stylów, w polu Styl
rastra kliknij pole rozwijane Styl. Wybierz
opcję Kolor lub opcję Skala szarości.
Zobacz sekcję Zmiana jasności, koloru lub
przezroczystości w obrazach rastrowych (str.
575)

Wyświetl obraz dodany za pomocą opcji
Połączenie danych w skali szarości lub w
kolorze.
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Użyj tej metody...Aby wykonać...

Wybierz raster i w Edytorze stylów, w polu Styl
rastra kliknij opcję Przezroczysty.
Zobacz sekcję Zmiana jasności, koloru lub
przezroczystości w obrazach rastrowych (str.
575)

Ustaw przezroczystość dla pojedynczego
koloru w rastrze dodanym za pomocą opcji
Połączenie danych.

Kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę
obrazu. Kliknij narzędzie Powiększ do zakresu.
Zobacz sekcję Przeglądanie obrazów
rastrowych (str. 577)

Powiększ do zakresu rastra dodanego za
pomocą opcji Połączenie danych.

Kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę
obrazu. Kliknij przycisk Przepróbkuj raster.
Zobacz sekcję Przeglądanie obrazów
rastrowych (str. 577)

Ponownie wykonaj zapytanie dla rastra dod-
anego za pomocą opcji Połączenie danych na
innym poziomie powiększenia.

Zmiana jasności, koloru lub przezroczystości w obrazach
rastrowych

Można użyć narzędzia Edytor stylu, aby zmienić na mapie wygląd obrazów rastrowych
pochodzących od dostawcy FDO. Można dostosować jasność i kontrast, ustawić wartość
przezroczystości dla określonego koloru oraz wyświetlić obraz w kolorze lub w skali
szarości.

Patrz także:

■ Dodawanie rastrów i powierzchni (str. 372)

■ Używanie innych formatów obrazów rastrowych (str. 387)

■ Analizowanie powierzchni rastrowych (str. 988)

■ Modyfikowanie obrazów rastrowych (str. 424)

■ Aby dostosować jasność i kontrast w obrazie rastrowym (str. 576)

■ Aby ustawić wartość przezroczystości dla określonego koloru. (str. 576)

■ Aby wyświetlić obraz w kolorze lub w skali szarości (str. 576)
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Aby dostosować jasność i kontrast w obrazie rastrowym

1 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) kliknij prawym przyciskiem myszy
warstwę ➤ Edytuj styl.

2 W oknie Edytora stylów, w polu Styl rastra, wykonaj jedną z następujących czynności:

■ W celu dostosowania jasności wprowadź wartość z przedziału od -50 do 50 w
poluJasność.

■ W celu dostosowania kontrastu wprowadź wartość z przedziału od -50 do 50
w polu Kontrast.

3 Kliknij przycisk Zastosuj.

Aby ustawić wartość przezroczystości dla określonego koloru.

1 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) kliknij prawym przyciskiem myszy
warstwę ➤ Edytuj styl.

2 W oknie Edytora stylów, w polu Styl rastra, kliknij opcję Przezroczysty.

3 W oknie dialogowym Kolor przezroczysty kliknij polecenie Wybierz <.

4 Wybierz kolor na mapie, a następnie kliknij przycisk OK.

5 Kliknij przycisk Zastosuj. AutoCAD Map 3D wyświetla wszystkie elementy obrazu
rastrowego, które odpowiadają wybranemu kolorowi w pełnej przezroczystości.

Aby wyświetlić obraz w kolorze lub w skali szarości

1 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) kliknij prawym przyciskiem myszy
warstwę ➤ Edytuj styl.

2 W edytorze stylów, w polu Styl rastra kliknij pole rozwijane Styl.

3 Wybierz opcję Kolor lub opcję Skala szarości.

4 Jeżeli zostanie wybrana skala szarości, będzie można dostosować przedział
przypisania skali szarości, zmieniając wartości w Minimum komórki i Maksimum
komórki.

5 Kliknij przycisk Zastosuj.
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Przeglądanie obrazów rastrowych

Podczas przybliżania widoku obrazu rastrowego AutoCAD Map 3D ponownie przywołuje
obraz ze źródła, aby poprawić jakość widoku. Możesz także użyć narzędzia Przepróbkuj
raster, aby poprawić wyświetlanie danych elementu rastrowego, jeśli to konieczne
(przykładowo, jeśli używasz obrazów rastrowych opartych na serwerze). To narzędzie
przywołuje tylko wyświetlaną część obrazu. Podczas oddalania, użyj narzędzia Powiększ
do zakresu, aby warstwa elementów wyświetliła pełen zakres pozycji przybliżenia.

Patrz także:

■ Menedżer wyświetlania - przegląd (str. 540)

■ Ogólne informacje dotyczące rastrów i powierzchni (str. 372)

UWAGA Ta funkcjonalność dotyczy wyłącznie map z powierzchniami rastrowymi,
dodanymi za pomocą opcji Połączenie danych.

Aby przywołać obraz rastrowy

1 Wyświetl obraz rastrowy na wybranym poziomie przybliżenia.

2 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę
obrazów. Kliknij przycisk Przepróbkuj raster.

Aby przybliżyć widok do zakresu obrazu

1 Oddal widok według potrzeb.

2 Kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę obrazu. Kliknij narzędzie Powiększ do
zakresu.

Skrócone omówienie

ZOOM

Zwiększa lub zmniejsza pozorną wielkość obiektów w bieżącej rzutni

Menu Widok  ➤ SzybkiMenu

Powiększenie

Ikona
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ZOOMWiersz polecenia
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Tworzenie i edycja danych

Omówienie tworzenia i edycji danych

Program AutoCAD Map 3D pracuje z dwoma różnymi typami obiektów: z elementami i
obiektami rysunkowymi.

■ Elementy są obiektami GIS przechowywanymi w zewnętrznych plikach i bazach danych.
Można je wyświetlać i edytować na mapach, a następnie zapisywać zmiany z powrotem
w oryginalnych źródłach. Użyj opcji opisanych w rozdziale Praca z elementami (str.
581).

■ Obiekty rysunku są obiektami programu AutoCAD przechowywanymi na mapie lub
pobranymi z dołączonych rysunków za pomocą zapytań. Zmiany wprowadzone do
obiektów rysunkowych można zapisać na bieżącej mapie lub z powrotem na dołączonym
rysunku źródłowym, zależnie od źródła każdego obiektu. Użyj opcji opisanych w
rozdziałach Praca z obiektami rysunkowymi (str. 610) i Praca z danymi atrybutów i
danymi opisowymi (str. 868).

Do edycji elementów i obiektów rysunkowych można używać zarówno programu AutoCAD
Map 3D jak i programu AutoCAD. Wiele poleceń programu AutoCAD działa z oboma typami
obiektów. Niektóre polecenia programu AutoCAD można wykonywać na elemencie po
wyodrębnieniu jego geometrii, a następnie edytować ją, jak obiekt rysunkowy. Następnie
bez utraty dokładności można zapisać zmiany z powrotem w oryginalnej składnicy danych.

6
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Większość operacji programu AutoCAD Map 3D jest przeznaczona tylko dla jednego z
tych typów obiektów. Po kliknięciu prawym przyciskiem wybranego elementu lub obiektu
rysunkowego, w menu kontekstowym można sprawdzić dostępne polecenia.

Obiekty rysunkowe...Elementy...

Dodawanie obiektów rysunkowych do mapy
poprzez dołączanie rysunków i umieszczanie
zapytań w obiektach.
Zobacz sekcję Ogólne informacje dotyczące
wprowadzania danych rysunku z plików DWG
(str. 298).

Dodawanie elementów do mapy przy użyciu
opcji Połączenie danych.
Zobacz sekcję Ogólne informacje dotyczące
wprowadzania elementów GIS (str. 266).

Edycja obiektów przy użyciu poleceń AutoCAD
i AutoCAD Map 3D.
Zobacz sekcję Korzystanie z narzędzi
edycyjnych (str. 795).

Edycja elementów poprzez ich wypisanie i
używanie poleceń AutoCAD i AutoCAD Map
3D.
Zobacz sekcje Wypisywanie elementów (str.
590), Używanie poleceń edycji elementów (str.
597) i Używanie poleceń programu AutoCAD
do elementów (str. 603).

Tworzenie obiektów przy użyciu poleceń
AutoCAD i AutoCAD Map 3D.
Zobacz sekcję Praca z obiektami rysunkowymi
(str. 610).

Tworzenie nowych elementów przy użyciu
Menedżera wyświetlania.
Zobacz sekcję Tworzenie nowych elementów
(str. 583).

Tworzenie obiektów rysunkowych z
elementów.
Zobacz sekcje Wyodrębnianie geometrii
elementu (str. 604) i Eksportowanie map do
formatu DWG (str. 1219).

Tworzenie elementów z obiektów
rysunkowych.
Zobacz sekcję Tworzenie nowego elementu z
obiektu rysunkowego (str. 587).

Zapisywanie obiektów rysunkowych z
powrotem w ich źródłach poprzez dodanie ich
do zbioru zapisu.
Zobacz sekcję Edytowanie i zapisywanie ob-
iektów w dołączonych rysunkach (str. 618).

Zapisywanie elementów z powrotem w ich
źródłach poprzez ich wpisanie.
Zobacz sekcję Wpisywanie elementów (str.
588).
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Obiekty rysunkowe...Elementy...

Praca z danymi obiektu w tabeli danych ob-
iektu.
Zobacz sekcję Podawanie i edycja danych
opisowych (str. 882).

Praca z danymi atrybutu w Tabeli danych.
Zobacz sekcję Edytowanie elementów za
pomocą Tabeli danych (str. 601).

Praca z dołączonymi danymi zewnętrznymi w
Widoku danych.
Zobacz sekcję Omówienie przeglądania
zewnętrznych źródeł danych dla obiektów
rysunkowych (str. 869).

Praca z połączonymi danymi zewnętrznymi w
Tabeli danych.
Zobacz sekcję Modyfikowanie połączonych
danych (str. 448).

Użycie specjalnych poleceń dostępnych tylko
dla obiektów rysunkowych.
Zobacz sekcje Czyszczenie danych rysunku
(str. 643), Tworzenie, edycja i zarządzanie

Użycie specjalnych poleceń dostępnych tylko
dla elementów.
Zobacz sekcję Używanie poleceń edycji
elementów (str. 597).

topologiami (str. 696), Używanie narzędzi do
edycji mapy (str. 794), Digitalizacja punktów z
wykorzystaniem współrzędnych (str. 818),
Praca z regionami (str. 820) i Opisywanie ob-
iektów rysunkowych (str. 915).

Praca z elementami

■ Omówienie pracy z elementami (str. 582)
■ Tworzenie nowych elementów (str. 583)
■ Wpisywanie elementów (str. 588)
■ Wypisywanie elementów (str. 590)
■ Anulowanie wypisania (str. 591)
■ Automatyczne wprowadzanie zmian (str. 592)
■ Edycja elementów (str. 595)
■ Praca offline (str. 606)
■ Zarządzanie wersjami (str. 608)

Aby pracować z elementami

■ Aby edytować elementy (str. 583)
■ Aby utworzyć nowe elementy (str. 583)
■ Aby wpisać elementy (str. 589)

Praca z elementami | 581



■ Aby automatycznie wypisać elementy (str. 590)
■ Aby wypisać elementy (str. 590)
■ Aby anulować wypisanie (str. 592)
■ Aby automatycznie aktualizować edycje (str. 594)
■ Aby edytować elementy (str. 595)
■ Aby pracować w trybie offline (str. 607)
■ Aby wrócić do pracy online (str. 608)
■ Aby wyczyścić bufor pamięci podręcznej (str. 608)
■ Aby odbudować bufor pamięci podręcznej (str. 608)
■ Aby utworzyć nową wersję (str. 610)
■ Aby uaktywnić wersję (str. 610)
■ Aby zatwierdzić zmiany z powrotem w wersji nadrzędnej (str. 610)
■ Aby odrzucić wersję (str. 610)

Omówienie pracy z elementami

Połączenie ze źródłem danych geoprzestrzennych i dodanie go do mapy powodują, że
możliwe jest przeglądanie i edytowanie danych elementu. Edytowane mogą być tylko te
elementy, które zostały wypisane. Przystąpienie do edycji elementów powoduje ich
domyślne wypisanie.

Dane elementu edytować można przy użyciu większości poleceń edycji programu
AutoCAD. W przypadku niektórych zaawansowanych poleceń można używać funkcji
Aktualizuj geometrię elementu (str. 605) w celu przekształcania elementów GIS w czyste
geometrie programu AutoCAD. Po przeprowadzeniu tej operacji możliwe jest użycie
innych poleceń programu AutoCAD, a następnie aktualizacja elementu bez utracenia
lub uszkodzenia jego atrybutów.

Można również tworzyć elementy z geometrii programu AutoCAD (str. 587). Dostępne
w tej sytuacji funkcje są takie same jak w przypadku opcji Aktualizuj geometrię elementu,
ale zamiast zmieniania istniejących funkcji, tworzone są nowe.

W instrukcjach dotyczących funkcji przyjmuje się, że domyślnie ustawiony jest obszar
roboczy Mapy 3D danych geoprzestrzennych. Aby przełączyć na ten obszar roboczy,
wybierz menu Widok  ➤ Układ menu/pasków narzędzi ➤ Map 3D dla danych
geoprzestrzennych.
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Praca w środowisku wielu użytkowników

Jeśli dane są współdzielone w środowisku wielu użytkowników, należy zwrócić uwagę
na stan blokad poszczególnych dostawców.

■ Oracle i ArcSDE obsługuje blokowanie poziomu elementów, które jest ciągłe przy
zamknięciu połączenia ze źródłem i pracy offline.

■ MySQL i SQL Server nie obsługuje blokowania poziomu elementów ani blokowania
ciągłego. Blokady są zwalniane przy utracie połączenia.

■ Aplikacja SDF nie obsługuje blokowania. W środowisku wielu użytkowników należy
pracować bardzo uważnie.

■ Aplikacja SHP obsługuje blokowanie plików tak długo, jak długo istnieje połączenie
z danymi. Plik zostanie odblokowany, jeśli mapa zostanie zamknięta, przerwane
zostanie połączenie lub użytkownik przejdzie na pracę offline.

Patrz także:

■ Wypisywanie elementów (str. 590)

■ Wprowadzanie elementów GIS (str. 265)

Aby edytować elementy

1 Załącz źródło danych. (str. ?)

2 Jeśli opcja Wypisz edycje automatycznie nie jest włączona, wypisz dany element.
(str. ?)

3 Wykonaj przynajmniej jedną z poniższych czynności:

■ Użyj poleceń edycji elementu, aby dokonać zmian. (str. ?)

■ Wprowadź zmiany, używając poleceń programu AutoCAD. (str. 603)

4 Wpisz element z powrotem. (str. ?)

Tworzenie nowych elementów

Aby utworzyć nowe elementy

■ Aby utworzyć nowe elementy (str. 584)
■ Aby utworzyć nowy punkt lub multipunkt (str. 585)
■ Aby utworzyć nowy wielobok lub multiwielobok (str. 586)
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■ Aby utworzyć nowy ciąg linii lub ciąg multilinii (str. 587)
■ Aby utworzyć nowy element z geometrii (str. 587)

Omówienie tworzenia nowych elementów

Nowe elementy można tworzyć przy użyciu poleceń tworzenia elementu lub przez
utworzenie elementu z geometrii obiektu rysunkowego.

UWAGA Jeśli klasa elementów dla warstwy nie zawiera identyfikatorów generowanych
automatycznie dla nowych elementów, program AutoCAD Map 3D nie utworzy nowych
elementów w warstwie. Aby utworzyć nowe elementy w takim wypadku, wyłącz opcję
Aktualizuj edycje automatycznie (w menu Edycja). Program AutoCAD Map 3D zatrzyma
elementy w kolejce, nie zostaną podjęte próby ich natychmiastowego zapisania w źródle.
Identyfikatory elementów są generowane w kolejce.

Patrz także:

■ Automatyczne wprowadzanie zmian (str. 592)

Aby utworzyć nowe elementy

■ Użyj Menedżera wyświetlania, aby utworzyć punkty lub multipunkty (str. 584),
wieloboki lub multiwieloboki (str. 585) i ciągi linii lub ciągi multilinii (str. 586).
Jeśli dostawca obsługuje krzywe, w poleceniach tworzenia ciągu linii, ciągu multilinii,
wieloboku oraz multiwieloboku dostępna jest opcja łuku.

■ Utwórz nowy element z geometrii obiektu rysunkowego (str. 587).

Tworzenie nowych punktów i multipunktów

Jeśli w rysunku istnieją warstwy elementów punktowych, możliwe jest utworzenie nowych
elementów punktowych lub multipunktowych. Multipunkty są zbiorami wielu punktów,
które zachowują się jak jeden punkt.

UWAGA Polecenia tworzenia elementów dostępne dla warstwy elementów zależą od
możliwości klasy elementów, która jest reprezentowana przez warstwę. Geometria
elementu spełnia specyfikacje OGC.

Patrz także:

■ Tworzenie nowego elementu z obiektu rysunkowego (str. 587)
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■ Używanie poleceń programu AutoCAD do elementów (str. 603)

Aby utworzyć nowy punkt lub multipunkt

1 Wykonaj jedną z następujących operacji:

■ W Menedżer wyświetlania (str. 1775) kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę
elementu dla nowego elementu  ➤ Utwórz ➤ Nowy punkt nazwa_elementu.

■ W Menedżer wyświetlania (str. 1775) prawym przyciskiem myszy kliknij warstwę
elementu dla nowego elementu ➤ Utwórz ➤ Nowy MultiPunktnazwa_elementu.
W tym wypadku nazwa_elementu jest nazwą warstwy elementu Punkt lub
Multipunkt.

2 Po wyświetleniu zgłoszenia określ położenie dla nowego punktu lub multipunktu.

Dla multipunktów określ położenie każdego punktu.

3 Aby zakończyć operacje typu MultiPunkt, naciśnij klawisz Enter.

Do Tabeli danych zostaje dodany nowy element. Aby dodawać informacje do
elementu, patrz rozdział Edytowanie elementów za pomocą Tabeli danych (str. 601).

4 Wpisz nowe elementy.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Wpisywanie elementów (str. 588).

Tworzenie nowych elementówwieloboków i
multiwieloboków

Nowe wieloboki lub multiwieloboki można utworzyć, o ile w rysunku istnieją warstwy
elementów wieloboków. Elementy multiwieloboku zachowują się jak pojedynczy element
wieloboku.

UWAGA Polecenia tworzenia elementów dostępne dla warstwy elementów zależą od
możliwości klasy elementów, która jest reprezentowana przez warstwę. Geometria
elementu spełnia specyfikacje OGC.

Wielobok ma jeden pierścień zewnętrzny oraz jeden lub więcej pierścieni zewnętrznych.
Pierścień w wieloboku jest traktowany jako otwór. Aby utworzyć wieloboki z wieloma
wewnętrznymi i zewnętrznymi pierścieniami, należy utworzyć multiwielobok.

Patrz także:

■ Tworzenie nowego elementu z obiektu rysunkowego (str. 587)
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■ Używanie poleceń programu AutoCAD do elementów (str. 603)

Aby utworzyć nowy wielobok lub multiwielobok

1 Wykonaj jedną z następujących operacji:

■ W Menedżer wyświetlania (str. 1775) kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę
elementu dla nowego elementu  ➤ Utwórz ➤ Nowy wielobok nazwa_elementu.

■ W Menedżer wyświetlania (str. 1775) kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę
elementu dla nowego elementu  ➤ Utwórz ➤ Nowy multiwielobok
nazwa_elementu.

W tym wypadku nazwa_elementu jest nazwą warstwy elementu Wielobok lub
Multiwielobok.

2 Po wyświetleniu monitu określ położenie nowego wieloboku lub multiwieloboku.

3 Aby zakończyć tworzenie nowego elementu, użyj wiersza polecenia lub kliknij
prawym przyciskiem.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcje MAPPOLYGONCREATE (str. 1419) oraz
MAPMULTIPOLYGONCREATE (str. 1416).

4 Naciśnij Enter, aby zakończyć operację.

Do Tabeli danych zostaje dodany nowy element. Aby dodawać informacje do
elementu, patrz rozdział Edytowanie elementów za pomocą Tabeli danych (str. 601).

5 Wpisz nowe elementy.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Wpisywanie elementów (str. 588).

Tworzenie nowych ciągów linii i ciągówmultilinii

Nowe ciągi linii lub multilinii można utworzyć, o ile w rysunku istnieją warstwy linii. Ciągi
multilinii są wieloma liniami, które zachowują się, jak jedna linia.

UWAGA Polecenia tworzenia elementów dostępne dla warstwy elementów zależą od
możliwości klasy elementów, która jest reprezentowana przez warstwę. Geometria
elementu spełnia specyfikacje OGC.

Patrz także:

■ Tworzenie nowego elementu z obiektu rysunkowego (str. 587)

■ Używanie poleceń programu AutoCAD do elementów (str. 603)
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Aby utworzyć nowy ciąg linii lub ciąg multilinii

1 Wykonaj jedną z następujących operacji:

■ Menedżer wyświetlania (str. 1775) Prawym przyciskiem myszy kliknij warstwę
elementu dla nowego elementu ➤ Utwórz ➤ Nowy CiągLiniinazwa_elementu.

■ Menedżer wyświetlania (str. 1775) Prawym przyciskiem myszy kliknij warstwę
elementu dla nowego elementu ➤ Utwórz ➤ Nowy CiągMultilinii
nazwa_elementu.

W tym wypadku nazwa_elementu jest nazwą warstwy elementu CiągLinii lub
CiągMultilinii.

2 Po wyświetleniu zgłoszenia określ położenie dla nowego ciągu linii lub ciągu
multilinii.

3 Aby zakończyć tworzenie nowego elementu, użyj wiersza polecenia lub kliknij
prawym przyciskiem.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcje MAPLINESTRINGCREATE (str. 1410)
oraz MAPMULTILINESTRINGCREATE (str. 1412).

4 Naciśnij Enter, aby zakończyć operację.

Do Tabeli danych zostaje dodany nowy element. Aby dodawać informacje do
elementu, patrz rozdział Edytowanie elementów za pomocą Tabeli danych (str. 601).

5 Wpisz nowe elementy.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Wpisywanie elementów (str. 588).

Tworzenie nowego elementu z obiektu rysunkowego

Nowe elementy można utworzyć za pomocą geometrii obiektu rysunkowego.

Patrz także:

■ Omówienie pracy z elementami (str. 582)

■ Wpisywanie elementów (str. 588)

■ Używanie poleceń programu AutoCAD do elementów (str. 603)

Aby utworzyć nowy element z geometrii

1 Menedżer wyświetlania (str. 1775) Prawym przyciskiem myszy kliknij warstwę, do
której chcesz dodać element. Kliknij opcję Nowy element z geometrii.
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2 Po zgłoszeniu wybierz obiekt lub obiekty do przekształcenia na elementy. Naciśnij
klawisz Enter.

Wszystkie wybrane obiekty zostaną przekształcone na jeden element. Aby utworzyć
kilka elementów, należy wykonać tę operację jednocześnie na jednym obiekcie.

3 Przy zgłoszeniu o wymazanie obiektu rysunkowego wykonaj jedną z poniższych
operacji:

■ Kliknij przycisk Tak, aby wymazać oryginalny obiekt rysunkowy.

■ Kliknij przycisk Nie, aby zachować obiekt rysunkowy w rysunku.
Obiekt powinien zostać zachowany, jeśli ma być jeszcze używany do tworzenia
kolejnych elementów. Obiekty rysunkowe można zachować na osobnej warstwie
i wyłączyć widoczność warstwy.

Aby dodawać informacje do elementu, patrz rozdział Edytowanie elementów
za pomocą Tabeli danych (str. 601).

4 Wpisz nowe elementy.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Wpisywanie elementów (str. 588).

Skrócone omówienie

Nowy element z geometrii

Tworzy nowy element z geometrii obiektu rysunkowego

Kliknij opcję Utwórz ➤ Nowy element z geometrii.Menu

Nowy element z geometrii

Ikona

MAPCREATEFEATUREFROMGEOMETRYWiersz polecenia

Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednią warstwę
elementu w Menedżerze wyświetlania. Kliknij polecenie Nowy
element z geometrii

Okienko zadań

Wpisywanie elementów

Wpisywanie elementów zapisuje wprowadzone zmiany i uzupełnienia w źródle elementu
oraz zwalnia wszystkie blokady.
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Uaktualnianie może odbywać się automatycznie podczas edycji albo dopiero po wpisaniu
elementów. Jeśli zmiany w źródle są wprowadzane automatycznie, należy pamiętać o
wpisaniu elementów po zakończeniu pracy.

Patrz także:

■ Omówienie pracy z elementami (str. 582)

■ Automatyczne wprowadzanie zmian (str. 592)

Aby wpisać elementy

1 Wybierz elementy do wpisania używając jednej z poniższych metod:

■ Kliknij element lub elementy.

■ Kliknij prawym przyciskiem warstwę elementu w Menedżer wyświetlania (str.
1775). Kliknij opcję Wybierz wypisane elementy.

2 Kliknij prawym przyciskiem myszy rysunek. Kliknij polecenie Wpisz element.

Skrócone omówienie

Wpisz element

Wpisuje elementy, zapisuje dokonane zmiany i dodatki do źródła elementów oraz
zwalnia blokady

Kliknij opcję Edycja ➤ Wpisz.Menu

Wpisz elementy

Ikona

MAPCHECKINWiersz polecenia

Wybierz wypisane elementy

Wybiera elementy, które zostały wypisane w celu ich modyfikowania

Kliknij opcję Edycja ➤ Zaznacz wypisane elementy.Menu

Wybierz wypisane elementy

Ikona
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MAPSELECTCHECKEDOUTWiersz polecenia

Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednią warstwę
elementu w Menedżerze wyświetlania

Okienko zadań

Wypisywanie elementów

Wypisanie elementów umożliwia ich edycję. Domyślne wypisanie elementów następuje
automatycznie podczas ich edycji.

Jeśli źródło danych obsługuje blokowanie, elementy lub pliki zostaną zablokowane.
Operacja wpisania lub anulowanie wypisania usuwa blokady elementów.

Jeśli praca będzie wykonywana offline, należy wypisać elementy do edycji przed przejściem
na tryb offline.

Patrz także:

■ Omówienie pracy z elementami (str. 582)

■ Praca offline (str. 606)

Aby automatycznie wypisać elementy

■ Kliknij menu Edycja  ➤ Wypisz edycje automatycznie.

Aby wypisać elementy

UWAGA Tej procedury należy użyć, jeśli opcja Wypisz edycje automatycznie nie jest
włączona.

1 Kliknij element lub elementy.

2 Kliknij prawym przyciskiem rysunek. Kliknij polecenie Wypisz element.

Na wypisanym elemencie zostaną wyświetlone uchwyty. Jeśli element nie będzie
edytowany z wykorzystaniem uchwytów, można je wyłączyć. Aby uzyskać więcej
informacji, zobacz Użycie trybów uchwytów w Pomocy programu AutoCAD.

Skrócone omówienie

MAPAUTOCHECKOUT
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Automatycznie sprawdza edytowane elementy

Menu Edycja ➤ Automatycznie wypisz edycjeMenu

MAPAUTOCHECKOUTWiersz polecenia

Wypisz element

Wypisuje wybrane elementy i udostępnia je do edycji

Kliknij opcję Edycja ➤ Wypisz.Menu

Wyrejestruj element

Ikona

MAPCHECKOUTWiersz polecenia

MAPFEATUREEDITOPTIONS

Określa opcje dla edycji elementów

Opcje edycji elementu

Ikona

MAPFEATUREEDITOPTIONSWiersz polecenia

Okno dialogowe Opcje edycji elementuOkno dialogowe

Anulowanie wypisania

Wypisanie można anulować dla wszystkich, wybranych lub tylko wymazanych elementów.
Wypisanie elementów można anulować także poprzez warstwę. Jeśli wypisanie zostanie
anulowane, blokady zostaną usunięte, a zmiany odrzucone.

UWAGA Jeśli zaznaczone jest pole wyboru Aktualizuj edycje automatycznie, zmiany w
źródle elementu są wprowadzane natychmiast. Anulowanie wypisania nie powoduje
odrzucenia zmian i nie przywraca wymazanych elementów.

Patrz także:

■ Omówienie pracy z elementami (str. 582)

■ Praca offline (str. 606)

■ Automatyczne wprowadzanie zmian (str. 592)
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Aby anulować wypisanie

1 Kliknij menu Edycja  ➤ Cofnij wypisanie.

2 Po zgłoszeniu wybierz jedną z poniższych opcji:

OpisOpcja

Anuluje wypisanie wszystkich elementówWszystko

Anuluje wypisanie wszystkich wymazanych
elementów

Wymazane

Pyta o warstwę i anuluje wypisanie wszystkich
elementów na wybranej warstwie. Jeśli istnieje

Warstwa

tylko jedna warstwa, opcja ta jest taka sama,
jak opcja Wszystko.

Pyta o elementy lub anuluje wypisanie
wybranych elementów

Wybierz obiekty

Skrócone omówienie

Anuluj wypisywanie

Anuluje operację wypisywania W przypadku włączenia opcji Automatycznie aktualizuj
modyfikacje anulowanie wypisania nie spowoduje cofnięcia zmian.

Kliknij opcję Edycja ➤ Anuluj wypisanie.Menu

Anuluj wypisanie elementu

Ikona

MAPCANCELCHECKOUTWiersz polecenia

Automatyczne wprowadzanie zmian

Wprowadzane zmiany mogą być buforowane i wszystkie razem jednocześnie zapisywane
w źródle albo mogą być zapisywane natychmiast po wprowadzeniu.
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Jeśli pole Aktualizuj edycje automatycznie jest odznaczone (ustawienie domyślne), zmiany
do momentu ich wpisania wprowadzane są lokalnie.

Po włączeniu opcji Aktualizuj edycje automatycznie, AutoCAD Map 3D natychmiast
dokonuje próby zapisu wszystkich zmian, dokonanych w wypisanych elementach, z
powrotem w źródle. Jeśli z jakiegoś powodu aktualizacja nie powiedzie się, ustawienie
pozostanie wyłączone i możliwe będzie samodzielne podjęcie decyzji dotyczących edycji
elementu.

UWAGA Anulowanie wypisania nie powoduje odrzucenia zmian ani nie przywraca
elementów do stanu sprzed wypisania.

Możliwa jest zmiana domyślnego ustawienia (str. 76) na ustawienie Aktualizuj edycje
automatycznie.

Podczas tworzenia warstw danych SHP i SDF, w przypadku wprowadzania pierwszych
modyfikacji warstw, w programie AutoCAD Map 3D może zostać utworzony lokalny
bufor. Jeśli obsługiwane są duże pliki, ta operacja może zająć dużo czasu. W celu uniknięcia
tej sytuacji w przypadku dużych plików SDF i SHP należy zaznaczyć pole Aktualizuj edycje
automatycznie.

Blokowanie trwałe

Jeśli dostawca źródła elementów obsługuje funkcję blokowanie trwałe (str. 1768), a opcja
Aktualizuj edycje automatycznie jest włączona, wypisanie elementu blokuje tę funkcję,
a wpisanie - odblokowuje. Elementy można odblokowywać, wypisując je (wypisanie musi
być przeprowadzone prze użytkownika, który wpisał dany element), a następnie wpisując
je ponownie.

Jeśli·dostawca·źródła·elementów·obsługuje·funkcję·blokowania·stałego,·a·opcja·Aktualizuj
edycje automatycznie jest wyłączona, należy użyć polecenia Anuluj wypisanie, aby
odblokować elementy bez zapisywania wprowadzonych zmian. Po przeprowadzeniu tej
operacji stan wypisanego elementu zostaje zsynchronizowany ze stanem elementów w
źródle. Oznacza to, że nowe elementy utworzone lokalnie zostają usunięte i zastąpione
zmodyfikowanymi lokalnie lub usuniętymi elementami pochodzącymi z wersji dostępnych
w źródle elementów.

Numery wersji

Niektórzy dostawcy (np. Oracle, SQL Server i MySQL) obsługują numery wersji
przyrastające o daną wartość numeryczną po każdorazowym zatwierdzeniu w źródle
elementu zmiany w określonym elemencie. Pozwala to programowi AutoCAD Map 3D
na wyświetlanie zmian w elemencie wprowadzanych przez innych użytkowników. Jeśli
inny użytkownik zmodyfikuje element, dany element należy wypisać, co może
spowodować wystąpienie konfliktu numeru wersji. Taka sytuacja może mieć miejsce,
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jeśli element zostaje wypisany w momencie, gdy użytkownik pozostaje offline lub gdy
dostawca źródeł elementów nie obsługuje blokowania stałego. W takim wypadku nie
można zastąpić zmian wprowadzonych przez innego użytkownika. Można jednak
odznaczyć pole Aktualizuj edycje automatycznie i wybrać opcję Anuluj wypisanie dla
elementów, które są źródłem konfliktów.

Patrz także:

■ Adaptacja środowiska pracy (str. 76)

■ Praca offline (str. 606)

■ Anulowanie wypisania (str. 591)

Aby automatycznie aktualizować edycje

■ Kliknij menu Edycja  ➤ Aktualizuj edycje automatycznie.

UWAGA Aby zmienić ustawienia domyślne opcji Aktualizuj edycje automatycznie, w
wierszu polecenia wprowadź ciąg MAPEDITSETAUTODESFAULT i określ jako domyślne
ustawienie opcję Aktywne (zaznaczone) lub Nieaktywne (odznaczone).

Skrócone omówienie

MAPEDITSETAUTO

Automatycznie włącza i wyłącza ustawienia dla aktualizacji edycji źródła elementu.

Kliknij opcję Edycja ➤ Automatycznie aktualizuj edycje.Menu

MAPEDITSETAUTOWiersz polecenia

MAPEDITSETAUTODEFAULT

Automatycznie określa ustawienia domyślne dla aktualizacji edycji źródła elementu

MAPEDITSETAUTODEFAULTWiersz polecenia

Wpisz element

Wpisuje elementy, zapisuje dokonane zmiany i dodatki do źródła elementów oraz
zwalnia blokady

Kliknij opcję Edycja ➤ Wpisz.Menu

594 | Rozdział 6   Tworzenie i edycja danych



Wpisz elementy

Ikona

MAPCHECKINWiersz polecenia

Edycja elementów

Aby edytować elementy

■ Aby edytować element za pomocą poleceń edycji (str. 597)
■ Aby podzielić element (str. 598)
■ Włącz lub wyłącz opcję Ignoruj reguły dzielenia i scalania (str. 599)
■ Aby scalić elementy (str. 600)
■ Aby edytować elementy za pomocą Tabeli danych (str. 602)
■ Aby użyć poleceń programu AutoCAD do elementów (str. 603)

Omówienie edycji elementów

Do edycji elementów użyj wyspecjalizowanych poleceń dla określonych typów geometrii,
zmieniając zapisy w Tabeli danych lub używając dostępnych poleceń AutoCAD.

Dla elementów dostępne są najczęściej używane polecenia edycyjne programu AutoCAD
(takie jak PEDIT, ROTATE oraz TRIM). Aby wykonać operację programu AutoCAD, która
nie jest dostępna dla elementów, należy wyodrębnić z elementu geometrię, zmodyfikować
ją, używając programu AutoCAD, a następnie uaktualnić geometrię elementu.

UWAGA Aby używać podstawowych poleceń edycyjnych programu AutoCAD dla
elementów, należy upewnić się, że zaznaczono opcję Wypisz elementy jako obiekty
rysunkowe AutoCAD w polu Opcje wypisywania elementów Okno dialogowe Opcje
edycji elementu (str. 1670)

Użyj tej metody...Aby edytować...

Należy upewnić się, że określone zostało
wypisywanie elementów jako elementów

■ Punkt

■ Multipunkt
geoprzestrzennych w Okno dialogowe Opcje

■ Ciąg linii edycji elementu (str. 1670) przez zaznaczenie

■ Ciąg multilinii Elementów geoprzestrzennych w polu Opcji
wypisywania elementu.

■ Wielobok
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Użyj tej metody...Aby edytować...

Następnie należy użyć poleceń edycji
elementu, aby bezpośrednio zmienić
geometrię. (str. ?)

■ Multiwielobok

przy użyciu poleceń edycji elementów
geoprzestrzennych

Aby zmienić dane elementu, należy zmod-
yfikować go w tabeli danych. (str. ?)

Dane elementów

Należy upewnić się, że zaznaczone jest
polecenie Wypisz elementy jako obiekty

Geometria elementów, takich jak obiekty
rysunkowe AutoCAD

rysunkowe AutoCAD w polu Opcje
wypisywania elementu Okno dialogowe Opcje
edycji elementu (str. 1670).
Następnie użyj dowolnych dostępnych poleceń
AutoCAD. (str. ?)

UWAGA W niektórych przypadkach, kiedy
element wypisywany jest jako obiekt
rysunkowy AutoCAD, geoprzestrzenne
polecenia edycji obiektu mogą nadal być dla
niego dostępne.

Patrz także:

■ Wyodrębnianie geometrii elementu (str. 604)

■ Uaktualnianie geometrii elementu (str. 605)

Skrócone omówienie

MAPDATATABLE

Umożliwia wyświetlanie, edytowanie i filtrowanie danych elementów

Kliknij opcję Edycja ➤ Tabela danych.Menu

Tabela

Ikona

MAPDATATABLEWiersz polecenia
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W Eksploratorze mapy lub Menedżerze wyświetlania kliknij
przycisk Tabela

Okienko zadań

Okno dialogowe Tabela danychOkno dialogowe

Używanie poleceń edycji elementów

Polecenia edycji elementu dostępne są dla punktu, multipunktu, ciągu linii, ciągu multilinii,
wieloboku czy multiwieloboku. Jeśli opcja Wypisz edycje automatycznie nie jest włączona,
należy wypisać element, aby użyć poleceń edycji właściwych dla jego geometrii.

UWAGA Zwiększenie wydajności podczas edytowania elementów jest możliwe po
wyłączeniu opcji Aktualizuj edycje automatycznie.

Patrz także:

■ Automatyczne wprowadzanie zmian (str. 592)

■ Edycja elementów (str. 595)

■ Wypisywanie elementów (str. 590)

■ Wpisywanie elementów (str. 588)

Aby edytować element za pomocą poleceń edycji

1 Należy upewnić się, że określone zostało wypisywanie elementów jako elementów
geoprzestrzennych w Okno dialogowe Opcje edycji elementu (str. 1670) przez
zaznaczenie Elementów geoprzestrzennych w polu Opcji wypisywania elementu

2 Wypisz element. (str. 590)

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Wypisywanie elementów (str. 590).

3 Kliknij prawym przyciskiem element. Kliknij Edytuj element.

Dla elementu zostanie zastosowane odpowiednie polecenie edycji geometrii.

4 Wprowadź niezbędne zmiany w punkcie, multipunkcie, ciągu linii, ciągu multilinii,
wieloboku albo multiwieloboku.

Aby uzyskać więcej informacji o edycji tych elementów, zobacz sekcje
MAPMULTIPOINTEDIT (str. 1415), MAPLINESTRINGEDIT (str. 1411),
MAPMULTILINESTRINGEDIT (str. 1413), MAPPOLYGONEDIT (str. 1420) oraz
MAPMULTIPOLYGONEDIT (str. 1417).

5 Wpisz poprawione elementy.
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Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Wpisywanie elementów (str. 588).

Dzielenie elementów

Kiedy chcesz podzielić element, na przykład działkę, na dwie części, użyj polecenia
MAPFEATURESPLIT (str. 1407). Otrzymane wartości właściwości elementu determinowane
są przez zasady określone w Okno dialogowe Ustaw zasady podziału i łączenia (str. 1423).

Podczas dzielenia elementu można narysować lub wybrać linię lub wielobok, aby podzielić
element. Można określić, czy w wyniku tej czynności ma powstać nowy element czy
element wieloczęściowy. Można też określić, czy nowy element ma korzystać z ID
istniejącego elementu czy z nowego.

Podczas dzielenia elementu przy pomocy wieloboku (lub mpolygonu) część, która znajdzie
się poza wielobokiem, staje się jednym elementem, a część, która znajdzie się w środku
wieloboku, drugim.

Można wybrać ignorowanie zasad określonych w Okno dialogowe Ustaw zasady podziału
i łączenia (str. 1423) przez włączenie opcji Ignoruj reguły dzielenia i scalania.

Patrz także:

■ Split a Feature

■ Automatyczne wprowadzanie zmian (str. 592)

■ Edycja elementów (str. 595)

■ Wypisywanie elementów (str. 590)

■ Wpisywanie elementów (str. 588)

Aby podzielić element

1 Opcjonalnie określ reguły dzielenia (str. 1423).

UWAGA Dostęp do Okno dialogowe Ustaw zasady podziału i łączenia (str. 1423) w
Tabeli danych można uzyskać, klikając Ustaw reguły dzielenia i scalania w menu
rozwijanym Opcje.

2 Wybierz element.

3 Jeśli opcja Wypisz edycje automatycznie nie jest włączona, należy wypisać element.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Wypisywanie elementów (str. 590).
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4 Kliknij menu Zmiana  ➤ Podziel.

5 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi poleceniami, aby określić, czy otrzymane
elementy będą elementami nowymi czy wieloczęściowymi.

6 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi poleceniami, aby określić, czy otrzymane
elementy będą używały nowego czy istniejącego ID elementu.

7 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi poleceniami, aby wybrać lub narysować linię
podziału.

8 Wpisz poprawione elementy.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Wpisywanie elementów (str. 588).

Włącz lub wyłącz opcję Ignoruj reguły dzielenia i scalania

■ Kliknij menu Zmiana  ➤ Ignoruj zasady dzielenia i scalania.

UWAGA Aby zmienić domyślne ustawienie dla Ignorowania reguł dzielenia i scalania,
w zgłoszeniu Polecenia należy wybrać MAPIGNORESPLITMERGERULES (str. 1409) i określić
Tak lub Nie jako domyślne.

Skrócone omówienie

MAPFEATURESPLIT

Dzieli elementy i przypisuje wartości właściwości elementu dla elementów wynikowych.

Menu Zmiana  ➤ DzielMenu

Dziel

Ikona

MAPFEATURESPLITWiersz polecenia

MAPIGNORESPLITMERGERULES

Określa, czy zasady podziału i łączenia są używane

Zmiana menu  ➤ Ignoruj zasady podziału i łączeniaMenu

MAPIGNORESPLITMERGERULESWiersz polecenia

MAPIGNORESPLITMERGERULESOkno dialogowe
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Scalanie elementów

Aby scalić co najmniej dwa elementy, na przykład oddzielne segmenty linii, które
reprezentują tę samą drogę, należy użyć polecenia MAPFEATUREMERGE (str. 1406).
Otrzymane wartości właściwości elementu determinowane są przez zasady określone
w Okno dialogowe Ustaw zasady podziału i łączenia (str. 1423).

Możliwe jest scalenie dwóch lub więcej elementów tej samej klasy w jeden element.
Można też scalać elementy w obiekty rysunkowe. Możliwe jest wybranie nowej lub
istniejącej nazwy obiektu dla powstałego elementu.

Można wybrać ignorowanie zasad określonych w tym oknie dialogowym przez włączenie
Ignorowania reguł dzielenia i scalania (zobacz sekcję Włącz lub wyłącz opcję Ignoruj
reguły dzielenia i scalania (str. 599)).

Patrz także:

■ Merge Features

■ Automatyczne wprowadzanie zmian (str. 592)

■ Edycja elementów (str. 595)

■ Wypisywanie elementów (str. 590)

■ Wpisywanie elementów (str. 588)

Aby scalić elementy

1 Opcjonalnie określ reguły scalania (str. 1423).

UWAGA Dostęp do Okno dialogowe Ustaw zasady podziału i łączenia (str. 1423) w
Tabeli danych można uzyskać, klikając Ustaw reguły dzielenia i scalania w menu
rozwijanym Opcje.

2 Jeśli opcja Wypisz edycje automatycznie nie jest włączona, należy wypisać elementy.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Wypisywanie elementów (str. 590).

3 Wybierz przynajmniej dwa obiekty, w tym przynajmniej jeden element.

4 Kliknij menu Zmiana  ➤ Scal .

5 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi poleceniami, aby określić, czy otrzymane
elementy będą używały nowego czy istniejącego ID elementu.

6 Wpisz scalony element.
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Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Wpisywanie elementów (str. 588).

Skrócone omówienie

MAPFEATUREMERGE

Łączy elementy i przypisuje wartości właściwości elementu dla elementu wynikowego

Menu Zmiana  ➤ ScalMenu

Scal

Ikona

MAPFEATUREMERGEWiersz polecenia

MAPIGNORESPLITMERGERULES

Określa, czy zasady podziału i łączenia są używane

Zmiana menu  ➤ Ignoruj zasady podziału i łączeniaMenu

MAPIGNORESPLITMERGERULESWiersz polecenia

MAPIGNORESPLITMERGERULESOkno dialogowe

Edytowanie elementów za pomocą Tabeli danych

Tabela danych jest używana do wyświetlania i edytowania elementów poprzez wybieranie
danych w oknie Tabela Danych albo poprzez wybieranie obszarów mapy.

UWAGA Jeśli dane elementu są edytowane w Tabeli danych, odpowiednia geometria
jest wypisywana i blokowana, o ile istnieje taka możliwość. Po zakończeniu edycji należy
wpisać geometrię.

Patrz także:

■ Przegląd Tabeli danych (str. 934)

■ Ustawianie wiązań w Edytorze schematu (str. 514)

■ Wypisywanie elementów (str. 590)

■ Wpisywanie elementów (str. 588)
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■ Automatyczne wprowadzanie zmian (str. 592)

■ Edycja elementów (str. 595)

Aby edytować elementy za pomocą Tabeli danych

1 Eksplorator mapy (str. 1771) Rozwiń drzewo Źródło danych i wybierz warstwę
elementów, która będzie edytowana.

2 Kliknij przycisk .

Zostanie otwarte okno dialogowe Tabela danych, zawierające dane elementów
znajdujących się na mapie. Jeśli dane dołączono (str. 442) do warstwy na mapie, są
one wyświetlane w kolorze szarym. Nie można ich edytować w Tabeli danych.
Zamiast edycji wybierz oryginalne źródło danych i uaktualnij je w Tabeli danych.
Wprowadzone zmiany pojawią się po ponownym wyświetleniu danych jako danych
dołączonych.

3 Wybierz komórki i zmodyfikuj je w oknie Tabela danych.

Podczas edytowania danych powiązanych z elementem dany element zostaje
wypisany automatycznie (a opcja Aktualizuj edycje automatycznie jest włączona).
Nie ma możliwości wypisywania danych nieelementowych, więc wszystkie
modyfikacje wprowadzane w danych tego typu są natychmiast zapisywane z
powrotem do właściwych źródeł podstawowych. Dane nieelementowe można
edytować tylko po połączeniu się z ich źródłem. Zobacz sekcję Automatyczne
wprowadzanie zmian (str. 592).

Niektóre pola danych są "zawężone" i zezwalają na wpisanie jedynie określonych
wartości. Podczas wpisywania wartości w zawężonym polu, użytkownik zostanie
poproszony o wpisanie tylko poprawnych wartości. Przykładowo w monicie może
znajdować się informacja, że należy wprowadzić wartości z przedziału od 1 do 10.

4 Wpisz poprawione elementy.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Wpisywanie elementów (str. 588).

5 Po zakończeniu zamknij okno Tabela danych.

Skrócone omówienie

MAPDATATABLE

Umożliwia wyświetlanie, edytowanie i filtrowanie danych elementów
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Kliknij opcję Edycja ➤ Tabela danych.Menu

Tabela

Ikona

MAPDATATABLEWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy lub Menedżerze wyświetlania kliknij
przycisk Tabela

Okienko zadań

Okno dialogowe Tabela danychOkno dialogowe

UżywaniepoleceńprogramuAutoCADdoelementów

Aby użyć poleceń programu AutoCAD do elementów

■ Aby edytować elementy przy użyciu poleceń AutoCAD (str. 604)
■ Aby wyodrębnić geometrię elementu (str. 605)
■ Aby uaktualnić geometrię elementu (str. 606)

Edycja elementów za pomocą poleceń AutoCAD

Domyślnie, wiele powszechnych poleceń edycji AutoCAD (takich jak PEDIT, ROTATE i
TRIM) może być używanych bezpośrednio na elementach.

UWAGA Aby używać podstawowych poleceń edycyjnych programu AutoCAD dla
elementów, należy upewnić się, że zaznaczono opcję Wypisz elementy jako obiekty
rysunkowe AutoCAD w polu Opcje wypisywania elementów Okno dialogowe Opcje
edycji elementu (str. 1670)

Jeśli istnieje operacja AutoCAD, której nie można wykonać na elemencie, można wydzielić
geometrię (str. 604) z elementu, edytować ją przy użyciu poleceń AutoCAD, a następnie
aktualizować geometrię elementu. Reguły i dane elementu zostaną zachowane.

Można również bezpośrednio scalać geometrię AutoCAD z istniejącymi elementami bez
potrzeby wcześniejszego uzyskiwania geometrii elementu.

UWAGA Podczas używania EXPLODE dla elementów, są one przekształcane w obiekty
rysunkowe AutoCAD.

Patrz także:

■ Wypisywanie elementów (str. 590)
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■ Wpisywanie elementów (str. 588)

■ Automatyczne wprowadzanie zmian (str. 592)

■ Edycja elementów (str. 595)

Aby edytować elementy przy użyciu poleceń AutoCAD

1 Jeśli opcja Wypisz edycje automatycznie nie jest włączona, należy wypisać element.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Wypisywanie elementów (str. 590).

2 Wykonaj jedną z następujących operacji:

■ Wpisz polecenie AutoCAD, którego chcesz użyć, a następnie postępuj zgodnie
z wyświetlanymi poleceniami, aby wybrać i edytować elementy.

■ Wybierz elementy i użyj uchwytów do ich edycji.

■ Wybierz elementy, a następnie wpisz polecenie AutoCAD, którego chcesz użyć
i postępuj zgodnie z wyświetlanymi poleceniami.

UWAGA Aby uzyskać pomoc na temat poleceń AutoCAD, należy odnaleźć nazwę
polecenia w sekcji Pomoc lub nacisnąć klawisz F1 podczas używania polecenia.

3 Wpisz poprawione elementy.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Wpisywanie elementów (str. 588).

Wyodrębnianie geometrii elementu

Skorzystanie z poleceń programu AutoCAD, które nie są dostępne dla elementów wymaga
wyodrębnienia geometrii z elementu.

Patrz także:

■ Edycja elementów (str. 595)

■ Wypisywanie elementów (str. 590)

■ Wpisywanie elementów (str. 588)

■ Uaktualnianie geometrii elementu (str. 605)
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Aby wyodrębnić geometrię elementu

1 Wypisz element.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Wypisywanie elementów (str. 590).

2 Kliknij prawym przyciskiem element. Kliknij opcję Wyodrębnij geometrię z elementu.

Po wprowadzeniu zmian można scalić uaktualnioną geometrię z elementem.

Skrócone omówienie

Wyodrębnij geometrię elementu

Tworzy nowe obiekty rysunkowe z geometrii wybranego elementu

Kliknij opcję Zmiana ➤ Zaawansowana edycja
elementu ➤ Wyodrębnij geometrię z elementu.

Menu

Wydziel geometrię elementu

Ikona

MAPEXTRACTFEATUREGEOMETRYWiersz polecenia

Uaktualnianie geometrii elementu

Z elementem można połączyć nową lub istniejącą geometrię obiektu rysunkowego. Jeśli
wcześniej została wyodrębniona z elementu geometria do edycji za pomocą programu
AutoCAD, należy uaktualnić geometrię elementu po zakończeniu edycji.

Można używać tego polecenia do łączenia elementów połączonych przestrzennie.
Przykładowo można użyć linii oraz łuku do uaktualnienia geometrii pojedynczego
elementu (wynikiem tego będzie ciąg linii lub polilinia). Jeśli składnica danych elementu
nie obsługuje krzywych, to polecenie przekształci krzywe w segmenty linii.

Dla wieloboków polecenie to pozwala na pracę nad geometrią obwiedni zamiast nad
samym wielobokiem.

Patrz także:

■ Edycja elementów (str. 595)

■ Wypisywanie elementów (str. 590)
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■ Wpisywanie elementów (str. 588)

■ Wyodrębnianie geometrii elementu (str. 604)

Aby uaktualnić geometrię elementu

1 Prawym przyciskiem myszy kliknij element, który chcesz scalić z obiektem
rysunkowym. Kliknij opcję Uaktualnij element z geometrii.

2 Po zgłoszeniu wybierz obiekt rysunkowy do połączenia. Naciśnij klawisz Enter.

3 Przy zgłoszeniu o wymazanie obiektu rysunkowego wykonaj jedną z poniższych
operacji:

■ Kliknij przycisk Tak, aby wymazać oryginalny obiekt rysunkowy.

■ Kliknij przycisk Nie, aby zachować obiekt rysunkowy w rysunku.
Obiekt powinien być zachowany, jeśli będzie jeszcze używany do tworzenia
kolejnych elementów. Obiekty rysunkowe można zachować na warstwie
programu AutoCAD i wyłączyć widoczność warstwy.

4 Wpisz zmieniony element.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Wpisywanie elementów (str. 588).

Skrócone omówienie

Aktualizuj element z geometrii

Łączy nową lub istniejącą geometrię obiektu rysunkowego z elementem

Kliknij opcję Zmiana ➤ Zaawansowana edycja
elementu ➤ Aktualizuj element z geometrii.

Menu

Aktualizuj geometrię elementu

Ikona

MAPUPDATEFEATUREGEOMETRYWiersz polecenia

Praca offline

Podczas pracy offline, program AutoCAD Map 3D buforuje wszystkie połączenia danych
elementów.
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UWAGA Ta procedura może być stosowana tylko do źródeł elementów, a nie do
dołączonych rysunków.

Bufor pamięci podręcznej należy okresowo czyścić, aby nie ograniczać wydajności. Aby
upewnić się, że opracowywane są najbardziej aktualne dane dla danego źródła danych,
należy odbudować bufor pamięci podręcznej, odświeżając jego warstwę.

Patrz także:

■ Edycja elementów (str. 595)

■ Wypisywanie elementów (str. 590)

■ Wpisywanie elementów (str. 588)

■ Aby pracować w trybie offline (str. 607)

■ Aby wrócić do pracy online (str. 608)

■ Aby wyczyścić bufor pamięci podręcznej (str. 608)

■ Aby odbudować bufor pamięci podręcznej (str. 608)

Aby pracować w trybie offline

1 Kliknij menu Edycja i wyłącz opcję Aktualizuj edycje automatycznie.

2 Wypisz elementy, które będą używane.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Wypisywanie elementów (str. 590).

3 Kliknij przycisk Online/Offline na pasku stanu.

UWAGA AutoCAD Map 3D rozpocznie buforowanie źródła elementu. To może
chwilę potrwać.

Podczas pracy offline nadal można wypisywać i modyfikować elementy. Po powrocie do
trybu online program AutoCAD Map 3D próbuje zablokować elementy, które wypisano
w trybie offline. Nie można wypisywać danych nieelementowych, więc modyfikować je
można tylko po nawiązaniu połączenia z ich źródłem.
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Aby wrócić do pracy online

1 Kliknij przycisk Offline/Online na pasku stanu.

2 Wpisz wypisane elementy.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Wpisywanie elementów (str. 588).

Aby wyczyścić bufor pamięci podręcznej

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Opcje AutoCAD Map.

2 W oknie dialogowym Opcje programu Autodesk Map 3D kliknij kartę System.

3 Kliknij opcję Wyczyść pamięć podręczną. Kliknij przycisk OK.

Aby odbudować bufor pamięci podręcznej

1 Prawym przyciskiem myszy kliknij warstwę elementu w menu Menedżer
wyświetlania  ➤ Odśwież warstwę.

Skrócone omówienie

MAPWORKOFFLINE

Umieszcza w pamięci podręcznej wypisane elementy, tak aby można było pracować,
nie będąc połączonym.

Przełączanie Online/Offline na Pasku stanu
Ikona

_MAPWORKOFFLINEWiersz polecenia

Zarządzanie wersjami

Dla źródeł elementu, które obsługują zarządzanie wersjami, można utworzyć wersję,
edytować obiekty w ramach tej wersji, a następnie zapisać (zatwierdzić) zmiany z wersji
podrzędnej w wersji nadrzędnej..
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Obsługa zarządzania wersjami jest oparta na źródle elementu. Do większości źródeł
elementów obsługujących zarządzanie wersjami mają jednak zastosowanie poniższe
wytyczne:

■ Elementy przywoływane z jednej wersji źródła elementów można zapisać wstecz
tylko do tej wersji. Jeśli planujesz edycję elementów upewnij się, że przywołujesz
elementy z wersji, w której zmiany edytowanych elementów będą zapisane.

■ Obiekty zablokowane w jednej wersji źródła są automatycznie blokowane we
wszystkich źródłach (jeśli źródło elementu obsługuje blokowanie). Zmniejsza to
możliwość wystąpienia konfliktu przy edytowaniu obiektu w dwóch wersjach źródła
elementu.
Jednakże konflikty mogą pojawiać się nadal, na przykład, jeśli jedna wersja jest
edytowana w trybie offline. W takim przypadku należy określić sposób rozwiązania
konfliktu przed zapisaniem wersji.

■ Nie można zapisywać ani odrzucać aktywnej wersji.

■ Nie można zapisywać ani odrzucać wersji, jeśli posiada ona wersje pochodne.

■ Nie można zapisywać ani odrzucać wersji, jeśli posiada ona wypisane elementy.
Należy najpierw odblokować elementy albo przez ich wpisanie, albo przez anulowanie
ich wypisania.

■ Przy zapisywaniu lub odrzucaniu wersji wszystkie elementy przywołane w rysunku
z wersji są z niego usuwane.

■ W przypadku odrzucenia wersji wszystkie edycje zapisane w rysunku są odrzucane.

■ Nie można cofnąć zapisywania lub odrzucenia wersji.

Patrz także:

■ Ogólne informacje dotyczące wprowadzania elementów GIS (str. 266)

■ Omówienie pracy z elementami (str. 582)

■ Aby utworzyć nową wersję (str. 610)

■ Aby uaktywnić wersję (str. 610)

■ Aby zatwierdzić zmiany z powrotem w wersji nadrzędnej (str. 610)

■ Aby odrzucić wersję (str. 610)
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Aby utworzyć nową wersję

1 W oknie Eksplorator mapy (str. 1771) prawym przyciskiem myszy kliknij źródło, a
następnie kliknij opcję Zarządzaj wersjami.

To polecenie jest dostępne tylko w przypadku źródeł obsługujących zarządzanie
wersjami.

2 W oknie dialogowym Wersje wykonaj jedną z następujących operacji:

■ Aby utworzyć wersję podrzędną wersji domyślnej, w oknie dialogowym Wersje
kliknij Dodaj ➤ Nowa wersja.

■ Aby utworzyć wersję podrzędną wersji domyślnej, w oknie dialogowym Wersje
kliknij Dodaj ➤ Nowa wersja podrzędna.

3 Podaj nazwę nowej wersji. Kliknij przycisk OK.

Aby uaktywnić wersję

■ Wybierz plik i naciśnij przycisk Aktywna.
Wszystkie zapytania są wykonywane w aktywnej wersji źródła elementu.

Aby zatwierdzić zmiany z powrotem w wersji nadrzędnej

1 Wpisz elementy.

2 Wybierz wersję i kliknij Zapisz.

Jeśli wersja nadrzędna została zmieniona od utworzenia tej wersji, należy wybrać
wersję, która będzie używana.

Aby odrzucić wersję

1 Wpisz wszystkie wypisane elementy.

2 Należy upewnić się, że wersja nadrzędna nie jest połączona z żadnym innym
rysunkiem.

3 Wybierz wersję i kliknij Usuń.

Praca z obiektami rysunkowymi

Aby pracować z obiektami rysunkowymi

■ Aby edytować dane w dołączonych rysunkach (str. 612)
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■ Aby wyczyścić dane rysunkowe (str. 643)
■ Aby utworzyć, edytować i zarządzać topologiami (str. 696)
■ Aby użyć narzędzi do edycji mapy (str. 794)
■ Aby pracować z regionami (str. 820)
■ Aby użyć klasyfikacji obiektów (str. 845)

Omówienie pracy z obiektami rysunkowymi

Używając poleceń programu AutoCAD i poleceń opartych na AutoCAD, można tworzyć
i edytować obiekty rysunkowe. W tym rozdziale opisano sposób tworzenia nowych
elementów i modyfikowania istniejących elementów.

Polecenia umożliwiające rysowanie obiektów są wyświetlane w menu w obszarze
roboczym Rysunki programu Map 3D, a nie w obszarze roboczym Map 3D dla danych
geoprzestrzennych. Aby przełączyć na ten obszar roboczy, wybierz menu Widok  ➤ Układ
menu/pasków narzędzi ➤ Map 3D dla danych geoprzestrzennych.

Następujących technik należy używać do pracy z danymi rysunków.

Użyj tej metody...Aby wykonać...

Praca w środowisku wielu użytkowników. ■ Włącz blokowanie obiektu (str. ?).

■ Znajdź użytkownika, który zablokował
obiekt. (str. ?)

■ Zwolnij obiekty do użytku dla innych. (str.
?)

Przywołaj obiekty z dołączonych rysunków do
bieżącej mapy lub edytuj obiekty z załączonych
rysunków i zapisz je z powrotem. (str. ?)

Edytuj i zapisz obiekty w dołączonych
rysunkach.

Użyj czyszczenia rysunku. (str. ?)Popraw częste błędy map wynikające z błędów
pomiarów, digitalizacji lub skanowania oraz
usuń niepotrzebne szczegóły.

Utwórz topologię węzła, sieci lub wieloboku.
(str. ?)

Użyj topologii do analizowania zbioru ob-
iektów i danych oraz ich relacji.

Użyj narzędzi edycji mapy. (str. ?)Dokonaj edycji danych związanych z mapą.
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Użyj tej metody...Aby wykonać...

Użyj opcji Śledzenia współrzędnych, aby
określić dokładne współrzędne punktów. (str.
?)

Precyzyjnie zdigitalizuj nowe punkty w
istniejących mapach.

Użyj wyspecjalizowanych opcji wieloboków.
(str. 820)

Praca z wielobokami.

Użyj opisu. (str. ?)Wskaż tekstowe wartości na obiekcie.

Użyj klasyfikacji obiektu. (str. 916)Zorganizuj obiekty rysunkowe w oparciu o
elementy prawdziwego świata, które repre-
zentują.

Edycja danych w dołączonych rysunkach

Aby edytować dane w dołączonych rysunkach

■ Aby użyć blokowania obiektów (str. 612)
■ Aby zmodyfikować i zapisać obiekty (str. 618)

Współdzielenie dołączonych rysunków

■ Omówienie współużytkowania dołączonych rysunków (str. 613)
■ Włączanie blokowania obiektów (str. 614)
■ Określanie użytkownika, który zablokował obiekt (str. 615)
■ Zwalnianie wszystkich zablokowanych obiektów określonego użytkownika (str. 617)

Patrz także:

■ Edytowanie i zapisywanie obiektów w dołączonych rysunkach (str. 618)

Aby użyć blokowania obiektów

■ Aby włączyć blokowanie obiektów (str. 615)
■ Aby dowiedzieć się kto zablokował obiekt (str. 616)
■ Aby usunąć wszystkie blokady obiektów (str. 617)
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Omówieniewspółużytkowaniadołączonychrysunków

Blokowanie obiektów pozwala wielu użytkownikom pracującym w sieci na jednoczesne
pobieranie, edytowanie i zapisywanie z powrotem, różnych obiektów podczas pracy na
tym samym rysunku dołączonym. Gdy blokowanie obiektów nie zostanie włączone, tylko
jeden użytkownik może mieć prawo do zapisu aktywnego rysunku.

Użyj tych technik blokowania obiektu.

Użyj tej metody...Aby wykonać...

Kliknij menu Ustawienia  ➤ Opcje AutoCAD
Map.
Zobacz sekcję Włączanie blokowania obiektów
(str. 614).

Włącz blokowanie obiektu.

Kliknij menu Plik  ➤ Opcje zbioru zapisu

rysunku  ➤ Kto nad tym pracuje.
Zobacz sekcję Określanie użytkownika, który
zablokował obiekt (str. 615)

Znajdź użytkownika, który zablokował obiekt.

Kliknij menu Ustawienia  ➤ Więcej opcji

DWG  ➤ Obsługa rysunków.
Zobacz sekcję Zwalnianie wszystkich
zablokowanych obiektów określonego
użytkownika (str. 617).

Zwolnij zablokowane obiekty.

Skrócone omówienie

MAPOPTIONS

Ustawia opcje programu AutoCAD Map 3D

Menu Ustawienia  ➤ Opcje Autodesk MapMenu

Opcje

Ikona

MAPOPTIONSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy ➤ Okienko zadań
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Okno dialogowe Opcje mapy AutoCADOkno dialogowe

ADEWHOHASIT

Wyświetla informację o użytkowniku, który obecnie blokuje wybrany obiekt

Kliknij opcję Plik ➤ Opcje zbioru zapisu
rysunku ➤ Informacje o właścicielu.

Menu

Pokaż, kto nad tym pracuje

Ikona

ADEWHOHASITWiersz polecenia

Okno dialogowe Informacje o elemencieOkno dialogowe

ADEDWGMAINT

Usuwa blokady z obiektów

Menu Ustawienia  ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Obsługa
rysunków

Menu

ADEDWGMAINTWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyRysunki ➤ Obsługa

Okienko zadań

Okno dialogowe Obsługa rysunkówOkno dialogowe

Włączanie blokowania obiektów

Gdy blokowanie obiektów będzie dostępne, dwóch użytkowników programu AutoCAD
Map 3D pracujących w środowisku sieciowym może jednocześnie modyfikować różne
obiekty tego samego rysunku, lecz nie mogą oni zmodyfikować tego samego obiektu w
tym samym czasie.

Dowolne elementy dodane do zbioru zapisu będą blokowane. Inni użytkownicy będą
mogli zobaczyć obiekty, ale nie będą mogli zapisać modyfikacji w rysunkach źródłowych
aż do odblokowania obiektów.

Po zakończeniu edycji obiektów, zapisz je z powrotem w rysunkach dołączonych. Obiekty
zostaną automatycznie odblokowane.

Tylko administrator może zmienić ustawienia blokowania obiektów.
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Patrz także:

■ Logowanie się do AutoCAD Map 3D (str. 132)

■ Współdzielenie dołączonych rysunków (str. 612)

UWAGA Żeby zmienić ustawienia Udostępnij blokowanie obiektu, musisz mieć
uprawnienia administratora.

Aby włączyć blokowanie obiektów

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Opcje AutoCAD Map.

2 W oknie dialogowym Opcje AutoCAD Map (str. 1650) wybierz kartę Wielu
użytkowników.

3 W Opcjach wielu użytkowników wybierz polecenie Udostępnij blokowanie obiektu.

4 Kliknij przycisk OK.

Skrócone omówienie

MAPOPTIONS

Ustawia opcje programu AutoCAD Map 3D

Menu Ustawienia  ➤ Opcje Autodesk MapMenu

Opcje

Ikona

MAPOPTIONSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy ➤ Okienko zadań

Okno dialogowe Opcje mapy AutoCADOkno dialogowe

Określanie użytkownika, który zablokował obiekt

W dowolnym momencie użyj narzędzia Kto nad tym pracuje do znalezienia osoby, która
zablokowała obiekt.
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UWAGA Gdy plik DWK zostanie usunięty, nazwy użytkowników nie będą już dłużej
dostępne. W takim przypadku, program AutoCAD Map 3D wyświetla jako nazwy
użytkowników i nazwy rysunków napis *NIEZNANY*.

Patrz także:

■ Włączanie blokowania obiektów (str. 614)

■ Współdzielenie dołączonych rysunków (str. 612)

Aby dowiedzieć się kto zablokował obiekt

1 W obszarze roboczym rysunku kliknij menu Plik  ➤ Ustawienia opcji zbioru zapisu
 ➤ Właściciel.

2 Wybierz obiekt.

Okno dialogowe Informacje o elemencie (str. 1645), wyświetla nazwę użytkownika, który
blokuje obiekt, rysunek z którego pochodzi obiekt, nazwę projektu i datę oraz godzinę,
w której obiekt zastał zablokowany.

Skrócone omówienie

ADEWHOHASIT

Wyświetla informację o użytkowniku, który obecnie blokuje wybrany obiekt

Kliknij opcję Plik ➤ Opcje zbioru zapisu
rysunku ➤ Informacje o właścicielu.

Menu

Pokaż, kto nad tym pracuje

Ikona

ADEWHOHASITWiersz polecenia

Okno dialogowe Informacje o elemencieOkno dialogowe
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Zwalnianie wszystkich zablokowanych obiektów
określonego użytkownika

Jeśli wystąpi błąd systemu przy zablokowanych obiektach, należy ręcznie zwolnić blokady
obiektów. Jednak, tylko administrator sieci może usunąć blokady ustalone przez innych
użytkowników.

UWAGA Gdy rysunek zostanie uaktywniony w projekcie jednego użytkownika, drugi
użytkownik nie będzie mógł usunąć blokad ustalonych w tym rysunku.

Po usunięciu blokad, obiekt jest również usuwany ze zbioru zapisu. Można przywrócić
blokady przez powtórne dodanie tego obiektu do zbioru zapisu.

Patrz także:

■ Logowanie się do AutoCAD Map 3D (str. 132)

■ Włączanie blokowania obiektów (str. 614)

■ Współdzielenie dołączonych rysunków (str. 612)

Aby usunąć wszystkie blokady obiektów

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Obsługa rysunków.

2 Z listy Aktywne rysunki wybierz rysunek zawierający blokady do usunięcia.

3 Wybierz opcję Lista użytkowników.

Nazwy użytkowników odpowiedzialnych za blokady są wyświetlane w polu Nazwa
użytkownika. Liczba obiektów zablokowanych przez każdego użytkownika pojawia
się w polu Liczba zablokowanych obiektów.

4 Wybierz opcję Usuń blokady.

Jeśli użytkownik nie ma uprawnień superużytkownika, może usunąć tylko własnoręcznie
wstawione blokady. AutoCAD Map 3D usunie obiekty ze zbioru zapisu.

Jeśli użytkownik ma prawa administratora, to może wybrać nazwę użytkownika i usunąć
wszystkie blokady ustalone przez tego użytkownika.

Skrócone omówienie

ADEDWGMAINT
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Usuwa blokady z obiektów

Menu Ustawienia  ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Obsługa
rysunków

Menu

ADEDWGMAINTWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyRysunki ➤ Obsługa

Okienko zadań

Okno dialogowe Obsługa rysunkówOkno dialogowe

Edytowanie i zapisywanie obiektóww dołączonych
rysunkach

■ Omówienie edycji i zapisywania obiektów w dołączonych rysunkach. (str. 619)
■ Zmienianie powiększenia do granic wybranych rysunków (str. 623)
■ Wyświetlanie wszystkich obiektów w dołączonych rysunkach źródłowych (str. 625)
■ Edycja obiektów w dołączonych rysunkach (str. 627)
■ Dodawanie obiektu do zbioru zapisu (str. 629)
■ Wyświetlanie obiektów ze zbioru zapisu (str. 631)
■ Zapisywanie przywołanych obiektów z powrotem do dołączanych rysunków (str. 632)
■ Zapisywanie nowych obiektów w dołączanych rysunkach (str. 634)
■ Zapisywanie obiektów w bieżącym rysunku (str. 635)
■ Zapisywanie obiektów w nowym rysunku (str. 636)
■ Usuwanie obiektu ze zbioru zapisu (str. 637)
■ Rozwiązywanie problemów przy zapisywaniu w dołączonych rysunkach (str. 638)
■ Ustawianie opcji zapisu w rysunkach źródłowych (str. 641)

Aby zmodyfikować i zapisać obiekty

■ Aby zmienić powiększenie do granic wybranych rysunków (str. 625)
■ Aby zobaczyć obiekty z rysunków źródłowych (str. 626)
■ Aby edytować obiekty w dołączonych rysunkach (str. 628)
■ Aby zapisać zmodyfikowane obiekty z powrotem w ich dołączonych rysunkach

źródłowych (str. 628)
■ Aby dodać obiekty do zbioru zapisu i zablokować obiekty (str. 631)
■ Aby przejrzeć obiekty ze zbioru zapisu (str. 632)
■ Aby zapisać przywołane obiekty w rysunkach źródłowych (str. 633)
■ Aby zapisać nowe obiekty w dołączanych rysunkach (str. 635)
■ Aby zapisać obiekty w bieżącym rysunku (str. 636)
■ Aby zapisać obiekty w nowym rysunku (str. 637)
■ Aby usunąć obiekty ze zbioru zapisu i odblokować obiekty (str. 638)
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■ Aby ponownie zdefiniować blok przy zapisie w źródle (str. 640)
■ Aby zapisać w źródle poszczególne komponenty bloku (str. 640)
■ Aby sprawdzić, czy wzór kreskowania znajduje się w zbiorze zapisu (str. 640)
■ Aby ustawić opcje edycji oraz zapisu w źródle (str. 642)

Omówienie edycji i zapisywania obiektóww
dołączonych rysunkach.

Gdy używasz AutoCAD Map 3D z kilkoma rysunkami, możesz przywołać obiekty z
rysunków źródłowych do rysunku projektu i utworzyć nowe rysunki, lub możesz edytować
obiekty z rysunków źródłowych a potem zapisać je z powrotem w źródle.

Patrz także:

■ Przegląd zapytań (str. 1037)

Użyj tej metody...Aby wykonać...

W oknie Eksploratora mapy kliknij prawym
przyciskiem myszy menu Rysunki. Kliknij opcję
Powiększ zakres.
Zobacz sekcję Zmienianie powiększenia do
granic wybranych rysunków (str. 623)

Powiększanie do granic wybranych rysunków

W oknie Eksploratora mapy kliknij prawym
przyciskiem myszy menu Rysunki. Kliknij opcję
Szybki podgląd.
Zobacz sekcję Wyświetlanie wszystkich ob-
iektów w dołączonych rysunkach źródłowych
(str. 625)

Widok obiektów w rysunkach źródłowych

Edycja obiektów w dołączonych rysunkach 1 Wykonaj zapytanie (str. 1037), aby
przywołać obiekty do edycji.

2 Kliknij menu Plik  ➤ Opcje zbioru
zapisu rysunku  ➤ Dodaj elementy
do zbioru zapisu. Wybierz obiekty
do edycji.
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Użyj tej metody...Aby wykonać...

Zobacz sekcję Edycja obiektów w dołączonych
rysunkach (str. 627)

Kliknij menu Plik  ➤ Opcje zbioru zapisu

rysunku  ➤ Dodaj elementy do zbioru zapisu.
Zobacz sekcję Dodawanie obiektu do zbioru
zapisu (str. 629)

Dodawanie obiektów do zbioru zapisu i
blokada obiektów

Kliknij menu Plik  ➤ Opcje zbioru zapisu

rysunku  ➤ Pokaż elementy w zbiorze zapisu
rysunków.
Zobacz sekcję Wyświetlanie obiektów ze
zbioru zapisu (str. 631)

Widok obiektów w zbiorze zapisu

Dodaj obiekty do zbioru zapisu. Kliknij menu

Plik  ➤ Zapisz zbiór zapisu rysunku
źródłowego.
Zobacz sekcje Zapisywanie przywołanych ob-
iektów z powrotem do dołączanych rysunków

Zapis obiektów w dołączonych rysunkach
źródłowych

(str. 632) i Zapisywanie nowych obiektów w
dołączanych rysunkach (str. 634)

Kliknij menu Plik  ➤ Zapisz.

Kliknij menu Plik  ➤ Zapisz jako.

Zapisz obiekty w bieżącym lub w nowym
rysunku.

Zobacz sekcje Zapisywanie obiektów w bie-
żącym rysunku (str. 635) i Zapisywanie ob-
iektów w nowym rysunku (str. 636).

Kliknij menu Ustawienia  ➤ Opcje AutoCAD
Map.
Zobacz sekcję Ustawianie opcji zapisu w
rysunkach źródłowych (str. 641)

Edycja zbioru i opcje zapisu

Skrócone omówienie

ADEZEXTENTS
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Wyświetla zakresy rysunku

Kliknij opcjęMapa ➤ Rysunki ➤ Powiększ zakres rysunku.Menu

Powiększ zakres rysunków

Ikona

ADEZEXTENTSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyRysunki ➤ Powiększ zakres

Okienko zadań

Okno dialogowe Powiększ zakres rysunkówOkno dialogowe

ADEQVIEWDWGS

Wyświetla szybki podgląd aktywnych rysunków

Menu Widok  ➤ Szybki podgląd rysunkówMenu

ADEQVIEWDWGSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyRysunki ➤ Szybki podgląd-lub- Kliknij prawym
przyciskiem myszy rysunek ➤ Szybki podgląd

Okienko zadań

Okno dialogowe Szybki podgląd rysunkówOkno dialogowe

ADEQUERY

Steruje definiowaniem, modyfikowaniem, zapisywaniem, wczytywaniem i wykonywaniem
zapytań

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Ustawienia
 ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Definiuj zapytanie

Menu

Definiuj zapytanie

Ikona

ADEQUERYWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyBieżące zapytanie ➤ Definiuj-lub- Kliknij prawym
przyciskiem myszy zapytanie ➤ Edycja

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj zapytanieOkno dialogowe

ADESELOBJS
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Tworzy zbiór obiektów, który zostanie zapisany do rysunków źródłowych

Menu Plik  ➤ Opcje zbioru zapisu rysunku  ➤ Dodaj
elementy do zbioru zapisu

Menu

Dodaj obiekty do zbioru zapisu

Ikona

ADESELOBJSWiersz polecenia

ADESELOBJS (polecenie Wybierz obiekty do zapisu w
rysunkach źródłowych)

Okno dialogowe

ADEREMOBJS

Usuwa ze zbioru zapisu obiekty, które nie zostaną zapisane w rysunkach źródłowych

Menu Plik  ➤ Opcje zbioru zapisu rysunku  ➤ Usuń
elementy ze zbioru zapisu

Menu

Usuń obiekty ze zbioru zapisu

Ikona

ADEREMOBJSWiersz polecenia

ADEREMOBJS (polecenie Usuń obiekty ze zbioru zapisu)Okno dialogowe

ADESAVEOBJS

Zapisuje obiekty ze zbioru zapisu z powrotem w rysunkach źródłowych

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Plik  ➤ Zapisz
zbiór zapisu rysunku źródłowego

Menu

Zapisz w rysunkach źródłowych

Ikona

ADESAVEOBJSWiersz polecenia

Okno dialogowe Zapisz obiekty w rysunkach źródłowychOkno dialogowe

ZAPISZ

Zapisuje rysunek w pliku pod bieżącą nazwą lub pod podaną nazwą

Menu Plik  ➤ ZapiszMenu

ZAPISZWiersz polecenia
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NZAPISZ

Zapisuje kopię nienazwanego rysunku w pliku o nowej nazwie lub zmienia nazwę
bieżącego rysunku

Menu Plik  ➤ Zapisz jakoMenu

NZAPISZWiersz polecenia

MAPOPTIONS

Ustawia opcje programu AutoCAD Map 3D

Menu Ustawienia  ➤ Opcje Autodesk MapMenu

Opcje

Ikona

MAPOPTIONSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy ➤ Okienko zadań

Okno dialogowe Opcje mapy AutoCADOkno dialogowe

Zmienianie powiększenia do granic wybranych
rysunków

Zoom zakres zmienia powiększenie bieżącego rysunku do granic wybranych rysunków
źródłowych. Można dopasować bieżące zakresy, aby wyświetlić wszystkie obiekty po
wykonaniu zapytania.
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Współrzędne rysunku w lewym dolnym narożniku ekranu wyświetlają nowy zakres
bieżącego rysunku.
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Patrz także:

■ Ustalanie zakresu ponownego zapisu rysunku (str. 158)

Aby zmienić powiększenie do granic wybranych rysunków

1 W oknie Eksplorator mapy prawym przyciskiem myszy kliknij opcję Rysunki. Kliknij
opcję Powiększ zakres.

2 Okno dialogowe Powiększ zakres rysunków (str. 1758) Wybierz rysunki do
wyświetlenia.

3 Kliknij przycisk OK.

Polecenie wyświetla bieżący rysunek zgodnie z zakresem wybranych rysunków źródłowych.
Współrzędne rysunku w lewym dolnym narożniku ekranu wyświetlają nowy zakres
bieżącego rysunku.

Skrócone omówienie

ADEZEXTENTS

Wyświetla zakresy rysunku

Kliknij opcjęMapa ➤ Rysunki ➤ Powiększ zakres rysunku.Menu

Powiększ zakres rysunków

Ikona

ADEZEXTENTSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyRysunki ➤ Powiększ zakres

Okienko zadań

Okno dialogowe Powiększ zakres rysunkówOkno dialogowe

Wyświetlanie wszystkich obiektóww dołączonych
rysunkach źródłowych

Szybki podgląd służy do wyświetlania zawartości jednego lub więcej aktywnych rysunków
źródłowych.
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Szybki podgląd pokazuje wszystkie obiekty z wybranych rysunków źródłowych.

Wyniki szybkiego podglądu mogą być drukowane.

UWAGA Szybki podgląd wyświetla obiekty, ale nie przenosi ich do rysunku. Wyświetlenie
zawiera jeden wybieralny obraz dla każdego rysunku źródłowego. Aby przywołać obiekty
do bieżącego rysunku, należy zdefiniować zapytanie, które kopiuje obiekty z rysunku
źródłowego do bieżącego rysunku. Szybki podgląd nie wyświetla symboli.

Patrz także:

■ Przegląd zapytań (str. 1037)

Aby zobaczyć obiekty z rysunków źródłowych

1 W oknie Eksplorator mapy prawym przyciskiem myszy kliknij opcję Rysunki. Kliknij
opcję Szybki podgląd.

2 Okno dialogowe Szybki podgląd rysunków (str. 1757) Wybierz rysunki do szybkiego
podglądu.

Aby sterować wyświetlaniem rysunków zagnieżdżonych, wybierz je pojedynczo.
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3 Aby przefiltrować listę aktywnych rysunków w oparciu o nazwy plików, opisy lub
obydwa kryteria, kliknij pozycję Filtr, określ filtr i kliknij przycisk OK. Następnie
zaznacz pole wyboru znajdujące się obok pozycji Filtr.

4 Wybierz opcję Powiększ do zakresu wybranych rysunków, aby pokazać zakres
wszystkich rysunków, które zamierzasz przejrzeć za pomocą funkcji Szybki podgląd.

5 Kliknij przycisk OK.

Pojawiają się obiekty w aktywnych rysunkach źródłowych. Chociaż widać wiele
obiektów, to zawartość każdego rysunku źródłowego traktowana jest jako jeden
obiekt. Przy próbie wybrania kilku obiektów, AutoCAD Map 3D poda, że znaleziono
jeden obiekt dla każdego z rysunków źródłowych.

Poszczególne obiekty można oglądać w różnych powiększeniach i wywoływać różne ich
fragmenty, lecz obiektów tych nie można wybierać lub edytować. Po regeneracji lub
przerysowaniu, obrazy są usuwane z bieżącego rysunku.

Aby edytować obiekty, należy zdefiniować zapytanie, które kopiuje obiekty z rysunku
źródłowego do bieżącego rysunku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Przegląd
zapytań (str. 1037).

Skrócone omówienie

ADEQVIEWDWGS

Wyświetla szybki podgląd aktywnych rysunków

Menu Widok  ➤ Szybki podgląd rysunkówMenu

ADEQVIEWDWGSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyRysunki ➤ Szybki podgląd-lub- Kliknij prawym
przyciskiem myszy rysunek ➤ Szybki podgląd

Okienko zadań

Okno dialogowe Szybki podgląd rysunkówOkno dialogowe

Edycja obiektóww dołączonych rysunkach

Aby wyświetlić i edytować obiekty w rysunkach dołączonych, tworzy się zapytanie, które
określa żądane obiekty. Po uruchomieniu tego zapytania, AutoCAD Map 3D znajduje w
rysunkach źródłowych wszystkie obiekty, które odpowiadają kryteriom zapytania i kopiuje
te obiekty do bieżącego rysunku.
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Na przykład: Istnieją oddzielne rysunki dla każdego kwadrantu miasta. Tworzony jest
główny rysunek i dołączane są do niego pozostałe rysunki, a następnie wyświetlane
wszystkie główne wodociągi w mieście i wszystkie trasy awaryjne.

Przywołane obiekty można zapisać z powrotem w ich dołączonych rysunkach, zanim
zostaną zmodyfikowane poprzez dodanie ich do zbioru zapisu. Następnie podczas
zapisywania bieżącego rysunku w programie AutoCAD Map 3D wyświetlone zostanie
pytanie, czy obiekty ze zbioru zapisu mają trafić do ich dołączonych rysunków. Jeśli nie
dodasz zmodyfikowanych obiektów do zbioru zapisu, możesz zapisać modyfikacje w
bieżącym lub nowym rysunku, ale zmiany te nie zostaną zapisane w rysunkach.

Obiekty zaznaczone nie są dodawane do zbioru zapisu. Aby skopiować je z bieżącego
rysunku do dołączonego rysunku, należy bezpośrednio otworzyć dołączony rysunek.
Skopiuj obiekty zaznaczające z bieżącego rysunku, a następnie wklej je do innego rysunku.

OSTRZEŻENIE Jeśli pracujesz z rysunkiem załączonym z poprzedniego wydania i
zapiszesz w rysunkach źródłowych swoje zmiany, AutoCAD Map 3D zaktualizuje dołączony
rysunek do bieżącego formatu. Jeśli chcesz zachować rysunek źródłowy w poprzednim
formacie, nie wykonuj zapisu zmian.

Patrz także:

■ Przegląd zapytań (str. 1037)

■ Edytowanie i zapisywanie obiektów w dołączonych rysunkach (str. 618)

Aby edytować obiekty w dołączonych rysunkach

1 Wykonaj zapytanie (str. 1037), aby przywołać obiekty do edycji.

2 Kliknij menu Plik  ➤ Opcje zbioru zapisu rysunku  ➤ Dodaj elementy do zbioru
zapisu. Wybierz obiekty do edycji.

AutoCAD Map 3D blokuje obiekty, tak aby inni użytkownicy nie mogli ich
modyfikować.

3 Edytuj obiekty.

Aby zapisać zmodyfikowane obiekty z powrotem w ich dołączonych rysunkach
źródłowych

1 Kliknij menu Plik  ➤ Zapisz zbiór zapisu rysunku źródłowego.
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Skrócone omówienie

ADEQUERY

Steruje definiowaniem, modyfikowaniem, zapisywaniem, wczytywaniem i wykonywaniem
zapytań

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Ustawienia
 ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Definiuj zapytanie

Menu

Definiuj zapytanie

Ikona

ADEQUERYWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyBieżące zapytanie ➤ Definiuj-lub- Kliknij prawym
przyciskiem myszy zapytanie ➤ Edycja

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj zapytanieOkno dialogowe

ADESAVEOBJS

Zapisuje obiekty ze zbioru zapisu z powrotem w rysunkach źródłowych

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Plik  ➤ Zapisz
zbiór zapisu rysunku źródłowego

Menu

Zapisz w rysunkach źródłowych

Ikona

ADESAVEOBJSWiersz polecenia

Okno dialogowe Zapisz obiekty w rysunkach źródłowychOkno dialogowe

Dodawanie obiektu do zbioru zapisu

Przy modyfikowaniu obiektu, który został przywołany z dołączonego rysunku, AutoCAD
Map 3D pyta o dodanie obiektu do zbioru zapisu, który blokuje obiekt. Jeśli obiekt jest
zablokowany, inni użytkownicy nie mogą go modyfikować.

PORADA Obiekt należy zablokować przed jego edycją. To zapewnia, że inni użytkownicy
nie będą modyfikować tych samych obiektów. Aby zablokować obiekt przed edycją,
należy samodzielnie dodać obiekt do zbioru zapisu.
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Przy zapisie zmienionych obiektów z powrotem w rysunkach źródłowych, tylko obiekty
ze zbioru zapisu zostaną zapisane w rysunkach źródłowych.

UWAGA Możliwe jest ustawienie opcji (str. 641) w celu automatycznego dodania
zmodyfikowanych obiektów do zbioru zapisu bez wyświetlania monitu lub też możliwe
jest wyłączenie wyświetlania monitów.

Nowe obiekty nie są automatycznie dodawane do zbioru zapisu. Do zbioru zapisu należy
dodać je samodzielnie.

Informacje dodatkowe

Przypomnij sobie następujące punkty, gdy będziesz modyfikować obiekty i dodawać je
do zbioru zapisu:

■ Jeśli obiekt jest w zamkniętej warstwie w rysunku źródłowym lub jeśli pracujesz na
karcie Układ, nie można dodać obiektu do zbioru zapisu.

■ Jeśli administrator systemu włączył blokowanie obiektów (str. 612), AutoCAD Map
3D blokuje obiekty w załączonych rysunkach po dodaniu ich do zbioru zapisu.

■ Rozbijając przywołany obiekt na dwie części, używając poleceń PRZERWIJ, UTNIJ,
ZAOKRĄGLIJ, FAZUJ lub ROZBIJ, zmieniasz obiekt przywołany i tworzysz nowy obiekt.
Przy zapisie w rysunkach źródłowych obiektów, przywołany obiekt jest automatycznie
zapisywany w swoim rysunku źródłowym, a nowy obiekt jest automatycznie dodawany
do zbioru zapisu. Jednakże nowy obiekt nie ma skojarzonego dołączonego rysunku;
należy określić rysunek, do którego zapisany zostanie obiekt.

■ Jeśli w czasie, gdy obiekty są zablokowane, wystąpi błąd systemu, należy użyć
polecenia Obsługa rysunków, aby zwolnić blokady obiektu (str. 617).

■ AutoCAD Map 3D nie może zapisać zmian w odłączonym rysunku. Po przywołaniu i
edycji obiektów z rysunku źródłowego, nie należy odłączać rysunku od projektu przed
wykonaniem operacji zapisu.

■ Jeśli zdecydujesz się nie zapisywać zmian obiektu w rysunku źródłowym, usuń obiekt
ze zbioru zapisu. Zmiany są zachowywane w bieżącym rysunku, ale nie są zapisywane
z powrotem w dołączonym rysunkiem.

■ W przypadku usunięcia obiektu po dodaniu go do zbioru zapisu, można go przywrócić
przez usunięcie wymazanych obiektów ze zbioru zapisu. AutoCAD Map 3D przywraca
wszystkie wymazane obiekty ze zbioru zapisu.

■ Po dodaniu obiektów do zbioru zapisu, można cofnąć skutki wykonania tej operacji
używając polecenia COFAJ.
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Patrz także:

■ Usuwanie obiektu ze zbioru zapisu (str. 637)

■ Zwalnianie wszystkich zablokowanych obiektów określonego użytkownika (str. 617)

■ Współdzielenie dołączonych rysunków (str. 612)

■ Ustawianie opcji zapisu w rysunkach źródłowych (str. 641)

■ Rozwiązywanie problemów przy zapisywaniu w dołączonych rysunkach (str. 638)

Aby dodać obiekty do zbioru zapisu i zablokować obiekty

1 Kliknij menu Plik  ➤ Opcje zbioru zapisu rysunku  ➤ Dodaj elementy do zbioru
zapisu.

2 Wprowadź ws, aby dodać wszystkie nowe obiekty do zbioru zapisu lub wprowadź
b, aby wybrać obiekty do dodania.

Skrócone omówienie

ADESELOBJS

Tworzy zbiór obiektów, który zostanie zapisany do rysunków źródłowych

Menu Plik  ➤ Opcje zbioru zapisu rysunku  ➤ Dodaj
elementy do zbioru zapisu

Menu

Dodaj obiekty do zbioru zapisu

Ikona

ADESELOBJSWiersz polecenia

ADESELOBJS (polecenie Wybierz obiekty do zapisu w
rysunkach źródłowych)

Okno dialogowe

Wyświetlanie obiektów ze zbioru zapisu

Obiekty dodane do zbioru zapisu są zablokowane. Te zablokowane obiekty można
wyróżnić na rysunku.
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Patrz także:

■ Dodawanie obiektu do zbioru zapisu (str. 629)

■ Usuwanie obiektu ze zbioru zapisu (str. 637)

■ Włączanie blokowania obiektów (str. 614)

Aby przejrzeć obiekty ze zbioru zapisu

1 Kliknij menu Plik  ➤ Opcje zbioru zapisu rysunku  ➤ Pokaż elementy w zbiorze
zapisu rysunków.

2 Wszystkie zablokowane obiekty zostaną wyróżnione.

Aby usunąć wyróżnienie, naciśnij klawisz Enter.

Skrócone omówienie

ADESHOWOBJS

Wyświetla obiekty ze zbioru zapisu

Menu Plik  ➤ Opcje zbioru zapisu rysunku  ➤ Pokaż
elementy w zbiorze zapisu rysunków

Menu

Pokaż obiekty w zbiorze zapisu

Ikona

ADESHOWOBJSWiersz polecenia

ADESHOWOBJS (polecenie Pokaż obiekty ze zbioru zapisu)Okno dialogowe

Zapisywanie przywołanych obiektów z powrotem do
dołączanych rysunków

Obiekty zapisane z powrotem do swoich rysunków źródłowych zastępują obiekty
oryginalne.

AutoCAD Map 3D pozwala zapisywać obiekty w rysunkach źródłowych znajdujących się
w katalogach tylko do odczytu.

Nie można cofnąć zapisu w rysunkach źródłowych. Po zapisaniu zbioru zapisu DWG,
dołączone rysunki zawierają zmodyfikowane obiekty.
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OSTRZEŻENIE Jeśli pracujesz z rysunkiem załączonym z poprzedniego wydania i
zapiszesz w rysunkach źródłowych swoje zmiany, AutoCAD Map 3D zaktualizuje dołączony
rysunek do bieżącego formatu. Jeśli chcesz zachować rysunek źródłowy w poprzednim
formacie, nie wykonuj zapisu zmian.

Patrz także:

■ Dodawanie obiektu do zbioru zapisu (str. 629)

■ Usuwanie obiektu ze zbioru zapisu (str. 637)

■ Współdzielenie dołączonych rysunków (str. 612)

■ Rozwiązywanie problemów przy zapisywaniu w dołączonych rysunkach (str. 638)

Aby zapisać przywołane obiekty w rysunkach źródłowych

1 Aby upewnić się, że obiekty znajdują się w zbiorze zapisu, kliknij menu Plik  ➤ 

Opcje zbioru zapisu rysunku  ➤ Pokaż elementy w zbiorze zapisu rysunków.

Kliknij menu Plik  ➤ Opcje zbioru zapisu rysunku  ➤ Dodaj elementy do zbioru
zapisu. Wybierz obiekty do zapisania.

2 Kliknij menu Plik  ➤ Zapisz zbiór zapisu rysunku źródłowego.

3 Okno dialogowe Zapisz obiekty w rysunkach źródłowych (str. 1643) Wybierz opcję
Zapisz przywołane obiekty.

4 Kliknij przycisk OK.

Skrócone omówienie

ADESAVEOBJS

Zapisuje obiekty ze zbioru zapisu z powrotem w rysunkach źródłowych

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Plik  ➤ Zapisz
zbiór zapisu rysunku źródłowego

Menu

Zapisz w rysunkach źródłowych

Ikona

ADESAVEOBJSWiersz polecenia

Okno dialogowe Zapisz obiekty w rysunkach źródłowychOkno dialogowe
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Zapisywanie nowych obiektóww dołączanych
rysunkach

Jeśli zostaną utworzonenoweobiekty, które mają zostać dodane do dołączonych rysunków,
należy wybrać opcje porządku zapisu nowych obiektów.

■ Wybiórczo — Pyta o wybór obiektów do zapisu w każdym dołączonym rysunku.

■ Obszar — Zapisuje nowe obiekty w dołączonych rysunkach, w zakresach, w których
leżą te obiekty. Domyślnie, zakres zapisu w źródle odpowiada zakresowi rysunku.
Można zmieniać zakres zapisu w źródle dołączonych rysunków.

Nowo utworzony łuk przecina trzy sąsiadujące rysunki źródłowe, ale zostanie zapisany do
pierwszego rysunku na liście dołączonych rysunków. Rysunki są wymienione na liście w kolejności,
w jakiej były dołączane.

■ Warstwa — Zapisuje nowe obiekty w warstwach rysunku źródłowego, które używają
tej samej nazwy co warstwy projektu, w których leżą obiekty. Jeśli więcej niż jeden
aktywny rysunek zawiera warstwę o danej nazwie, AutoCAD Map 3D zapisuje obiekt
do pierwszego wybranego rysunku, który zawiera tę warstwę.

■ Brak — Wyłącza wszystkie inne opcje zapisu w rysunkach źródłowych. Przykładowo,
aby ręcznie określić obiekty do zapisu i rysunki źródłowe, w których zostaną zapisane,
ustaw pierwszą opcję zapisu na Wybiórczo, a dwie pozostałe na Brak.

Jeśli AutoCAD Map 3D nie może zapisać nowych obiektów, używając opcji 1, używa
ustawień dla kolejności zapisu opcji 2 itd.

Można zapisywać obiekty w rysunkach dołączonych znajdujących się w katalogach tylko
do odczytu.

Patrz także:

■ Dodawanie obiektu do zbioru zapisu (str. 629)

■ Usuwanie obiektu ze zbioru zapisu (str. 637)

■ Współdzielenie dołączonych rysunków (str. 612)
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Aby zapisać nowe obiekty w dołączanych rysunkach

1 Aby dodać obiekty do zbioru zapisu, kliknij menu Plik  ➤ Opcje zbioru zapisu
rysunku  ➤ Dodaj elementy do zbioru zapisu. Wprowadź ws, aby dodać wszystkie
nowe obiekty do zbioru zapisu lub wprowadź b, aby wybrać obiekty do dodania.

2 Kliknij menu Plik  ➤ Zapisz zbiór zapisu rysunku źródłowego.

3 Okno dialogowe Zapisz obiekty w rysunkach źródłowych (str. 1643) Wybierz opcję
Zapisz nowe obiekty.

4 Określ Porządek zapisu.

5 Wybierz rysunki do zapisania obiektów.

6 Kliknij przycisk OK.

Jeśli używasz wybiórczej metody zapisu, wybierz obiekty do zapisania w każdym
dołączonym rysunku.

Skrócone omówienie

ADESAVEOBJS

Zapisuje obiekty ze zbioru zapisu z powrotem w rysunkach źródłowych

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Plik  ➤ Zapisz
zbiór zapisu rysunku źródłowego

Menu

Zapisz w rysunkach źródłowych

Ikona

ADESAVEOBJSWiersz polecenia

Okno dialogowe Zapisz obiekty w rysunkach źródłowychOkno dialogowe

Zapisywanie obiektóww bieżącym rysunku

Podczas przywoływania obiektów z dołączonych rysunków do bieżącego rysunku,
AutoCAD Map 3D utworzy skojarzenie między oryginalnym obiektem w dołączonym
rysunku, a kopią obiektu w bieżącym rysunku.

Jeśli edytowany jest jeden z tych przywołanych obiektów, można zapisać edytowane
obiekty z powrotem w dołączonym rysunku lub można zapisać edytowany rysunek w
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bieżącym rysunku. Jeśli obiekt zostanie zapisany w bieżącym rysunku, oryginalny obiekt
pozostanie niezmieniony w dołączonym rysunku.

PORADA Przy zamykaniu bieżącego rysunku, usuwane jest skojarzenie między obiektami
przywołanymi, a ich rysunkami źródłowymi. Jeśli zmiany będą zapisane z powrotem w
oryginalnym rysunku, należy wykonać zapis przed zamknięciem bieżącego rysunku.

Patrz także:

■ Dodawanie obiektu do zbioru zapisu (str. 629)

■ Edytowanie i zapisywanie obiektów w dołączonych rysunkach (str. 618)

■ Usuwanie obiektu ze zbioru zapisu (str. 637)

Aby zapisać obiekty w bieżącym rysunku

1 Kliknij menu Plik  ➤ Zapisz.

2 Jeśli pojawi się monit o zapisanie obiektów w rysunkach źródłowych, nie wykonuj
tego w danej chwili, ponieważ spowoduje to usunięcie obiektów z bieżącego rysunku.

Aby zapisać obiekty w bieżącym rysunku i w dołączonych rysunkach, najpierw odznacz
pole wyboru Wymaż zapisane obiekty na karcie Zapisz w rysunkach źródłowych (str. 642)
okna dialogowego Opcje AutoCAD Map.

Skrócone omówienie

ZAPISZ

Zapisuje rysunek w pliku pod bieżącą nazwą lub pod podaną nazwą

Menu Plik  ➤ ZapiszMenu

ZAPISZWiersz polecenia

Zapisywanie obiektóww nowym rysunku

Przy zapisywaniu obiektów w nowym rysunku, tworzona jest kopia bieżącego rysunku,
włącznie z obiektami, opcjami, zapytaniami i dołączonymi rysunkami. Jeśli z dołączonych
rysunków zostaną przywołane obiekty, oryginalne obiekty pozostaną niezmienione w
dołączonych rysunkach.
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Patrz także:

■ Przegląd zapytań (str. 1037)

■ Edytowanie i zapisywanie obiektów w dołączonych rysunkach (str. 618)

Aby zapisać obiekty w nowym rysunku

1 Wykonaj zapytanie, aby przywołać potrzebne obiekty. Upewnij się, że używasz
trybu Rysuj, aby przywołane obiekty zostały skopiowane do bieżącego rysunku.

2 Kliknij menu Plik  ➤ Zapisz jako.

3 Wprowadź nazwę nowego rysunku.

4 Jeśli pojawi się monit o zapisanie obiektów w rysunkach źródłowych, nie wykonuj
tego w danej chwili, ponieważ spowoduje to usunięcie obiektów z bieżącego rysunku.

Aby zapisać obiekty w bieżącym rysunku i w dołączonych rysunkach, najpierw odznacz
pole wyboru Wymaż zapisane obiekty na karcie Zapisz w rysunkach źródłowych (str. 642)
okna dialogowego Opcje AutoCAD Map.

Skrócone omówienie

NZAPISZ

Zapisuje kopię nienazwanego rysunku w pliku o nowej nazwie lub zmienia nazwę
bieżącego rysunku

Menu Plik  ➤ Zapisz jakoMenu

NZAPISZWiersz polecenia

Usuwanie obiektu ze zbioru zapisu

Można samodzielnie usunąć obiekt ze zbioru zapisu. Usuwanie obiektów ze zbioru zapisu
zwalnia blokady z obiektu.

Generalnie, podczas edycji obiektu przywołanego z dołączonego rysunku, obiekt jest
blokowany, aby nikt inny go nie edytował. Przy zapisie obiektów z powrotem w ich
rysunkach dołączonych, blokady są automatycznie usuwane. (Aby zmienić to domyślne
ustawienie, należy użyć polecenia Opcje Map.)

W pewnych okolicznościach, można samodzielnie usunąć obiekt ze zbioru zapisu.
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Patrz także:

■ Dodawanie obiektu do zbioru zapisu (str. 629)

■ Edytowanie i zapisywanie obiektów w dołączonych rysunkach (str. 618)

Aby usunąć obiekty ze zbioru zapisu i odblokować obiekty

1 Kliknij menu Plik  ➤ Opcje zbioru zapisu rysunku  ➤ Usuń elementy ze zbioru
zapisu.

2 Wprowadź b, aby wybrać obiekty do usunięcia lub wprowadź u, aby usunąć obiekty,
które zostały wymazane z bieżącego rysunku.

W przypadku wprowadzenia b wybierz obiekty do usunięcia z aktualnego rysunku.
Po zakończeniu wybierania obiektów, naciśnij klawisz Enter.

3 Kliknij przycisk OK.

Skrócone omówienie

ADEREMOBJS

Usuwa ze zbioru zapisu obiekty, które nie zostaną zapisane w rysunkach źródłowych

Menu Plik  ➤ Opcje zbioru zapisu rysunku  ➤ Usuń
elementy ze zbioru zapisu

Menu

Usuń obiekty ze zbioru zapisu

Ikona

ADEREMOBJSWiersz polecenia

ADEREMOBJS (polecenie Usuń obiekty ze zbioru zapisu)Okno dialogowe

Rozwiązywanie problemów przy zapisywaniu w
dołączonych rysunkach

Niektóre problemy mogą powstawać podczas zapisywania przywołanych obiektów z
powrotem w dołączonych rysunkach.
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Zmienianie definicji bloków podczas zapisu w rysunkach źródłowych

Po przywołaniu bloku, można użyć polecenia ROZBIJ, aby rozbić blok na komponenty,
poddać edycji oddzielne obiekty, a następnie za pomocą polecenia BLOK powtórnie
zdefiniować blok.

Aby zapisać zmienioną definicję bloku z powrotem w rysunku źródłowym, należy się
upewnić, że została wybrana opcja Zmień definicje bloków z karty Zapis w źródle okna
dialogowego Opcje AutoCAD Map. AutoCAD Map 3D domyślnie zaznacza tę opcję.

Rozbijanie bloków i zapis w rysunkach źródłowych

Przy rozbiciu bloku, definicja bloku jest usuwana i pojawia się pytanie czy dodać oddzielne
obiekty do zbioru zapisu. Po odpowiedzi twierdzącej, przy domyślnych ustawieniach,
komponenty bloku zostaną również usunięte i nie zostaną zapisane w rysunkach
źródłowych. Aby zapisać poszczególne obiekty z powrotem w dołączonych rysunkach
źródłowych, należy dodać poszczególne komponenty bloku do zbioru zapisu.

Zapisywanie wymiaróww rysunkach źródłowych

W przypadku ustalenia globalnego układu współrzędnych lub użycia narzędzia edycyjnego
Transformacja, użytkownik może mieć problemy z zapisaniem wymiarów w rysunkach
źródłowych. Po wykorzystaniu zapytania z warunkiem na położenie do przywołania
jednego lub więcej wymiarów i późniejszym zapisaniu wymiaru z powrotem w rysunkach
źródłowych, może się okazać, że kolejne zapytanie z warunkiem na położenie nie przywoła
wymiaru. W takim przypadku należy odłączyć rysunek źródłowy, a następnie ponownie
go dołączyć przed powtórzeniem zapytania o położenie.

Zapisywanie wzorów kreskowania w rysunkach źródłowych

Podczas tworzenia wzoru kreskowania zespolonego, informacje są zapisywane w obiektach
tworzących granice kreskowania. Po dodaniu takiego wzoru kreskowania do zbioru zapisu,
granice te są również dodawane, w celu zapewnienia spójności danych.

Podczas modyfikowania przywołanego obiektu granic kreskowania, modyfikowana jest
geometria i AutoCAD Map 3D automatycznie aktualizuje wzór kreskowania. Pojawia się
pytanie o dodanie granic kreskowania do zbioru zapisu. Nawet po odpowiedzi Tak, wzór
kreskowania może nie zostać dodany do zbioru zapisu. Przed zapisaniem zmienionych
obiektów w rysunkach źródłowych należy sprawdzić, czy wzór kreskowania znajduje się
w zbiorze zapisu.

Po dodaniu zespolonego wzoru kreskowania do zbioru zapisu, AutoCAD Map 3D próbuje
dodać obiekty granic kreskowania, które definiują ten wzór kreskowania. Jeśli żaden z
obiektów granic kreskowania nie jest dostępny, to nie można dodać wzoru kreskowania
do zbioru zapisu.
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Patrz także:

■ Zapisywanie przywołanych obiektów z powrotem do dołączanych rysunków (str. 632)

■ Zapisywanie nowych obiektów w dołączanych rysunkach (str. 634)

■ Dodawanie obiektu do zbioru zapisu (str. 629)

■ Usuwanie obiektu ze zbioru zapisu (str. 637)

Aby ponownie zdefiniować blok przy zapisie w źródle

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Opcje AutoCAD Map.

2 W oknie dialogowym Opcje programu AutoCAD Map (str. 1650) wybierz kartę Zapisz
w rysunkach źródłowych.

3 W obszarze Zapis w rysunkach źródłowych wybierz opcję Zmień definicje bloków.

4 Kliknij przycisk OK.

Aby zapisać w źródle poszczególne komponenty bloku

1 Kliknij menu Plik  ➤ Opcje zbioru zapisu rysunku  ➤ Dodaj elementy do zbioru
zapisu.

2 Wybierz wszystkie komponenty bloku.

3 Naciśnij klawisz Enter.

Aby sprawdzić, czy wzór kreskowania znajduje się w zbiorze zapisu

1 Kliknij menu Plik  ➤ Opcje zbioru zapisu rysunku  ➤ Pokaż elementy w zbiorze
zapisu rysunków.

2 Sprawdź, czy wzór kreskowania został wyróżniony.

3 Jeśli wzór kreskowania nie został wyróżniony, upewnij się, że wszystkie obiekty
obwiedni zostały dodane do zbioru zapisu.

Skrócone omówienie

ADESELOBJS

Tworzy zbiór obiektów, który zostanie zapisany do rysunków źródłowych
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Menu Plik  ➤ Opcje zbioru zapisu rysunku  ➤ Dodaj
elementy do zbioru zapisu

Menu

Dodaj obiekty do zbioru zapisu

Ikona

ADESELOBJSWiersz polecenia

ADESELOBJS (polecenie Wybierz obiekty do zapisu w
rysunkach źródłowych)

Okno dialogowe

ADESHOWOBJS

Wyświetla obiekty ze zbioru zapisu

Menu Plik  ➤ Opcje zbioru zapisu rysunku  ➤ Pokaż
elementy w zbiorze zapisu rysunków

Menu

Pokaż obiekty w zbiorze zapisu

Ikona

ADESHOWOBJSWiersz polecenia

ADESHOWOBJS (polecenie Pokaż obiekty ze zbioru zapisu)Okno dialogowe

MAPOPTIONS

Ustawia opcje programu AutoCAD Map 3D

Menu Ustawienia  ➤ Opcje Autodesk MapMenu

Opcje

Ikona

MAPOPTIONSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy ➤ Okienko zadań

Okno dialogowe Opcje mapy AutoCADOkno dialogowe

Ustawianie opcji zapisu w rysunkach źródłowych

Można określić pewne opcje, które wpływają na sposób zapisywania przywołanych
obiektów z powrotem w dołączonych rysunkach lub źródłach elementów. Te opcje mają
zastosowanie do bieżącego rysunku.
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Zbiór zapisu i opcje edycji zbioru

■ Nie dodawaj obiektów automatycznie — Edytowane obiekty nie są dodawane do
zbioru zapisu, i nie pojawia się pytanie o ich ewentualne dodanie.
Tej opcji należy używać, jeśli tworzy się nowy rysunek i nie planuje się zapisywania
zmian w dołączonych rysunkach. Nadal możliwe jest ręczne dodawanie obiektów do
zbioru zapisu (str. 629).

■ Zapytaj o dodanie obiektów — Podczas edycji obiektu przywołanego z dołączonego
rysunku lub źródła elementów, pojawia się pytanie o dodanie obiektu do zbioru
zapisu.
Tej opcji należy używać, jeśli niektóre edytowane obiekty zostaną zapisane z powrotem
w dołączonym rysunku lub źródle elementu.

■ Dodaj obiekty automatycznie bez pytania — Przy edycji obiektu przywołanego z
rysunku źródłowego lub źródła elementu, jest on automatycznie dodawany do zbioru
zapisu.
Tej opcji należy używać, jeśli większość modyfikowanych obiektów zostanie zapisanych
z powrotem w dołączonych rysunkach lub źródłach elementów.

UWAGA Po utworzeniu nowych obiektów, które mają być zapisane w rysunkach
źródłowych, trzeba je dodać ręcznie do zbioru zapisu. AutoCAD Map 3D nie wyświetli
komunikatu, pozwalającego dodać te obiekty.

Patrz także:

■ Dodawanie obiektu do zbioru zapisu (str. 629)

■ Zapisywanie obiektów w bieżącym rysunku (str. 635)

■ Zapisywanie nowych obiektów w dołączanych rysunkach (str. 634)

■ Zapisywanie przywołanych obiektów z powrotem do dołączanych rysunków (str. 632)

■ Zapisywanie obiektów w nowym rysunku (str. 636)

■ Okno dialogowe Opcje AutoCAD Map (str. 1650)

Aby ustawić opcje edycji oraz zapisu w źródle

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Opcje programu AutoCAD Map.

2 W oknie dialogowym Opcje programu AutoCAD Map (str. 1650) wybierz kartę Zapisz
w rysunkach źródłowych.
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3 Ustaw wymagane opcje.

■ Opcje zapisu w źródle są używane do określania ustawień zapisywania obiektów
w dołączonych rysunkach.

■ Opcje edycji zbioru są używane do określania ustawień zapisywania obiektów
w źródłach elementów.

4 Kliknij przycisk OK.

Skrócone omówienie

MAPOPTIONS

Ustawia opcje programu AutoCAD Map 3D

Menu Ustawienia  ➤ Opcje Autodesk MapMenu

Opcje

Ikona

MAPOPTIONSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy ➤ Okienko zadań

Okno dialogowe Opcje mapy AutoCADOkno dialogowe

Czyszczenie danych rysunku

Czyszczenia rysunku używa się do poprawiania częstych błędów map, wynikających z
błędów pomiarów, digitalizacji lub skanowania. Można również usunąć zbędny szczegół
ze skomplikowanej mapy.

Aby wyczyścić dane rysunkowe

■ Aby wyczyścić obiekty na mapie (str. 645)
■ Aby wybrać i zakotwiczyć obiekty do czyszczenia rysunku (str. 647)
■ Aby wybrać operacje czyszczenia i ustawić opcje (str. 650)
■ Aby określić sposób traktowania obiektów po operacji czyszczenia (str. 653)
■ Aby ustawić znaczniki dla trybu interaktywnego (str. 656)
■ Aby zapisać ustawienia czyszczenia rysunku jako profil (str. 657)
■ Aby wczytać istniejący profil czyszczenia rysunku (str. 657)
■ Aby edytować profil czyszczenia rysunku (str. 658)
■ Aby wybrać metodę poprawiania (str. 659)
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■ Aby wybrać operacje czyszczenia i ustawić opcje (str. 664)

Przegląd czyszczenia map

Opcje czyszczenia rysunku umożliwiają korygowanie błędów geometrii pochodzących z
pomiarów, digitalizacji i skanowania, wykonywanych przed zdefiniowaniem topologii.
Należy również wykonać analizę mapy, wydrukować mapę lub wyeksportować ją do
formatu danych geoprzestrzennych.

Można również usunąć niepotrzebne szczegóły ze skomplikowanych map.

Na przykład: po digitalizacji map papierowych niektóre skrzyżowania nie łączą się
prawidłowo. Przed utworzeniem topologii należy wyczyścić mapy.

Można wykonać następujące czynności czyszczące:

■ usunąć powielające się obiekty,

■ wymazać krótkie obiekty ,

■ przerwać przecinające się obiekty,

■ wydłużyć niedociągnięcia,

■ wydłużyć do istniejącego przecięcia,

■ zastąpić skupisko węzłów jednym węzłem,

■ usunąć pozorne węzły,

■ wymazać wiszące elementy,

■ uprościć obiekty,

■ usunąć obiekty o nieznaczącej długości,

■ wygładzić wierzchołki trójwymiarowych polilinii.

OSTRZEŻENIE Do edycji topologii służą polecenia edycji topologii (str. 723). Czyszczenie
rysunku może spowodować uszkodzenie topologii. Co więcej, kiedy proces czyszczenia
tworzy nowy obiekt lub dzieli obiekt na liczne segmenty, informacje klasyfikujące
pozostają z segmentem, który zawiera punkt początkowy oryginalnego obiektu. Inne
obiekty należy klasyfikować ręcznie.

Patrz także:

■ Metody poprawiania błędów (str. 658)
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■ Operacje czyszczenia (str. 664)

■ Przegląd edycji topologii (str. 724)

OSTRZEŻENIE Do edycji topologii służą polecenia edycji topologii (str. 723). Czyszczenie
rysunku może spowodować uszkodzenie topologii.

Aby wyczyścić obiekty na mapie

1 Otwórz rysunek zawierający obiekty do czyszczenia lub wykonaj zapytanie do
bieżącego rysunku.

2 Należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych przed czyszczeniem, ponieważ
mapa może ulec zmianie podczas procesu czyszczenia.

3 Kliknij menu Zmiana  ➤ Czyszczenie rysunku.

4 Wykonaj następujące kroki:

■ Zaznaczanie i zakotwiczanie obiektów (str. 647) Zaznacz obiekty, które będą
uwzględnione podczas procesu czyszczenia i obiekty do zakotwiczenia. Kliknij
przycisk Dalej.

■ Opcje ustawienia czyszczenia (str. 650) Wybierz proces czyszczenia i zestaw
parametrów dla każdej operacji, którą wybierasz. Określ, czy błędy mają być
poprawiane automatycznie czy chcesz dokonać przeglądu i potwierdzić każdą
poprawkę. Kliknij przycisk Dalej.

■ Konwersja obiektów po czyszczeniu (str. 653) Określ, w jaki sposób zostaną
potraktowane oryginalne obiekty rysunku po zakończeniu operacji czyszczenia.
Kliknij przycisk Dalej.

■ Ustawianie znaczników dla trybu interaktywnego (str. 654) Należy określić, jakie
znaczniki błędów mają być użyte, jeśli do przeglądania poprawek błędów w
Opcjach ustawień czyszczenia wybrany został tryb Interaktywny. Kliknij przycisk
Dalej.

■ Zapisywanie ustawień czyszczenia (str. 657) Aby zapisać ustawienia jako profil,
kliknij przycisk Zapisz.

5 Kliknij przycisk Zakończ.

W programie AutoCAD Map 3D czyszczenie przeprowadzane jest według wybranych
wartości i opcji.
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6 W zależności od tego, czy wybrana została opcja Interaktywne czy Automatyczne,
w programie AutoCAD Map 3D wykonywana jest jedna z poniższych operacji:

■ Jeśli wybrany został tryb Interaktywny (str. 660), AutoCAD Map 3D wyświetli
się lista wykrytych błędów. Można dokonać przeglądu błędów i zdecydować
jak je potraktować. Przykładowo można oznaczyć błędy, usunąć je lub
zignorować.

■ Jeśli wybrany został tryb Automatyczny (str. 659), w programie AutoCAD Map
3D automatycznie poprawione zostaną wszystkie wykryte błędy i w wierszu
polecenia wyświetlony zostanie raport podsumowujący wyniki.

Operację czyszczenia rysunku można ponowić, aby sprawdzić, czy wszystkie błędy zostały
usunięte. Czyszczenie geometrii rysunku tworzy nową geometrię i ustala nowe relacje
między obiektami. Możliwe, że operację czyszczenia trzeba będzie powtórzyć.

Skrócone omówienie

MAPCLEAN

Wykonuje operacje czyszczenia rysunku

Menu Zmiana  ➤ Czyszczenie rysunkuMenu

Czyszczenie rysunku

Ikona

MAPCLEANWiersz polecenia

Czyszczenie rysunkuOkno dialogowe

Krok 1: wybieranie i zakotwiczanie obiektów

Należy zacząć od wybrania obiektów, które zostaną oczyszczone. Można automatycznie
wybrać wszystkie obiekty lub wybrać indywidualnie tylko obiekty potrzebne.

Wybiera się również obiekty do zakotwiczenia. Zakotwiczone obiekty są punktami
odniesienia i pozostają niezmienione i nieporuszone; obiekty czyszczone przesuwane są
w kierunku obiektów zakotwiczonych.

Co więcej, można filtrować wybór obiektów na podstawie warstwy i klasy obiektów, aby
wybierać tylko te obiekty, które należą do określonych warstw i klas obiektów.
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Przykład: Zaznacz do czyszczenia wszystkie obiekty na warstwie dróg i zakotwicz punkty
pomiaru w klasie obiektów Pomniki tak, żeby zachowały swoją dokładność.

UWAGA Zwykle czyścić można jedynie obiekty liniowe (linie, łuki, okręgi i polilinie),
chociaż kilka operacji czyszczenia obsługuje dodatkowe typy obiektów, w tym punkty,
bloki, tekst lub wtekst. Zakotwiczanie obsługuje powyższe dodatkowe rodzaje obiektów.
Nieobsługiwane typy obiektów nie są czyszczone czy zakotwiczane.

Patrz także:

■ Przegląd czyszczenia map (str. 644)

■ Strona Wybierz obiekty (str. 1347)

■ Przegląd operacji czyszczenia (str. 665)

Aby wybrać i zakotwiczyć obiekty do czyszczenia rysunku

1 Kliknij menu Zmiana  ➤ Czyszczenie rysunku.

2 Na stronie Wybierz obiekty, pod Obiekty objęte czyszczeniem rysunku, zaznacz
obiekty do czyszczenia.

■ Wybierz metodę zaznaczania obiektów. Kliknij opcję Zaznacz wszystko, aby
zaznaczyć wszystkie obiekty. Kliknij opcję Wybierz ręcznie, aby zaznaczyć
pojedyncze obiekty.

■ Aby ograniczyć wybór obiektów do obiektów na określonych warstwach lub w
określonej klasie obiektów, należy określić warstwy i klasy obiektów, które
zostaną wzięte pod uwagę.

■ Jeśli zaznaczona jest opcja ręcznego wyboru, kliknij opcję Zaznacz obiekty do
czyszczenia, aby wybrać obiekty z obszaru rysunku. Naciśnij klawisz Enter, aby
wrócić do strony wyboru obiektów.

Zwykle czyścić można jedynie obiekty liniowe (linie, łuki, okręgi i polilinie). Kilka
operacji czyszczenia obsługuje dodatkowe typy takie jak punkty, bloki, tekst lub
wtekst. Nieobsługiwane typy obiektów nie są czyszczone.

Pasek stanu pokazuje jak wiele obiektów zostało wybranych i jak wiele zostało
odfiltrowanych.

3 W obszarze Obiekty do zakotwiczenia w procesie czyszczenia należy wybrać obiekty,
które zostaną użyte jako punkty odniesienia podczas procesu czyszczenia. Punkty
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te nie ulegają zmianie. Można zakotwiczyć obiekty liniowe, punkty, bloki, tekst czy
wtekst.

■ Aby ograniczyć wybór obiektów do obiektów na określonych warstwach lub w
określonej klasie obiektów, należy określić warstwy i klasy obiektów, które
zostaną wzięte pod uwagę.

■ Kliknij opcję Obiekty do zakotwiczenia w procesie czyszczenia. Wybierz obiekty
do zakotwiczenia. Naciśnij klawisz Enter, aby powrócić do strony Wybór
obiektów

4 Kliknij przycisk Dalej.

5 Przejdź do rozdziału Aby wybrać operacje czyszczenia i ustawić opcje (str. 650).

Skrócone omówienie

MAPCLEAN

Wykonuje operacje czyszczenia rysunku

Menu Zmiana  ➤ Czyszczenie rysunkuMenu

Czyszczenie rysunku

Ikona

MAPCLEANWiersz polecenia

Czyszczenie rysunkuOkno dialogowe

Krok 2: Ustawianie opcji czyszczenia

Do czyszczenia mapy, wybiera się jedną bądź więcej operacji czyszczenia, które zostaną
przeprowadzone. Każda operacja czyszczenia wykrywa inny rodzaj błędu mapy, na przykład
powielające się obiekty, niedociągnięcia lub obiekty o zerowej długości.

Aby osiągnąć najlepsze wyniki, oddzielnie uruchom opcję Uprość obiekty i Wygładź
polilinie. Przeprowadzaj operacje czyszczenia pojedynczo lub ogranicz inne operacje do
minimum.
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Operacje Czyszczenia

Można wykonać następujące czynności czyszczenia:

■ Usuń powielone obiekty (str. 670)

■ Wymaż krótkie elementy (str. 672)

■ Przerwij przecinające się elementy (str. 674)

■ Wydłuż niedociągnięcia (str. 676)

■ Widoczne przecięcie (str. 678)

■ Zastąp skupisko węzłów jednym węzłem (str. 680)

■ Usuń węzły pozorne (str. 683)

■ Wymaż elementy wiszące (str. 685)

■ Uprość obiekty (str. 687)

■ Obiekty o zerowej długości (str. 691)

■ Wygładź polilinie (str. 692)

Kolejność operacji czyszczenia

Kolejność wykonywania operacji czyszczenia wpływa na rezultat ostateczny. Kolejność
wyświetlania można zmieniać przeciągając elementy w górę lub w dół listy. Czynność z
górnej części listy wykonywana jest jako pierwsza.

Ustawianie opcji czyszczenia

Ustawiaj opcje czyszczenia dla każdej operacji pojedynczo. Aby uzyskać więcej informacji,
zobacz tematy pomocy o każdej akcji czyszczenia.

Zrozumienie ustawień tolerancji

Tolerancja jest najmniejszą dopuszczalną odległością między obiektami liniowymi lub
węzłami. Gdy dwa obiekty liniowe lub węzły znajdują się od siebie w odległości mniejszej
od wartości tolerancji, AutoCAD Map 3D traktuje to jako błąd i wprowadza poprawki.
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Gdy tolerancja będzie miała zbyt małą wartość, AutoCAD Map 3D może pominąć niektóre
błędy. Gdy tolerancja będzie miała zbyt dużą wartość, AutoCAD Map 3D może naprawić
obiekty liniowe, które są poprawne. Należy zdecydować, które dane mają być
potraktowane jako błędne i wybrać odpowiednią wartość tolerancji, aby je wyeliminować.

Przykładowo tolerancja o wartości 10 wyeliminuje obiekty wiszące krótsze niż 10 metrów,
ale w niektórych przypadkach takie obiekty mogą być prawidłowym odwzorowaniem
krótkich rur czy ulic.

Patrz także:

■ Przegląd czyszczenia map (str. 644)

■ Strona Wybierz operacje (str. 1342)

■ Przegląd operacji czyszczenia (str. 665)

Aby wybrać operacje czyszczenia i ustawić opcje

1 Ze strony Wybierz operacje wybierz opcje czyszczenia jakie mają być wykonane,
dodając je do listy wybranych operacji.

Aby dodać operację czyszczenia do listy Wybrane operacje, wybierz czynność na
liście Operacje czyszczenia (str. 664) i kliknij przycisk Dodaj.
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Aby osiągnąć najlepsze wyniki, oddzielnie uruchom opcję Uprość obiekty i Wygładź
polilinie. Przeprowadzaj operacje czyszczenia pojedynczo lub ogranicz inne operacje
do minimum.

2 Na liście wybranych operacji zaznacz kolejność operacji czyszczenia. Kolejność
może mieć wpływ na rezultat końcowy. Pierwsza wykonywana jest operacja pierwsza
w kolejności na liście. Aby zmienić kolejność, podświetl operację i klikając na strzałkę
przesuwaj w górę lub dół

3 Z listy wybranych operacji, wybierz czynność dla której chcesz zdefiniować
ustawienia.

4 W parametrach czyszczenia, zdefiniuj ustawienia dla wybranej operacji. Aby uzyskać
więcej informacji na temat operacji czyszczenia, kliknij jedno z następujących łączy:

■ Usuń powielone obiekty (str. 670)

■ Wymaż krótkie elementy (str. 672)

■ Przerwij przecinające się elementy (str. 674)

■ Wydłuż niedociągnięcia (str. 676)

■ Widoczne przecięcie (str. 678)

■ Zastąp skupisko węzłów jednym węzłem (str. 680)

■ Usuń węzły pozorne (str. 683)

■ Wymaż elementy wiszące (str. 685)

■ Uprość obiekty (str. 687)

■ Obiekty o zerowej długości (str. 691)

■ Wygładź polilinie (str. 692)

5 Aby sprawdzić wykryte błędy przed ich usunięciem, w Opcjach wybierz pozycję
Interaktywne. Aby automatycznie usunąć wszystkie wykryte błędy w programie
AutoCAD Map 3D, wybierz opcjęAutomatyczne.

UWAGA Operacje Uprość obiekty i Wygładź polilinie nie są operacjami
interaktywnymi. Program AutoCAD Map 3D dokonuje tych zmian automatycznie
podczas czyszczenia.

6 Kliknij przycisk Dalej.

7 Przejdź do rozdziału Krok 3: Określanie konwersji obiektów po czyszczeniu (str.
652).
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Skrócone omówienie

MAPCLEAN

Wykonuje operacje czyszczenia rysunku

Menu Zmiana  ➤ Czyszczenie rysunkuMenu

Czyszczenie rysunku

Ikona

MAPCLEANWiersz polecenia

Czyszczenie rysunkuOkno dialogowe

Krok3:Określaniekonwersjiobiektówpoczyszczeniu

Można określić, w jaki sposób zostaną potraktowane oryginalne obiekty rysunku po
zakończeniu operacji czyszczenia.

■ Modyfikuj oryginalne obiekty — wykorzystuje oryginalną warstwę i możliwie
największą ilość oryginalnych danych. Przykładowo obiekty liniowe zostaną
odpowiednio wydłużone.

■ Zachowaj oryginał i stwórz nowe obiekty — zachowuje oryginalne i tworzy nowe
obiekty na określonej warstwie. Przykładowo przy wydłużaniu za krótkiego obiektu
(niedociągnięcia), zostaną zachowane oryginalne obiekty, a nowe obiekty liniowe
zostaną utworzone na warstwie określonej dla obiektów niedociągniętych i obiektów,
do których są one wydłużane.

■ Usuń oryginalne i utwórz nowe obiekty — usuwa wszystkie pierwotne obiekty i
tworzy nowe na określonej warstwie. Przykładowo oryginalny, za krótki element
zostanie usunięty i powstanie nowy obiekt liniowy o odpowiedniej długości.

UWAGA Podczas tworzenia nowych obiektów, istniejące dane opisowe i połączenia z
bazą danych zostaną skopiowane do nowych obiektów. Wszystkie utworzone obiekty
mają przypisaną bieżącą wartość zmiennej systemowej ELEVATION.

Konwersja obiektów na polilinie

Można określić, czy linie, łuki i polilinie 3D zostaną przekształcone w polilinie 2D, a okręgi
w łuki, również polilinie 2D. Gdy łuki są przekształcane w polilinie, polilinia ta jest
prawdziwym łukiem, a nie zbiorem prostych segmentów liniowych. Gdy okrąg jest
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przekształcany w polilinię, polilinia ta składa się z dwóch prawdziwych łuków, a nie zbioru
prostych segmentów liniowych. Opisane opcje przekształceń należy zastosować w
przypadkach, gdy:

■ Obiekty otrzymane w wyniku czyszczenia rysunku mają być użyte w innym programie,
który akceptuje tylko polilinie.

■ Ma być zmieniona szerokość łuków, okręgów lub linii, które mają być użyte ich w
mapie tematycznej. Szerokość linii można przypisać tylko do polilinii.

UWAGA Jeśli podczas procesu czyszczenia obiekty są konwertowane na inne typy
elementów, sklasyfikowane obiekty mogą zostać zmodyfikowane w ten sposób, że nie
będą już spełniać definicji klasy obiektów i zostaną niesklasyfikowane.

Patrz także:

■ Przegląd czyszczenia map (str. 644)

■ Przegląd konfigurowania klasyfikacji obiektów (str. 109)

■ Strona Metody czyszczenia (str. 1339)

Aby określić sposób traktowania obiektów po operacji czyszczenia

1 Na stronie Metody czyszczenia, w części Metody czyszczenia, należy określić sposób
traktowania obiektów po zakończeniu procesu czyszczenia.

UWAGA Tworzenie nowych obiektów może znacząco powiększyć rozmiary pliku.

2 Jeśli mają być utworzone nowe obiekty, należy wybrać warstwę do użycia.

3 W części Konwertuj wybrane obiekty, należy określić czy linie, łuki i polilinie 3D
zostaną przekształcone w polilinie 2D, oraz czy okręgi zostaną przekształcone w
łuki, lub polilinie 2D.

4 Aby zapisać swoje ustawienia jako profil, kliknij przycisk OK.

5 Wykonaj jedną z poniższych czynności:

■ Jeśli na stronie Wybierz operacje wybrana została opcja Interaktywne (str. 660),
kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować procedurę Aby ustawić znaczniki dla
trybu interaktywnego (str. 656).

■ Jeśli na stronie Wybierz operacje została opcja Automatyczny (str. 659), kliknij
przycisk Zakończ, aby rozpocząć proces czyszczenia.
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Skrócone omówienie
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Menu Zmiana  ➤ Czyszczenie rysunkuMenu

Czyszczenie rysunku

Ikona

MAPCLEANWiersz polecenia

Czyszczenie rysunkuOkno dialogowe

Krok 4: Ustawianie znaczników dla trybu
interaktywnego

Kiedy błędy przeglądane są w trybie interaktywnym, AutoCAD Map 3D wstawia znaczniki
błędów na wykrytych błędach aby ułatwić szybsze znajdowanie błędów i szacowanie czy
wymagają one poprawek.

Jeśli błąd zostanie poprawiony, znacznik zostaje usunięty. Jeśli błąd nie zostanie
poprawiony, można usunąć znacznik i pominąć błąd, albo zostawić znacznik na mapie
na przyszłość.

Można zaznaczyć każdy błąd innym kształtem i kolorem znacznika aby wskazać na rodzaj
operacji.

Jeśli czyszczenie mapy wykonywane jest wielokrotnie, można usunąć lub pozostawić
znaczniki z poprzednich operacji. Można także usunąć lub pozostawić znaczniki po
zakończeniu bieżącej operacji.
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Należy ustalić symbol i kolor dla znaczników używanych do zaznaczania błędów.

■ Jeśli błędy poprawiane są automatycznie, nie są one zaznaczane.

■ Znaczniki użyte do czyszczenia rysunku są takie same jak te, używane podczas
tworzenia topologii regionów. Przed rozpoczęciem którejkolwiek z operacji, istniejące
znaczniki są usuwane.

Patrz także:

■ Przegląd czyszczenia map (str. 644)

■ Używanie trybu interaktywnego do przeglądu i potwierdzania poprawek (str. 660)

■ Strona Znaczniki błędów (str. 1341)

■ Tworzenie topologii regionów (str. 707)

UWAGA Strona Znaczników błędów dostępna jest tylko wtedy gdy wybierze się
Interaktywny w Kroku 2 (str. 650).
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Aby ustawić znaczniki dla trybu interaktywnego

1 Aby usunąć znaczniki wstawione podczas poprzedniego procesu czyszczenia, na
stronie Znaczniki błędów wybierz opcję Wymaż znaczniki przy uruchomieniu
czyszczenia. Jest to użyteczne, jeśli powtarza się proces czyszczenia, aby wyłapać
błędy przeoczone za pierwszym razem.

2 Aby pozostawić znaczniki po zakończeniu tego procesu czyszczenia, wybierz opcję
Zachowaj znaczniki po zakończeniu przetwarzania polecenia.

3 W oknie dialogowym Rozmiar znacznika określ rozmiar znacznika. Zazwyczaj
odpowiednia wartość tego parametru mieści się w przedziale od 3% do 7%.

4 W polu Bloki i kolory, wybierz kształt znacznika i kolor dla każdego rodzaju błędu.

5 Aby zapisać ustawienia jako profil, kliknij przycisk Zapisz.

6 Kliknij przycisk Zakończ.

Przed sprawdzeniem błędów, poprzedzającym ich usunięcie (str. 662), wyświetlone
zostaje okno dialogowe Błędy czyszczenia rysunku.

Operację czyszczenia rysunku można ponowić, aby sprawdzić, czy wszystkie błędy zostały
usunięte. Czyszczenie geometrii rysunku tworzy nową geometrię i ustala nowe relacje
między obiektami. Możliwe, że operację czyszczenia trzeba będzie powtórzyć.

Skrócone omówienie

MAPCLEAN

Wykonuje operacje czyszczenia rysunku

Menu Zmiana  ➤ Czyszczenie rysunkuMenu
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MAPCLEANWiersz polecenia

Czyszczenie rysunkuOkno dialogowe

Zapisywanie ustawień czyszczenia jako profilu

Można zapisać ustawienia do profilu, aby móc je wykorzystać później, jeśli są one już
ustawione dla czyszczenia rysunku. Profile są również użyteczne, gdy proces importu
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lub eksportu zautomatyzowany jest za pomocą skryptów. Profile czyszczenia użytkownika
zapisywane są jako pliki *.dpf

Zapisywanie ustawień czyszczenia rysunku jako profilu

Ustawienia parametrów czyszczenia zawierają wszystkie opcje wybrane w oknie
dialogowym czyszczenia rysunku, włączając w to nazwy warstw dla wybranych obiektów
i zakotwiczania, operacje czyszczenia i ustawienia, metody czyszczenia i ustawienia
znaczników błędów (jeśli takie są). Profil czyszczenia rysunku nie zawiera właściwych
obiektów, wybranych i zakotwiczonych na określonej warstwie.

Wczytywanie profilów czyszczenia rysunku

Wczytaj profil, aby ustawić zapisane ustawienia jako bieżące. Wczytane ustawienia
zawierają wybór obiektów i kryteria zakotwiczania, operacje czyszczenia i ustawienia,
metody czyszczenia oraz ustawienia znaczników błędów.

Edytowanie profilu czyszczenia rysunku

W programie AutoCAD Map 3D można edytować profil czyszczenia rysunku oraz
zapisywać zmiany, zastępując istniejący profil lub zapisując profil jako nowy.

OSTRZEŻENIE Nie należy edytować profilów czyszczenia rysunku poza środowiskiem
AutoCAD Map 3D. Działanie to może spowodować nieoczekiwane rezultaty.

Patrz także:

■ Przegląd czyszczenia map (str. 644)

Aby zapisać ustawienia czyszczenia rysunku jako profil

1 Kliknij menu Zmiana  ➤ Czyszczenie rysunku.

2 Określ ustawienia do zapisania.

3 Kliknij przycisk Zapisz.

4 W oknie dialogowym Zapisz profil czyszczenia rysunku podaj nazwę profilu. Kliknij
przycisk Zapisz.

Aby wczytać istniejący profil czyszczenia rysunku

1 Kliknij menu Zmiana  ➤ Czyszczenie rysunku.

2 Kliknij przycisk Wczytaj.
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3 W oknie dialogowym Wybierz profil czyszczenia rysunku wybierz profil, który ma
zostać wczytany.

4 Kliknij przycisk Otwórz.

Aktywowane zostały ustawienia z wybranego profilu.

Aby edytować profil czyszczenia rysunku

1 Wczytaj profil zgodnie z powyższym opisem.

2 Wprowadź zmiany do ustawień czyszczenia rysunku.

3 Zapisz profil

Skrócone omówienie

MAPCLEAN

Wykonuje operacje czyszczenia rysunku

Menu Zmiana  ➤ Czyszczenie rysunkuMenu

Czyszczenie rysunku

Ikona

MAPCLEANWiersz polecenia

Czyszczenie rysunkuOkno dialogowe

Metody poprawiania błędów

Można poprawić błędy automatycznie lub przejrzeć każdy błąd i zdecydować potem jak
postąpić.

Patrz także:

■ Przegląd czyszczenia map (str. 644)

■ Krok 3: Określanie konwersji obiektów po czyszczeniu (str. 652)

■ Krok 4: Ustawianie znaczników dla trybu interaktywnego (str. 654)
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Aby wybrać metodę poprawiania

■ Aby poprawić błędy automatycznie (str. 659)
■ Aby przejrzeć błędy przed poprawianiem (str. 662)

Używanie trybu automatycznego do poprawiania
błędów

Można skonfigurować AutoCAD Map 3D w ten sposób, aby automatycznie czyścił wykryte
błędy. Wynik czyszczenia zostanie wyświetlony w wierszu polecenia.

Patrz także:

■ Przegląd czyszczenia map (str. 644)

■ Krok 3: Określanie konwersji obiektów po czyszczeniu (str. 652)

■ Używanie trybu interaktywnego do przeglądu i potwierdzania poprawek (str. 660)

Aby poprawić błędy automatycznie

1 Kliknij menu Zmiana  ➤ Czyszczenie rysunku.

2 W oknie dialogowym Czyszczenie rysunku - Wybierz obiekty zaznacz obiekty do
czyszczenia i obiekty do zakotwiczenia. Kliknij przycisk Dalej.

3 Na stronie Wybierz operację, wybierz operacje czyszczenia dodając je do listy
wybranych operacji. Określ parametry czyszczenia dla każdej operacji.

4 W obszarze Opcje kliknij pozycję Automatyczny.

5 Kliknij przycisk Dalej, aby przejść na stronę Metody czyszczenia, na której określany
jest sposób postępowania z obiektami po zakończeniu procesu czyszczenia.

6 Kliknij przycisk Zakończ.

AutoCAD Map 3D poprawia błędy i wyświetla podsumowanie wyników w wierszu
polecenia.

Skrócone omówienie

MAPCLEAN
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Wykonuje operacje czyszczenia rysunku

Menu Zmiana  ➤ Czyszczenie rysunkuMenu

Czyszczenie rysunku

Ikona

MAPCLEANWiersz polecenia

Czyszczenie rysunkuOkno dialogowe

Używanie trybu interaktywnego do przeglądu i
potwierdzania poprawek

Opcja Interaktywna ze strony Wybierz opcje, używana jest do przeglądu list błędów
wykrytych przez polecenie Wyczyść rysunek, do wstawiania znaczników błędów
wskazujących na ich pozycję na mapie i powiększania oraz aby je lepiej sprawdzić. Błędy
należy poprawiać po jednym za każdym razem lub wszystkie wykryte błędy konkretnej
operacji czyszczenia, jakby to była pojedyncza operacja.

Można skonfigurować znaczniki błędów (str. 654) w oknie dialogowym czyszczenia rysunku
- Znaczniki błędów. Można również wskazać, czy zachować znaczniki zarówno z
poprzednich operacji czyszczenia i po obecnej operacji.
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Przegląd, zaznaczanie i poprawianie błędów interaktywnie.

■ Wszystkie operacje czyszczenia przedstawione są w oknie dialogowym błędów
czyszczenia rysunku z wyjątkiem operacji Uprość obiekty, która nie jest operacją
interaktywną.

■ Jeśli przeprowadzana jest operacja czyszczenia krótkich obiektów programu AutoCAD
Map 3D dzieli wykryte błędy na trzy grupy: krótkie zdegenerowane obiekty, krótkie
obiekty liniowe, obiekty o krótkich poliliniach, w ten sposób można ocenić i poprawić
te typy błędów oddzielnie. Jeśli przeprowadzona jest operacja czyszczenie obiektów
o zerowej długości, AutoCAD Map 3D dzieli błędy na dwie grupy: Obiekty liniowe
zerowe i Obiekty o poliliniach zerowej długości.

■ Kiedy poprawiany jest błąd lub grupa błędów, może to mieć wpływ na błędy z dalszej
części listy. Przykładowo, jeśli przerwane zostaną przecinające się obiekty i stworzone
cztery nowe, krótsze obiekty, to nowe obiekty mogą być krótsze niż tolerancja
ustawiona dla opcji Usuń krótkie obiekty. Czyszczenie rysunku rozpozna takie błędy
jako nowe, dodatkowe błędy i doda je do listy.

■ Obiekty nie są aktualizowane wizualnie dopóki nie zamknięte zostanie okno
dialogowe. Kiedy dokonuje się przeglądu nowych błędów, obiekty nie pojawią się
poprawionej wersji.
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Patrz także:

■ Przegląd czyszczenia map (str. 644)

■ Krok 3: Określanie konwersji obiektów po czyszczeniu (str. 652)

■ Krok 4: Ustawianie znaczników dla trybu interaktywnego (str. 654)

■ Używanie trybu automatycznego do poprawiania błędów (str. 659)

Aby przejrzeć błędy przed poprawianiem

1 Kliknij menu Zmiana  ➤ Czyszczenie rysunku.

2 W Czyszczeniu rysunku - zaznacz okno dialogowe Wybierz obiekty, wybierz obiekty
do czyszczenia i obiekty do zakotwiczenia. Kliknij przycisk Dalej.

3 Na stronie Wybierz operację, wybierz operacje czyszczenia dodając je do listy
wybranych operacji. Określ parametry czyszczenia dla każdej operacji.

4 Aby sprawdzić wykryte błędy przed ich usunięciem, w Opcjach wybierz pozycję
Interaktywne.

5 Z listy znajdującej się po lewej stronie okna dialogowego kliknij opcję Znaczniki
błędów.

Można również klikać przycisk Dalej, aby ustawić wszystkie parametry operacji
czyszczenia. Po kliknięciu na stronie metod Czyszczenia przycisku Dalej można
wstawiać znaczniki.

6 Na stronie Znaczników błędów, określ wielkość, kształt i kolor znaczników jakie
mają być użyte do danej operacji czyszczenia. Określ również czy usuwać znaczniki
z wcześniejszych operacji czy usunąć znaczniki po wykonaniu tej operacji.

7 Aby zapisać ustawienia w profilu (str. 657), kliknij przycisk Zapisz.

8 Kliknij przycisk Zakończ, aby rozpocząć proces czyszczenia i przejrzeć listę wykrytych
błędów w oknie dialogowym Błędy czyszczenia rysunku.

W oknie dialogowym błędów czyszczenia rysunku, zaznaczona jest pierwsza operacja
czyszczenia wraz z wykrytymi błędami. Wszystkie inne operacje są przyciemnione.
Operacje czyszczenia są wymienione w kolejności wybranej z okna dialogowego
Wybierz operację - Czyszczenie rysunku. Ikony po lewej stronie nazwy operacji
pokazują jak wygląda znacznik błędów dla danej operacji.

Wszystkie operacje czyszczenia przedstawione są w oknie dialogowym błędów
czyszczenia rysunku z wyjątkiem operacji Uprość obiekty, która nie jest operacją
interaktywną. Dla krótkich obiektów AutoCAD Map 3D dzieli wykryte błędy na trzy
grupy: krótkie zdegenerowane obiekty, krótkie obiekty liniowe, obiekty o krótkich
poliliniach. Jeśli przeprowadzona jest operacja czyszczenie obiektów o zerowej

662 | Rozdział 6   Tworzenie i edycja danych



długości, AutoCAD Map 3D dzieli błędy na dwie grupy: obiekty liniowe zerowe i
obiekty o poliliniach zerowej długości.

9 Wszystkie błędy dla danej operacji czyszczenia można traktować w następujący
sposób:

■ Aby usunąć wszystkie błędy wybranej operacji, kliknij polecenie Napraw
wszystko.

UWAGA Poprawki są wprowadzane po zakończeniu operacji przeglądania i
usuwania wszystkich błędów.

■ Kliknij opcję Zaznacz wszystko, aby wyświetlić znaczniki błędów w przypadku
wszystkich błędów wybranej operacji, sprawiając, że będą one widoczne na
mapie.

■ Kliknij opcjęUsuń wszystko, aby zignorować wszystkie błędy w przypadku
wybranej operacji i usunąć wszystkie znaczniki błędów.

■ Aby przejść do kolejnej operacji czyszczenia bez poprawiania błędów, kliknij
opcję Następna operacja.

10 Aby zająć się pojedynczym błędem, kliknij plus (+) obok operacji czyszczenia. Zaznacz
Błąd 1 z ... i wybierz opcję:

■ Aby usunąć bieżący błąd i przejść do kolejnego, kliknij opcję Napraw.

UWAGA Poprawki pojawiają się po zakończeniu przeglądania i usuwania
wszystkich błędów.

■ Aby pozostawić znacznik przy bieżącym błędzie, kliknij opcję Zaznacz.

■ Aby przejść do następnego błędu i usunąć znaczniki błędów bez naprawiania,
kliknij opcję Usuń.

■ Aby pominąć błąd, kliknij opcję Dalej.

11 Można wyróżnić i przybliżyć błędy na mapie, ustawiając następujące opcje z
Ustawień powiększenia:

■ Aby dynamicznie powiększyć wybrane błędy, kliknij opcję Automatyczne
powiększenie.

■ Aby wskazać na procent wyświetlania rysunku jaki dany błąd zajmuje, wprowadź
wartość w oknie % powiększenia. Przykładowo wprowadź 100%, aby powiększyć
obszar wyświetlany do rozmiarów zaznaczonego błędu, lub wprowadź 60%, aby
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wyświetlić obszar rysunku poza obszarem błędu. Wprowadź 0% w celu
zachowania bieżącego poziomu powiększenia.

■ Aby powiększyć wybrany błąd, odznacz pole Automatyczne powiększenie i
kliknij opcję Powiększ.

12 Kliknij przycisk Zamknij, aby wprowadzić wszystkie poprawki na mapie.

Skrócone omówienie

MAPCLEAN

Wykonuje operacje czyszczenia rysunku

Menu Zmiana  ➤ Czyszczenie rysunkuMenu

Czyszczenie rysunku

Ikona

MAPCLEANWiersz polecenia

Czyszczenie rysunkuOkno dialogowe

Operacje czyszczenia

Operacje czyszczenia rysunku wykrywają błędy mapy (na przykład powielające się obiekty,
niedociągnięcia lub obiekty o długości zerowej) upraszczają złożone mapy dwuwymiarowe,
wygładzają oraz dodają polilinie trójwymiarowe.

Aby wybrać operacje czyszczenia i ustawić opcje

■ Aby wybrać operacje czyszczenia i ustawić opcje (str. 668)
■ Aby usunąć obiekty powielone (str. 671)
■ Aby usunąć krótkie obiekty liniowe (str. 673)
■ Aby przerwać przecinające się obiekty (str. 675)
■ Aby wydłużyć elementy niedociągnięte (str. 678)
■ Aby wydłużyć obiekty do ich widocznego przecięcia (str. 680)
■ Aby zastąpić skupisko węzłów jednym węzłem (str. 682)
■ Aby usunąć węzły pozorne (str. 684)
■ Aby wymazać elementy wiszące (str. 686)
■ Aby uprościć obiekty (str. 690)
■ Aby zidentyfikować obiekty o długości zerowej (str. 691)
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■ Aby wygładzić bądź dodać wierzchołki do trójwymiarowej polilinii (str. 694)

Przegląd operacji czyszczenia

Operacje czyszczenia rysunku używane są do wykrywania błędów mapy (na przykład
powielających się obiektów, niedociągnięć lub obiektów o długości zerowej) uproszczenia
złożonych map dwuwymiarowych, wygładzania oraz dodawania polilinii trójwymiarowych.
Należy wykonać kopię zapasową swoich danych przed rozpoczęciem czyszczenia mapy,
ponieważ proces czyszczenia może zmienić dane.

Aby osiągnąć najlepsze wyniki, należy przeprowadzać operacje czyszczenia pojedynczo
lub ograniczyć pozostałe czynności do minimum.

Poniższa tabela przedstawia przykłady problemów, które czyszczenie rysunku może
naprawić.

Operacja czyszczeniaOpis problemuPo czyszczeniu
mapy

Przed
czyszczeniem mapy

Usuń powielone obiekty (str. 670)Obiekty powielone

Wymaż krótkie elementy (str. 672)Krótkie obiekty

Przerwij przecinające się elementy (str.
674)

Przecinające się
elementy

Wydłuż niedociągnięcia (str. 676)Niedociągnięcia

Widoczne przecięcie (str. 678)Obiekty mogą być
rozszerzone wzdłuż ich
naturalnej linii aby
zbiegały się w okre-
ślonym punkcie
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Operacja czyszczeniaOpis problemuPo czyszczeniu
mapy

Przed
czyszczeniem mapy

Zastąp skupisko węzłów jednym
węzłem (str. 680)

Skupisko węzłów

Usuń węzły pozorne (str. 683)Węzły pozorne

Wymaż elementy wiszące (str. 685)Obiekty wiszące lub
przeciągnięcia

Uprość obiekty (str. 687)Uproszczenie
liniowych obiektów
dwuwymiarowych

Obiekty o zerowej długości (str. 691).Obiekty o zerowej
długości

Wygładź polilinie (str. 692)Zbyt wiele lub zbyt
mało wierzchołków
polilinii
trójwymiarowej

Kolejność operacji czyszczenia

Kolejność wykonywania operacji czyszczenia wpływa na rezultat ostateczny. Kolejność
wyświetlania można zmieniać przeciągając elementy w górę lub w dół listy. Czynność z
górnej części listy wykonywana jest jako pierwsza.
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Ustawianie opcji czyszczenia

Ustawiaj opcje czyszczenia dla każdej operacji pojedynczo. Aby uzyskać więcej informacji,
zobacz tematy pomocy o każdej akcji czyszczenia.

Czyszczenie dla topologii

Niektóre rodzaje błędów muszą być skorygowane przed zbudowaniem topologii. Tabela
poniżej zawiera błędy, które powinny być wzięte pod uwagę podczas tworzenia topologii
sieci lub regionów. Zazwyczaj, topologie węzłów nie wymagają czyszczenia.

Topologia regionówTopologia sieciBłąd

Należy usunąćNależy usunąćObiekty powielone

Można usunąćMożna usunąćKrótkie obiekty liniowe

Należy usunąćSprawdzić poprawność obiektu.
Zobacz sekcję Tworzenie topologii
sieci (str. 703).

Krzyżowanie się obiektów
liniowych

Należy usunąćNależy usunąćNiedociągnięcia

Należy usunąćNależy usunąćSkupisko węzłów

Można usunąćMożna usunąćWęzły pozorne

Należy usunąćSprawdzić poprawność obiektu. Mo-
żna usunąć

Obiekty wiszące lub
przeciągnięcia

Można zastosowaćMożna zastosowaćUprość elementy liniowe

Należy usunąćNależy usunąćObiekty o zerowej długości

Dodatkowo, jeśli zamknięte polilinie (wieloboki) nie zawierają centroid, należy utworzyć
centroidy (str. 756)dla tych polilinii, zanim użyjesz ich w topologii.

Uwagi

■ Czyszczenie wpływa na obiekty umieszczone na warstwach wyłączonych. Nie wpływa
ono na obiekty umieszczone na warstwach zablokowanych. Zaleca się, aby operacje
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czyszczenia rysunku były uruchamiane po kolei na poszczególnych warstwach lub
na wybranym zbiorze warstw. Należy unikać stosowania automatycznego czyszczenia
wszystkich obiektów na wszystkich warstwach.

■ Wszystkie narzędzia z wyjątkiem Wygładź polilinie pracują jedynie na dwóch
wymiarach ignorując wartości Z. Jeśli używane jest narzędzie dwuwymiarowe, dane
Z (oznaczające poziomy) mogą ulec zniszczeniu podczas przetwarzania obiektów na
innych poziomach.

Patrz także:

■ Przegląd czyszczenia map (str. 644)

■ Krok 2: Ustawianie opcji czyszczenia (str. 648)

■ Przegląd edycji topologii (str. 724)

Aby wybrać operacje czyszczenia i ustawić opcje

1 Kliknij menu Zmiana  ➤ Czyszczenie rysunku.

2 Na stronie Wybierz operację, wybierz operacje czyszczenia dodając je do listy
wybranych operacji.

Aby dodać operację do listy wybranych operacji należy wybrać operację z listy
operacji czyszczenia. Kliknij przycisk Dodaj.

■ Aby usunąć obiekty powielone (str. 671)

■ Aby usunąć krótkie obiekty liniowe (str. 673)

■ Aby przerwać przecinające się obiekty (str. 675)

■ Aby wydłużyć elementy niedociągnięte (str. 678)

■ Aby wydłużyć obiekty do ich widocznego przecięcia (str. 680)

■ Aby zastąpić skupisko węzłów jednym węzłem (str. 682)

■ Aby usunąć węzły pozorne (str. 684)

■ Aby wymazać elementy wiszące (str. 686)

■ Aby uprościć obiekty (str. 690)

■ Aby zidentyfikować obiekty o długości zerowej (str. 691)

■ Aby wygładzić bądź dodać wierzchołki do trójwymiarowej polilinii (str. 694)
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3 Z listy wybranych operacji, zaznacz w jakiej kolejności powinny być wykonywane
operacje czyszczenia. Kolejność jest ważna i może wpłynąć na rezultaty. Pierwsza
wykonywana jest operacja pierwsza w kolejności na liście. Aby zmienić kolejność,
podświetl operację i klikając na strzałkę przesuwaj w górę lub dół

UWAGA Aby uzyskać lepsze wyniki, uruchom oddzielnie opcję Uprość obiekty i
Wygładź polilinie. Jeśli jedna z tych operacji wykonywana jest z innymi, zawsze
będzie ona wykonywana przed innymi operacjami, niezależnie od jej pozycji na
liście. W dodatku, te operacje wykonane zostaną tylko raz, niezależnie od tego ile
razy znajdą się na liście.

4 Z listy wybranych operacji wybierz operację.

Każda operacja ma swój własny zestaw opcji i ważne jest to, aby poświęcić czas na
ustawienie każdej z nich oddzielnie. Aby uzyskać więcej informacji o konkretnych
ustawieniach operacji kliknij jeden z powyższych łączy.

5 W parametrach czyszczenia, zdefiniuj ustawienia dla wybranej operacji.

6 Aby sprawdzić wykryte błędy przed ich usunięciem, w obszarze Opcje wybierz
pozycję Interaktywne. Aby automatycznie usunąć wszystkie wykryte błędy w
programie AutoCAD Map 3D, wybierz opcję Automatyczne.

UWAGA Uprość obiekty i Wygładź polilinie nie są operacjami interaktywnymi.
AutoCAD Map 3D dokonuje tych zmian automatycznie podczas czyszczenia.

7 Kontynuuj ustawianie opcji czyszczenia rysunku

Skrócone omówienie

MAPCLEAN

Wykonuje operacje czyszczenia rysunku

Menu Zmiana  ➤ Czyszczenie rysunkuMenu

Czyszczenie rysunku

Ikona

MAPCLEANWiersz polecenia

Czyszczenie rysunkuOkno dialogowe
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Usuń powielone obiekty

Usuń powielone obiekty lokalizuje obiekty, które mają te same punkty początkowe i
końcowe jak również wszystkie inne punkty w ramach tolerancji. Można usunąć jeden z
obiektów. Można dołączyć następujące typy obiektów:

■ Obiekty liniowe

■ Punkty

■ Bloki

■ Tekst

■ Wtekst

OSTRZEŻENIE Nie należy używać tej opcji z topologią regionów, ponieważ funkcja ta
usuwa ważne dane topologiczne.

■ Brane są pod uwagę współrzędne położenia obiektów w przestrzeni i liczba
wierzchołków, i tak obiekty o różnych kierunkach, obiekty różnego typu (na przykład
linie i polilinie) oraz obiekty z różnymi właściwościami (na przykład rodzaj linii i kolor)
mogą być potraktowane jak obiekty powielone.

■ Można wybrać wartość Z (poziom) sprawdzając obiekty powielone. Dla bloków,
tekstu, wtekstu można również wybrać czy należy brać pod uwagę obrót obiektu.

■ Obiekty o tej samej geometrii, lecz położone na różnych warstwach są brane pod
uwagę jako obiekty powielone. Strona Wybierz obiekt używana jest, aby wybrać
wszystkie obiekty na jednej warstwie.
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UWAGA Podczas usuwania powielonych krawędzi, które są segmentami polilinii, przed
przerwaniem polilinii polecenie usuwa linie i łuki. Polecenie usuwa tylko obiekty o tej
samej geometrii, nawet jeśli obiekty te leżą na różnych warstwach.

Patrz także:

■ Przegląd czyszczenia map (str. 644)

■ Krok 2: Ustawianie opcji czyszczenia (str. 648)

■ Przegląd operacji czyszczenia (str. 665)

■ Przegląd edycji topologii (str. 724)

Aby usunąć obiekty powielone

1 Kliknij menu Zmiana  ➤ Czyszczenie rysunku.

2 Na stronie Wybierz operacje na liście operacji czyszczenia kliknij opcję Usuń
powielenia. Kliknij przycisk Dodaj.

3 Na liście Wybierz operacje kliknij opcję Usuń powielenia, aby wyświetlić parametry
czyszczenia dla tej operacji.

4 W obszarze Parametry czyszczenia ustaw wartość tolerancji na niewiele większą
niż odległość między obiektami.

Wprowadź wartość w polu Tolerancja lub kliknij opcję Wskaż, aby zaznaczyć dwa
punkty, które definiują tolerancję.

5 Wybierz typy obiektów, które będą wzięte pod uwagę w obliczeniach procesu
Usuwania obiektów powielonych.

6 Wybierz opcję Obrót, aby do obliczeń procesu usuwania duplikatów załączyć obrót
dla bloków, tekstu i Mtekstu.
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7 Aby dołączyć wartości Z (poziom), w obliczeniach procesu kasowania obiektów
powielonych wybierz opcję Wartości Z.

8 Kontynuuj ustawianie opcji czyszczenia rysunku

Skrócone omówienie

MAPCLEAN

Wykonuje operacje czyszczenia rysunku

Menu Zmiana  ➤ Czyszczenie rysunkuMenu

Czyszczenie rysunku

Ikona

MAPCLEANWiersz polecenia

Czyszczenie rysunkuOkno dialogowe

Wymaż krótkie elementy

Korzystając z tej opcji, można zlokalizować i wymazać wszystkie obiekty krótsze od
zadanej tolerancji. Usuwa to odizolowane obiekty liniowe i krótkie obiekty liniowe, które
są częścią polilinii.
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Opcja ta jest podobna do opcji Usuń węzły pozorne, która jednak usuwa zarówno obiekt
liniowy jak i skojarzone z nim węzły.

W zależności od posiadanych danych, można zastosować opcję Zastąp skupisko węzłów
jednym węzłem, aby poprawić błędy, które powstały w wyniku działania opcji Wymaż
krótkie elementy.

Patrz także:

■ Przegląd czyszczenia map (str. 644)

■ Krok 2: Ustawianie opcji czyszczenia (str. 648)

■ Przegląd operacji czyszczenia (str. 665)

■ Usuń węzły pozorne (str. 683)

Aby usunąć krótkie obiekty liniowe

1 Kliknij menu Zmiana  ➤ Czyszczenie rysunku.

2 Na stronie Wybierz operacje na liście operacji czyszczenia kliknij opcję Wymaż
krótkie elementy. Kliknij przycisk Dodaj.

3 Na liście Wybierz operacje kliknij opcję Wymaż krótkie elementy, aby wyświetlić
parametry czyszczenia dla tej operacji.

4 W obszarze Parametry czyszczenia ustal wartość opcji Tolerancja na niewiele
mniejszą od najkrótszego obiektu, który ma pozostać w rysunku.

Można wprowadzić wartość w oknie Tolerancja lub kliknąć opcję Wskaż, aby
zaznaczyć dwa punkty, które definiują tolerancję.

5 Kontynuuj ustawianie opcji czyszczenia rysunku.
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Skrócone omówienie

MAPCLEAN

Wykonuje operacje czyszczenia rysunku

Menu Zmiana  ➤ Czyszczenie rysunkuMenu

Czyszczenie rysunku

Ikona

MAPCLEANWiersz polecenia

Czyszczenie rysunkuOkno dialogowe

Przerwij przecinające się elementy

Korzystając z tej opcji można zlokalizować obiekty, które się krzyżują ze sobą i nie
posiadają w miejscu przecięcia węzła, przerwać te obiekty i w miejscu przecięcia utworzyć
węzeł. Operacja ta działa na złożonym układzie linii, łuków, okręgów i polilinii, przerywa
je w punktach przecięć tworząc pojedyncze, jednoznacznie określone obiekty.

Operacja ta jest ważna podczas tworzenia topologii sieci lub pracy z warstwicami. Pierwszy
przykład pokazuje 4 obiekty liniowe w topologii sieci, które zostały przetworzone na dwa
obiekty liniowe; po użyciu Przerywania przecinających się obiektów, obiekty liniowe stają
się czterema oddzielnymi obiektami, które przecinają się we wspólnym punkcie.
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Obiekty zamknięte, takie jak warstwice i linie brzegowe jezior, mogą być porządkowane
za pomocą opcji Przerwij przecinające się elementy i Wymaż elementy wiszące. Należy
zastosować opcję Przerwij przecinające się obiekty, aby utworzyć oddzielne obiekty, a
następnie użyć Wymaż elementy wiszące (str. 685) polecenia WYMAŻ. Należy sprawdzić,
czy otrzymane w wyniku edycji kształty są kształtami oczekiwanymi i czy nie powstał
zniekształcony, zamknięty obszar.

UWAGA Podczas przerywania przecinających się obiektów program AutoCAD Map 3D
nie odnosi się do wartości tolerancji. Operacja Przerwij przecinające się elementy usuwa
wyraźne problemy ze wszystkich widocznych warstw i może przerywać linie oznaczające
różne obiekty, np. rzeki i drogi. Aby uniknąć takiej sytuacji, należy stosować opcję Przerwij
przecinające się elementy tylko w przypadku jednej warstwy. Zastosowanie operacji
Przerwij przecinające się obiekty na łuku, którego końce leżą blisko siebie, może
spowodować powielenie lub wydłużenie łuku.

Patrz także:

■ Przegląd czyszczenia map (str. 644)

■ Krok 2: Ustawianie opcji czyszczenia (str. 648)

■ Przegląd operacji czyszczenia (str. 665)

■ Wymaż elementy wiszące (str. 685)

■ Przegląd edycji topologii (str. 724)

Aby przerwać przecinające się obiekty

1 Kliknij menu Zmiana  ➤ Czyszczenie rysunku.

2 Na stronie Wybierz operacje na liście Operacje czyszczenia kliknij opcję Przerwij
przecinające się elementy. Kliknij przycisk Dodaj.
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3 Kontynuuj ustawianie opcji czyszczenia rysunku.

■ Operacja Przerwij przecinające się obiekty nie używa wartości tolerancji ani innych
parametrów czyszczenia.

■ Zastosowanie operacji Przerwij przecinające się obiekty na łuku, którego końce leżą
blisko siebie, może spowodować powielenie lub wydłużenie łuku.

Skrócone omówienie

MAPCLEAN

Wykonuje operacje czyszczenia rysunku

Menu Zmiana  ➤ Czyszczenie rysunkuMenu

Czyszczenie rysunku

Ikona

MAPCLEANWiersz polecenia

Czyszczenie rysunkuOkno dialogowe

Wydłuż niedociągnięcia

Niedociągnięcia są często efektem niedokładnej digitalizacji lub przetwarzania
skanowanych danych. Korzystając z tej opcji, można zlokalizować obiekty znajdujące się
od siebie w odległości określonej wielkością tolerancji, ale nie zbiegające się.

Jeśli jeden element może być wydłużony, aby przeciął się z innym, zostanie wydłużony
(zachowując ten sam kierunek) oraz przeniesiony do punktu na obiekcie. Jeśli nie ma
węzła, zostanie on utworzony w punkcie przecięcia.

Jeśli dwa obiekty mieszczą się w określonej tolerancji i mogą być przeniesione bez zmiany
ich kierunku, zostaną przeniesione razem. Jeśli nie ma takiego węzła, zostanie on
utworzony.
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Niedociągnięcia są często wykrywane w rysunku jako obiekty wiszące. Obiekty wiszące,
lub obiekty przeciągnięte są efektem przedłużenia obiektów liniowych poza punkt
przecięcia z docelowym obiektem liniowym. Zobacz sekcję Wymaż elementy wiszące
(str. 685).

Operacja Wydłuż niedociągnięcia działa w ten sam sposób, co opcja Przerwij przecinające
się obiekty (str. 674), z tą różnicą, że podczas Wydłużania niedociągnięć należy zaznaczyć
opcję Przerywanie celu, aby przerwać docelowe obiekty liniowe w miejscu ich przecięcia.

UWAGA Zastosowanie operacji Wydłuż niedociągnięcia na łuku, którego końce leżą
blisko siebie, może spowodować powielenie łuku lub jego wydłużenie.

Patrz także:

■ Przegląd czyszczenia map (str. 644)

■ Krok 2: Ustawianie opcji czyszczenia (str. 648)

■ Przegląd operacji czyszczenia (str. 665)

■ Wymaż elementy wiszące (str. 685)

■ Przerwij przecinające się elementy (str. 674)
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Aby wydłużyć elementy niedociągnięte

1 Kliknij menu Zmiana  ➤ Czyszczenie rysunku.

2 Na stronie Wybierz operacje na liście Operacje czyszczenia kliknij opcję Wydłuż
niedociągnięcia. Kliknij przycisk Dodaj.

3 Na liście Wybierz operacje kliknij opcję Wydłuż niedociągnięcia, aby wyświetlić
parametry czyszczenia dla tej operacji.

4 W obszarze Parametry czyszczenia należy ustawić Tolerancję na wartość nieznacznie
większą od największej przerwy.

Można wprowadzić wartość w oknie Tolerancja lub kliknąć opcję Wskaż, aby
zaznaczyć dwa punkty, które definiują tolerancję.

5 Aby przerwać docelowe obiekty liniowe w miejscu ich przecięcia podczas operacji
Wydłużanie niedociągnięć, wybierz opcję Przerwij cel.

6 Kontynuuj ustawianie opcji czyszczenia rysunku.

UWAGA Zastosowanie opcji Wydłuż niedociągnięcia na łuku, którego końce leżą blisko
siebie, może spowodować powielenie łuku lub jego wydłużenie.

Skrócone omówienie

MAPCLEAN

Wykonuje operacje czyszczenia rysunku

Menu Zmiana  ➤ Czyszczenie rysunkuMenu

Czyszczenie rysunku

Ikona

MAPCLEANWiersz polecenia

Czyszczenie rysunkuOkno dialogowe

Widoczne przecięcie

Za pomocą Widocznego przecięcia można zlokalizować dwa obiekty które się nie
przecinają, a mogą zostać wydłużone (zgodnie z określoną tolerancją) wzdłuż ich
pierwotnych krzywych, aby zbiegły się w przewidzianym punkcie.
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Tolerancja używana jest jako odległość promienia od końca tych dwóch połączeń. Jeśli
punkty końcowe obiektów i bieżącego przecięcia mieszczą się w określonym zakresie
tolerancji odległości, a obiekty mogą być wydłużone bez zmiany ich kierunku, zostaną
wydłużone do widocznego połączenia.

UWAGA Widoczne przecięcie jest oparte na poleceniu WYDŁUŻ programu AutoCAD
i używa jego opcji Krawędź i Wydłuż. Aby uzyskać więcej informacji na temat rysowania
łuków, zobacz hasło WYDŁUŻ w Pomocy programu AutoCAD.

Patrz także:

■ Przegląd czyszczenia map (str. 644)

■ Krok 2: Ustawianie opcji czyszczenia (str. 648)

■ Przegląd operacji czyszczenia (str. 665)
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Aby wydłużyć obiekty do ich widocznego przecięcia

1 Kliknij menu Zmiana  ➤ Czyszczenie rysunku.

2 Na stronie Wybierz operacje na liście Operacje czyszczenia kliknij opcję Pozorne
przecięcie. Kliknij przycisk Dodaj.

3 Na liście Wybierz operacje kliknij opcję Pozorne przecięcie, aby wyświetlić parametry
czyszczenia dla tej operacji.

4 W obszarze Parametry czyszczenia ustawiona wartość opcji Tolerancja powinna
być nieznacznie wyższa od promienia koła, które zawiera punkty końcowe obiektów
oraz ich przewidywane punkty przecięcia. (Wyobraź sobie punkt przecięcia obiektów,
jeśli obiekty wydłużyłyby się wzdłuż ich naturalnych ścieżek)

Można wprowadzić wartość w oknie Tolerancja lub kliknąć opcję Wskaż, aby
zaznaczyć dwa punkty, które definiują tolerancję.

Jeśli w programie AutoCAD Map 3D nie zostaje odnalezione pozorne przecięcie,
należy zwiększyć wartość Tolerancja.

5 Kontynuuj ustawianie opcji czyszczenia rysunku.

Skrócone omówienie

MAPCLEAN

Wykonuje operacje czyszczenia rysunku

Menu Zmiana  ➤ Czyszczenie rysunkuMenu

Czyszczenie rysunku

Ikona

MAPCLEANWiersz polecenia

Czyszczenie rysunkuOkno dialogowe

Zastąp skupisko węzłów jednymwęzłem

Należy użyć opcji Zastąp skupisko węzłów jednym węzłem, aby poprawić wiele węzłów
leżących blisko tego samego punktu. Za pomocą opcji zastąp skupisko węzłów jednym
węzłem można zlokalizować węzły w obrębie jednej określonej tolerancji zakresu
odległości każdego z nich lub przerzucić je do określonego miejsca. Węzły na końcach
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linii lub polilinii są automatycznie włączane do operacji czyszczenia. Można również
dołączyć węzły samodzielne (punkty i bloki).

Punkt zrzutu będzie jednym z istniejących węzłów u będzie można wybrać czy ma być
on jednym z połączeń punktów końcowych czy funkcjonować jako samodzielny węzeł.
W oparciu o ustawienia, AutoCAD Map 3D ustala najlepszy punkt zrzutu, obliczając, które
punkty mają największą wagę w oparciu o ich lokalizację względem innych węzłów. Brane
pod uwagę są również zakotwiczone węzły. Węzły zakotwiczone, choć nie są zmieniane
ani przemieszczane podczas operacji przerzucania zespolonych węzłów, są dołączane
do procesu przeliczania który określa punkt zrzutu.

Podczas stosowania opcji Zastąp skupisko węzłów jednym węzłem należy pamiętać, że:

■ Węzły przemieszczane są do pojedynczego miejsca, ale nie są usuwane, co może
spowodować utworzenie wielokrotnych obiektów w tym samym miejscu. Użyj opcji
Usuń obiekty powielone, aby usunąć powielone obiekty.

■ Można też zakotwiczyć obiekty podczas wybierania obiektów tak, aby nie zostały
zmieniane podczas operacji przerzucania. Należy jednak zwrócić uwagę, że obiekty
zakotwiczone dołączone zostają do zestawu wyboru i mają wpływ na punkt zrzutu.
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■ Jako że punkty końcowe połączenia poruszają się, kierunek połączeń może również
ulec zmianie.

■ Tekst i wtekst są wyłączone z operacji zastępowania skupisk węzłów.

Patrz także:

■ Przegląd czyszczenia map (str. 644)

■ Krok 2: Ustawianie opcji czyszczenia (str. 648)

■ Przegląd operacji czyszczenia (str. 665)

Aby zastąpić skupisko węzłów jednym węzłem

1 Kliknij menu Zmiana  ➤ Czyszczenie rysunku.

2 Na stronie Wybierz operacje na liście Operacje czyszczenia kliknij opcję Zastąp
skupisko węzłów jednym węzłem. Kliknij przycisk Dodaj.

3 Na liście Wybierz operacje kliknij opcję Zastąp skupisko węzłów jednym węzłem,
aby wyświetlić parametry czyszczenia dla tej operacji.

4 W obszarze Parametry czyszczenia ustaw wartość Tolerancja na niewiele większą
od promienia okręgu, który zawiera punkty końcowe połączenia i skupisko węzłów
do zastąpienia.

Można wprowadzić wartość w oknie Tolerancja lub kliknąć opcję Wskaż, aby
zaznaczyć dwa punkty, które definiują tolerancję.

5 Punkty końcowe linii i polilinii są automatycznie załączane do operacji Zastąp
skupiska węzłów. Aby dołączyć samodzielne węzły do przeliczeń wybierz typy, które
mają zostać załączone:

■ Punkty

■ Bloki

Tekst i wtekst są automatycznie wykluczone.

6 Wybierz sposób zastąpienia do zastosowania:

■ Zastąp na węzeł – zamienia na istniejący węzeł.

■ Zastąp na połączenie – zamienia na istniejący punkt końcowy połączenia.

7 Kontynuuj ustawianie opcji czyszczenia rysunku.
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Skrócone omówienie

MAPCLEAN

Wykonuje operacje czyszczenia rysunku

Menu Zmiana  ➤ Czyszczenie rysunkuMenu

Czyszczenie rysunku

Ikona

MAPCLEANWiersz polecenia

Czyszczenie rysunkuOkno dialogowe

Usuńwęzły pozorne

Węzeł pozorny jest niepotrzebnym węzłem w połączeniu geometrycznym, który
współdzielony jest tylko przez dwa obiekty. Przykładowo długie połączenie może być
niepotrzebnie podzielone na wiele mniejszych połączeń przez węzły pozorne.

Za pomocą operacji czyszczenia Usuń węzły pozorne można zlokalizować każdy pozorny
węzeł, usunąć węzły i połączyć dwa obiekty. Opcja ta usuwa węzły umieszczone w punkcie
przecięcia tylko dwóch obiektów liniowych, lecz pozostawia w tym miejscu wierzchołek.
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UWAGA AutoCAD Map 3D nie odnosi się do wartości tolerancji podczas usuwania
węzłów pozornych.

Gdy usuwane są węzły pozorne z dwuwymiarowej polilinii o różnych wartościach
współrzędnej Z, zostanie użyta pierwsza wartość współrzędnej Z obiektu. W przypadku
trójwymiarowej polilinii, zostanie użyta wartość współrzędnej Z pierwszego wierzchołka.
Obiekt pozostanie trójwymiarową polilinią. Dla wszystkich pozostałych właściwości
zostaną użyte wartości przypisane do pierwszego obiektu.

OSTRZEŻENIE Zastosowanie opcji Usuń węzły pozorne, może spowodować utratę
pewnego typu danych. Przykładowo, jeśli dwie linie posiadają dołączone dane obiektu,
to otrzymana polilinia zachowa tylko dane obiektu dołączone do jednej z tych linii.
Podobnie, jeśli dwie linie umieszczone na różnych warstwach mają wspólny koniec,
polilinia otrzymana w wyniku działania tej opcji zostanie umieszczona tylko na jednej z
tych warstw.

Patrz także:

■ Przegląd czyszczenia map (str. 644)

■ Krok 2: Ustawianie opcji czyszczenia (str. 648)

■ Przegląd operacji czyszczenia (str. 665)

■ Wymaż krótkie elementy (str. 672)

■ Zastąp skupisko węzłów jednym węzłem (str. 680)

■ Uprość obiekty (str. 687)

Aby usunąć węzły pozorne

1 Kliknij menu Zmiana  ➤ Czyszczenie rysunku.
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2 Na stronie Wybierz operacje na liście Operacje czyszczenia kliknij opcję Usuń węzły
pozorne. Kliknij przycisk Dodaj.

3 Kontynuuj ustawianie opcji czyszczenia rysunku.

UWAGA Opcja Usuń węzły pozorne nie używa wartości tolerancji lub innych parametrów
czyszczenia.

Skrócone omówienie

MAPCLEAN

Wykonuje operacje czyszczenia rysunku

Menu Zmiana  ➤ Czyszczenie rysunkuMenu

Czyszczenie rysunku

Ikona

MAPCLEANWiersz polecenia

Czyszczenie rysunkuOkno dialogowe

Wymaż elementy wiszące

Korzystając z tej opcji można zlokalizować obiekt posiadający przynajmniej jeden wolny
koniec (nie połączony z innym obiektem) i wymazać ten obiekt.

Opcja Wymaż elementy wiszące przeszukuje rysunek i usuwa wszystkie wiszące linie,
łuki i polilinie oraz stowarzyszone z nimi węzły. Obiekty wiszące nie obejmują zamkniętych
polilinii.
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Element wiszący jest często efektem niedokładnie przeprowadzonej digitalizacji, gdzie
obiekt zostaje przeciągnięty poza punkt przecięcia z obiektem docelowym. Zazwyczaj
przed użyciem funkcji Wymaż elementy wiszące należy zastosować Przerwij przecinające
się elementy (str. 674).

Patrz także:

■ Przegląd czyszczenia map (str. 644)

■ Krok 2: Ustawianie opcji czyszczenia (str. 648)

■ Przegląd operacji czyszczenia (str. 665)

■ Przerwij przecinające się elementy (str. 674)

Aby wymazać elementy wiszące

1 Kliknij menu Zmiana  ➤ Czyszczenie rysunku.

2 Na stronie Wybierz operacje na liście operacji czyszczenia kliknij opcję Wymaż
elementy wiszące. Kliknij przycisk Dodaj.
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3 Na liście Wybierz operacje kliknij opcję Wymaż elementy wiszące, aby wyświetlić
parametry czyszczenia dla tej operacji.

4 W obszarze Parametry czyszczenia ustaw wartość Tolerancja na nieznacznie większą
niż najdłuższy obiekt wiszący, który będzie wymazany.

Można wprowadzić wartość w oknie Tolerancja lub kliknąć opcję Wskaż, aby
zaznaczyć dwa punkty, które definiują tolerancję.

5 Kontynuuj ustawianie opcji czyszczenia rysunku.

Skrócone omówienie

MAPCLEAN

Wykonuje operacje czyszczenia rysunku

Menu Zmiana  ➤ Czyszczenie rysunkuMenu

Czyszczenie rysunku

Ikona

MAPCLEANWiersz polecenia

Czyszczenie rysunkuOkno dialogowe

Uprość obiekty

Kiedy mapa jest digitalizowana, krawędzie mogą być zdefiniowane przy użyciu większej
liczby detali, niż potrzeba. Należy zastosować opcję Uprość elementy liniowe, aby
zredukować zbędną szczegółowość złożonych linii warstwic, rzek i linii wybrzeża.
Upraszczanie obiektów znane również jako generalizacja czy wygładzanie, zmniejsza
liczbę punktów na złożonej linii.

Upraszczanie obiektów działa w dwóch wymiarach ignorując wartości Z. Aby uzyskać
informacje na temat dodawania i usuwania wierzchołków z trójwymiarowych polilinii,
zapoznaj się z sekcją Wygładź polilinie (str. 692).

Korzystając z tej opcji można uprościć złożone obiekty liniowe, usuwając wszystkie
wewnętrzne węzły leżące wewnątrz pasa o szerokości równej wartości tolerancji.
Segmenty polilinii leżące w zakresie tego samego pasa są scalane w jedną polilinię. Punkty
rozgałęzienia, martwe końce i punkty końcowe polilinii nie są generalizowane.
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Ustawienia tolerancji

AutoCAD Map 3D konwertuje zestaw połączonych segmentów polilinii na pojedyncze
polilinie, używając tej samej tolerancji. Należy określić szerokość pasa tolerancji. Wartości
pasa tolerancji różnią się w zależności od skali mapy; mapy z milionowymi wartościami
współrzędnych używają wartości tolerancji większych od map, których współrzędne
wyrażane są w tysiącach.

Upraszczanie obiektów liniowych usuwa wszystkie możliwe wierzchołki polilinii,
mieszczące się wewnątrz oryginalnego pasa tolerancji.
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Linia brzegowa uproszczona według różnych ustawień tolerancji

W celu uzyskania najlepszych wyników należy zastosować się do poniższych zaleceń:

■ Funkcję Upraszczanie obiektów należy uruchamiać pojedynczo. Jeśli opcja
Upraszczanie obiektów wykonywana jest razem z innymi operacjami czyszczenia,
AutoCAD Map 3D wykonuje najpierw operację upraszczania niezależnie od pozycji
tej operacji na liście.

■ Należy usunąć obiekty powielone (str. 670) przed przystąpieniem do upraszczania
obiektów liniowych.

■ Jeśli obiekty są liniami, a nie poliliniami, użyj opcji Usuń węzły pozorne, aby utworzyć
pojedynczą polilinię.

■ Zastosowanie opcji Uprość obiekty powoduje usunięcie z polilinii szerokości. Należy
upewnić się, że przed rozpoczęciem procesu upraszczania obiektów liniowych, mapa
została zapisana, aby w razie potrzeby można było wrócić do oryginalnego przebiegu
linii.

UWAGA Upraszczanie obiektów nie jest operacją interaktywną. AutoCAD Map 3D
dokonuje zmian automatycznie podczas czyszczenia.

Patrz także:

■ Przegląd czyszczenia map (str. 644)

■ Krok 2: Ustawianie opcji czyszczenia (str. 648)

■ Przegląd operacji czyszczenia (str. 665)

■ Wygładź polilinie (str. 692)

■ Usuń powielone obiekty (str. 670)

■ Używanie trybu interaktywnego do przeglądu i potwierdzania poprawek (str. 660)

UWAGA Upraszczanie obiektów działa w dwóch wymiarach ignorując wartości Z. Aby
uzyskać informacje na temat dodawania i usuwania wierzchołków z trójwymiarowych
polilinii, zapoznaj się z sekcją Wygładź polilinie (str. 692).
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Aby uprościć obiekty

1 Kliknij menu Zmiana  ➤ Czyszczenie rysunku.

2 Na stronie Wybierz operacje na liście operacji czyszczenia kliknij opcję Uprość
obiekty. Kliknij przycisk Dodaj.

UWAGA Aby uzyskać lepsze rezultaty, wykonuj Upraszczanie obiektów pojedynczo.
Jeśli Upraszczanie obiektów wykonywane jest razem z innymi operacjami
czyszczenia, AutoCAD Map 3D wykonuje najpierw operację Upraszczania obiektów,
niezależnie od pozycji tej operacji na liście Wybierz operację.

3 Na liście Wybierz operacje kliknij opcję Uprość obiekty, aby wyświetlić parametry
czyszczenia dla tej operacji.

4 W obszarze Parametry czyszczenia odpowiednio ustaw wartość Tolerancja.

Można wprowadzić wartość w oknie Tolerancja lub kliknąć opcję Wskaż, aby
zaznaczyć dwa punkty, które definiują tolerancję.

5 Aby umożliwić wprowadzenie łuków podczas operacji Upraszczanie obiektów,
należy wybrać opcję Utwórz łuki.

6 Zaakceptuj wszystkie ustawienia domyślne.

AutoCAD Map 3D automatycznie upraszcza obiekty. Nie używaj opcji Interaktywne.

7 Kontynuuj ustawianie opcji czyszczenia rysunku.

Skrócone omówienie

MAPCLEAN

Wykonuje operacje czyszczenia rysunku

Menu Zmiana  ➤ Czyszczenie rysunkuMenu

Czyszczenie rysunku

Ikona

MAPCLEANWiersz polecenia

Czyszczenie rysunkuOkno dialogowe
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Obiekty o zerowej długości

Operacja Obiekty o długości zerowej używana jest do lokalizowania i usuwania linii,
łuków i polilinii, które mają punkt początkowy i końcowy, ale nie mają długości, lub
brakuje im punktu końcowego. Operacja czyszczenia obiektów o zerowej długości nie
zlicza zamkniętych polilinii.

Obiekty o długości zerowej mogą zostać wprowadzone nieumyślnie podczas importowania
danych z innych aplikacji lub podczas digitalizacji danych mapy.

UWAGA AutoCAD Map 3D nie odnosi się do wartości tolerancji podczas identyfikowania
obiektów o długości zero.

Patrz także:

■ Przegląd czyszczenia map (str. 644)

■ Krok 2: Ustawianie opcji czyszczenia (str. 648)

■ Przegląd operacji czyszczenia (str. 665)

Aby zidentyfikować obiekty o długości zerowej

1 Kliknij menu Zmiana  ➤ Czyszczenie rysunku.

2 Ze strony Wybierz operacje z listy Operacje czyszczenia kliknij opcję Obiekty o
długości zerowej. Kliknij przycisk Dodaj.

3 Kontynuuj ustawianie opcji czyszczenia rysunku.

UWAGA Operacja Obiekty o długości zerowej nie używa wartości tolerancji ani innych
parametrów czyszczenia.

Skrócone omówienie

MAPCLEAN

Wykonuje operacje czyszczenia rysunku

Menu Zmiana  ➤ Czyszczenie rysunkuMenu

Czyszczenie rysunku

Ikona

Czyszczenie danych rysunku | 691



MAPCLEANWiersz polecenia

Czyszczenie rysunkuOkno dialogowe

Wygładź polilinie

Opcja Wygładzanie polilinii używana jest, aby dodawać i usuwać wierzchołki z
trójwymiarowych polilinii. Jest to pomocne w kontrolowaniu rozmiaru rysunku i wyglądu
konturów, lub w usuwaniu zbędnych informacji.

Używając opcję Wygładzania polilinii, należy wprowadzić czynniki wygładzania i
uzupełniania, aby określić, czy wierzchołek powinien zostać dodany czy usunięty z
trójwymiarowej polilinii.

Czynniki wygładzania

Czynników wygładzania używa się do zmniejszania liczby punktów generowanych wzdłuż
trójwymiarowych polilinii. Czynniki wygładzania ignorują wierzchołki, które są bliżej niż
czynnik odległości, i które odchylają się mniej niż czynnik kąta. Większa odległość i kąt
odchylenia wygładza większą liczbę punktów. Czynnik odległości mierzony jest w
jednostkach liniowych, a czynnik kątowy w jednostkach kątowych.

Czynniki wygładzania muszą być mniejsze niż czynniki uzupełniania.

Punkt na trójwymiarowej polilinii jest wygładzony dzięki kalkulacji jego pozycji względem
wierzchołków przed i za nim. Jeśli długość pomiędzy tymi trzema punktami jest mniejsza,
niż wartość długości wygładzania, a kąt odchylenia jest mniejszy niż wartości kąta
wygładzania, wtedy środowy punkt nie jest dodany do danych pliku konturu.
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Parametry czynników wygładzania

Czynniki uzupełniania

Czynniki uzupełniania używane są do uzupełniania lub dodawania wierzchołków wzdłuż
trójwymiarowych polilinii. Odległość uzupełnienia jest maksymalną odległością pomiędzy
wierzchołkami. Jeśli odległość pomiędzy wierzchołkami na konturze jest większa niż
czynnik uzupełniania, wtedy punkty dodawane są wzdłuż konturu w równych odstępach,
które są mniejsze bądź równe odległości uzupełniania. Im mniejsza odległość tym większa
liczba uzupełnionych punktów.

Parametry czynników uzupełniania
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Wypukłość

Dla krzywych, wartość wypukłości jest stosunkiem odległości od łuku do cięciwy,
podzielonym przez połowę długości cięciwy. Czynnik wypukłości dodaje wierzchołki do
krzywej polilinii, tworząc przybliżenie krzywej używając segmentów prostych linii. Długość
tych segmentów różni się w zależności od czynnika wypukłości i stopnia krzywizny.

Parametry czynników wypukłości

■ Uwagi

Zalecane jest, aby opcję Wygładzanie polilinii uruchomić oddzielnie. Jeśli operacja
przeprowadzana jest wraz z innymi, zawsze będzie ona uruchomiona przed nimi,
niezależnie od jej pozycji na liście. Co więcej, zostanie ona uruchomiona tylko raz,
niezależnie od tego, ile razy znajduje się na liście.

■ Wygładzanie polilinii nie jest operacją interaktywną. AutoCAD Map 3D dokonuje
zmian automatycznie podczas czyszczenia.

Patrz także:

■ Przegląd czyszczenia map (str. 644)

■ Krok 2: Ustawianie opcji czyszczenia (str. 648)

■ Przegląd operacji czyszczenia (str. 665)

■ Używanie trybu interaktywnego do przeglądu i potwierdzania poprawek (str. 660)

Aby wygładzić bądź dodać wierzchołki do trójwymiarowej polilinii

1 Kliknij menu Zmiana  ➤ Czyszczenie rysunku.
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2 Ze strony Wybierz obiekty, wybierz trójwymiarowe polilinie z których chcesz usunąć
dodatkowe wierzchołki lub je dodać. Kliknij przycisk Dalej.

3 Ze strony Wybierz operację, z listy operacji czyszczenia, kliknij Wygładź polilinie.
Kliknij przycisk Dodaj >.

UWAGA Uruchamiaj operację Wygładź polilinie osobno - bez innych operacji
czyszczenia. Jeśli ta operacja będzie wykonywana z innymi operacjami, należy
zwrócić uwagę, że operacje Wygładzanie polilinii będzie przeprowadzona tylko raz,
niezależnie od tego, ile razy jest ona na liście Wybrane operacje, i będzie zawsze
wykonywana przed innymi operacjami, niezależnie od jej pozycji na liście.

4 Z listy Wybierz operację, kliknij opcję Wygładź polilinie, aby wyświetlić parametry
czyszczenia dla tej operacji.

5 W Czynnikach wygładzania, wprowadź odległość wygładzania w oknie odległości,
albo wybierz i użyj własnych narzędzi do zaznaczenia odległości, wybierając dwa
miejsca na rysunku.

6 Dla kąta, wprowadź kąt odchylenia, lub kliknij Wybierz, aby określić kąt, wybierając
punkt początkowy, wierzchołek i punkt końcowy.

Uwagi

■ Punkt na trójwymiarowej polilinii jest wygładzany poprzez przeliczenie jego
położenia względem wierzchołków przez i za nim. Jeśli odległość miedzy tymi
trzema punktami jest mniejsza niż wartości odległości wygładzania, a kąt
odchylenia jest mniejszy od wartości kąta wygładzania, wtedy środkowy punkt
zostaje wygładzony.

■ Większa odległość i kąt odchylenia wygładza większą liczbę punktów.

■ Odległość wygładzania musi być mniejsza niż odległość uzupełniania.

■ Używając opcji Wybierz do określenia wymiarów, wyświetlane są one
dynamicznie przy użyciu etykiety narzędzi. Format i dokładność wymiarów są
określone przez polecenie JEDN.

7 W narzędziu Czynniki uzupełniania wprowadź Odległość uzupełniania lub kliknij
Wybierz, aby określić odległość na rysunku.

Odległość uzupełniania jest maksymalną odległością miedzy wierzchołkami. Jeśli
odległość pomiędzy wierzchołkami na konturze jest większa niż czynnik
uzupełniania, wtedy punkty dodawane są wzdłuż konturu w równych odstępach,
które są mniejsze lub równe odległości uzupełniania. Im mniejsza odległość, tym
większa liczba uzupełnionych punktów.
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8 Dla Wypukłości wprowadź wartość współczynnika wypukłości lub kliknij przycisk
Wybierz, żeby określić ją na rysunku.

Czynnik wypukłości dodaje wierzchołki do krzywej polilinii, tworząc przybliżenie
krzywej przy użyciu segmentów linii prostych. Wartość wypukłości jest stosunkiem
odległości od łuku do cięciwy, podzielony przez połowę długości cięciwy.

9 Kontynuuj ustawianie opcji czyszczenia rysunku. Kliknij przycisk Zakończ.

Kiedy operacja jest zakończona, całkowita liczba pierwotnych wierzchołków, całkowita
liczba wierzchołków usuniętych oraz liczba nowych przedstawiona jest w wierszu
polecenia.

Skrócone omówienie

MAPCLEAN

Wykonuje operacje czyszczenia rysunku

Menu Zmiana  ➤ Czyszczenie rysunkuMenu

Czyszczenie rysunku

Ikona

MAPCLEANWiersz polecenia

Czyszczenie rysunkuOkno dialogowe

Tworzenie, edycja i zarządzanie topologiami

Topologia jest definiowana przez grupę obiektów, danych i ich relacji. Informacje z
poniższych sekcji będą pomocne przy tworzeniu, zarządzaniu i edycji topologii.

Aby utworzyć, edytować i zarządzać topologiami

■ Aby utworzyć topologię (str. 697)
■ Aby edytować topologię (str. 723)
■ Aby zarządzać topologiami (str. 769)
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Tworzenie topologii

Topologia definiuje, w jaki sposób są połączone elementy mapy reprezentowane przez
punkty, linie oraz wieloboki, a także jak interpretować ich przyległości. Przykładowo
topologia może pokazać, że działki nie pokrywają się lub że trasy dostaw biegną wzdłuż
dróg. Wykorzystując program AutoCAD Map 3D, można tworzyć topologie węzłów, sieci
lub regionów.

Dla topologii sieci można określić kierunek ruchu dozwolony dla łamanych oraz odporność
łamanych i węzłów.

■ Przegląd tworzenia topologii (str. 697)
■ Tworzenie topologii węzłów (str. 701)
■ Tworzenie topologii sieci (str. 703)
■ Tworzenie topologii regionów (str. 707)
■ Czyszczenie danych dla topologii regionu (str. 712)
■ Tworzenie topologii mapy użytkowania gruntów (str. 713)
■ Rozszczepione regiony (str. 714)
■ Określanie kierunku łamanej (str. 718)
■ Określanie oporu łamanej lub węzła (str. 721)

Aby utworzyć topologię

■ Aby utworzyć topologię (str. 699)
■ utwórz topologię węzła (str. 702)
■ Aby utworzyć topologię sieci (str. 705)
■ Aby ustawić przecinające się obiekty (str. 712)
■ Aby utworzyć topologię dla mapy użytkowania lub zagospodarowania gruntów (str.

713)
■ Aby znaleźć regiony podporządkowane podczas tworzenia topologii regionu (str.

716)
■ Aby znaleźć regiony podporządkowane w czasie nakładania dwóch topologii (str.

716)
■ Aby określić kierunek obiektu liniowego (str. 720)
■ Aby edytować opór łamanej lub węzła w topologii sieci. (str. 722)

Przegląd tworzenia topologii

Wykorzystując program AutoCAD Map 3D, można tworzyć topologię węzłów, sieci lub
regionów.
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Topologie węzłów

■ Topologia węzłów definiuje zależności pomiędzy węzłami (obiektami punktowymi).

■ Topologie tego typu są często stosowane w analizach w połączeniu z innymi
topologiami.

Topologie sieci

■ Połącz łamane (linie), aby zbudować sieć linii.

■ Łamane mogą łączyć węzły.

Przykładem zastosowania topologii sieci jest mapa sieci wodociągowej, która pozwala
śledzić przepływ wody ze stacji tłoczącej do mieszkań. Innym przykładem jest sieć ulic.
Dla topologii sieci można określić kierunek łamanej oraz odporność łamanych i węzłów

Topologie regionów

■ Definiuje wieloboki, które reprezentują zamknięte obszary np. działki lub okręgi spisu
ludności. Pojedyncza łamana definiuje wspólną granicę sąsiadujących ze sobą
obszarów.

Topologie, w których regiony reprezentują działki, można stosować do wymiaru podatku
gruntowego i planowania zagospodarowania terenu. Innymi przykładami takich topologii
są jednostki podziału administracyjnego miast, województw oraz prowincji, okręgi
wyborcze, dzielnice i okręgi szkolne.
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Uwagi

Przy tworzeniu topologii, należy pamiętać o następujących zasadach:

■ Przed utworzeniem topologii sieci lub regionu należy użyć narzędzi czyszczenia
rysunku, aby wyczyścić mapę (str. 643). Zazwyczaj topologie węzłów nie wymagają
czyszczenia.

■ Przed zbudowaniem topologii, należy zablokować wszystkie warstwy zawierające
obiekty obszaru papieru. W przeciwnym wypadku topologie zostaną włączone do
tworzenia topologii, kiedy zastosujesz opcje obiektów Wybierz wszystko.

■ Polecenie może tworzyć topologie na warstwach, które są wyłączone. Nie ma jednak
wpływu na obiekty znajdujące się na warstwach zablokowanych.

■ Jeśli uaktywnisz opcję Utwórz nowe węzły, AutoCAD Map 3D podczas tworzenia
topologii sieci lub regionów, wykryje linie i przydzieli węzły do punktów końcowych.
Węzły zostają utworzone na końcach wszystkich łamanych, tam gdzie nie ma żadnego
obiektu. Jeśli określona warstwa dla węzłów nie istnieje, to AutoCAD Map 3D utworzy
ją z kolorem nr 7 i rodzajem linii CONTINUOUS.

■ Węzły można tworzyć za pomocą polecenia ACAD_POINT. Aby zmienić ich wygląd
i rozmiar, kliknij menu Ustawienia  ➤ Więcej opcji formatowania  ➤ Styl punktu.

■ Podczas budowania topologii, dane są przechowywane w postaci danych opisowych
z każdym elementem topologii i zapisane w pliku rysunku mapy. Każdemu węzłowi,
każdej łamanej oraz każdemu wielobokowi zostaje automatycznie przypisany
niepowtarzalny numer identyfikacyjny (ID). Każdy numer identyfikacyjny jest
automatycznie przetwarzany w momencie zastosowania na topologii dowolnego
polecenia.

OSTRZEŻENIE Polecenie PRZERWIJ wpływa na topologię. Jeśli używasz polecenia
PRZERWIJ, należy ponownie zastosować MAPTOPOCREATE, aby odtworzyć topologię.
Czasem trzeba również powtórnie zastosować operacje czyszczenia geometrii rysunku.

Patrz także:

■ Czyszczenie danych rysunku (str. 643)

Aby utworzyć topologię

1 Przenieś węzły lub łamane do projektu:

■ Dołącz rysunki zawierające obiekty, a następnie przywołaj zapytaniem obiekty
do projektu.
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■ Otwórz rysunek zawierający obiekty.

2 Kliknij menu Utwórz  ➤ Topologia.

3 W Okno dialogowe Utwórz topologię - Wybierz topologię (str. 1712) wprowadź nazwę
i opis dla tworzonej topologii.

4 W oknie Typ topologii wybierz topologię, aby ją stworzyć. Postępuj według kroków
dla tej topologii:

■ utwórz topologię węzła (str. 702)

■ Aby utworzyć topologię sieci (str. 705)

■ Aby utworzyć topologię regionów (str. 710)

5 Jeśli skończyłeś określać ustawienia, kliknij przycisk Koniec, aby utworzyć topologię.

6 Ewentualnie, zapisz informacje o topologii z powrotem w rysunkach źródłowych.

Jeśli podczas tworzenia topologii, AutoCAD Map 3D wykryje błędy, to zostanie
wyświetlony komunikat ostrzeżenia i zostaną wyróżnione błędy. Należy poprawić błędy,
a następnie ponownie wydać polecenie Utwórz topologię.

Skrócone omówienie

MAPTOPOCREATE

Tworzy nową topologię

Kliknij opcję Mapa ➤ Topologia ➤ Utwórz.Menu

Utwórz topologię

Ikona

MAPTOPOCREATEWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyTopologie ➤ Utwórz

Okienko zadań

Okno dialogowe Utwórz topologięOkno dialogowe

WŁAŚCIWOŚCI

Wyświetla paletę Właściwości, pozwalającą edytować właściwości obiektów

Analiza ➤ WłaściwościMenu
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Właściwości

Ikona

WŁAŚCIWOŚCIWiersz polecenia

Wybierz obiekt. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze
rysunku ➤ Właściwości

Okienko zadań

Tworzenie topologii węzłów

Topologię węzłów można budować w oparciu o punkty, bloki lub tekst. Topologia węzłów,
zastosowana w połączeniu z topologiami sieci i regionów, może zgromadzić informacje
o miejscach łączenia i krzyżowania się elementów topologii.

Lokalizacje klientów stanowią dobry przykład topologii węzłów.

Dane opisowe dla topologii węzłów

Informacje o topologii węzłów przechowywana jest w tabeli danych opisowych, pokazanej
poniżej.

Pole danych opisowychTabela danych opisowychNazwa topologii

IDTPMNODE_SAMPLE_NODESAMPLE_NODE
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Patrz także:

■ Przegląd tworzenia topologii (str. 697)

■ Zmiana wyglądu punktów (str. 740)

■ Tworzenie topologii sieci (str. 703)

■ Tworzenie topologii regionów (str. 707)

utwórz topologię węzła

1 Wykonaj jedną z następujących czynności, aby włączyć węzły do bieżącego rysunku.

■ Dołącz rysunek zawierający węzły. Zapytanie o węzły w bieżącym rysunku.

■ Otwórz rysunki zawierające węzły.

■ Importuj węzły z innego formatu pliku.

2 Kliknij menu Utwórz  ➤ Topologia.

3 Okno dialogowe Utwórz topologię - Wybierz topologię (str. 1712):

■ Kliknij opcję Topologia, aby określić typ topologii, która będzie utworzona.

■ Wprowadź nazwę i opis nowej topologii.
Nazwy mogą zawierać litery, liczby i znaki podkreślenia, znaki minus i znaki
dolara. Nazwy nie mogą zwierać spacji.

■ Kliknij przycisk Dalej.

4 W oknie dialogowym Utwórz topologię węzłów - Wybierz węzły określ węzły, które
mają być dołączone do topologii:

■ Aby wybrać wszystkie węzły na mapie, kliknij przycisk Wybierz wszystkie.

■ Aby ręcznie wybrać węzły do włączenia, kliknij przycisk Wybierz ręcznie. Kliknij
przycisk Wybierz węzły, aby wybrać węzły na mapie. Po zakończeniu określania
punktów naciśnij klawisz Enter.

■ Aby filtrować (zastrzec) wybór węzła przez warstwę (tylko węzły, które są na
określonych warstwach zostaną wybrane), określ te warstwy w oknie Warstw.
Aby wybrać warstwę z listy warstw istniejących na mapie, kliknij przycisk Wybierz
warstwy. Jeśli warstwa nie jest wymieniona, może być Zablokowana, Zamknięta
bądź wyłączona. Aby używać wszystkich warstw, wprowadź gwiazdkę (*).

■ Aby użyć tylko wybranych bloków jako węzłów, określ te bloki w oknie Bloków.
Aby wykorzystać punkty jako węzły, wybierz blok ACAD_POINT.
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■ Aby filtrować wybór węzła przy pomocy klasy obiektów, określ te klasy obiektów
w polu Klasy obiektu. Tylko węzły należące do określonych klas obiektów będą
włączone do topologii.

Filtry warstw, bloków i klas obiektów odnoszą się do automatycznego i ręcznego
wyboru węzłów.

5 Wybierz przycisk Zakończ, aby utworzyć topologię.

6 Ewentualnie zapisz informacje o topologii z powrotem w rysunkach źródłowych.

Skrócone omówienie

MAPTOPOCREATE

Tworzy nową topologię

Kliknij opcję Mapa ➤ Topologia ➤ Utwórz.Menu

Utwórz topologię

Ikona

MAPTOPOCREATEWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyTopologie ➤ Utwórz

Okienko zadań

Okno dialogowe Utwórz topologięOkno dialogowe

Tworzenie topologii sieci

Topologia sieci definiuje wzajemne połączenia łamanych i opcjonalnie, węzły w miejscach
łączenia się łamanych. Tak utworzone sieci mogą zawierać pętle. Segmenty sieci mają
określony kierunek. Łamane mogą być liniami, otwartymi poliliniami lub łukami. Do
zdefiniowania topologii sieci można używać informacji z różnych warstw.

Jeśli planuje się użycie topologii sieci do analizy kierunku, to można użyć polecenia
EDPLIN, aby złączyć ciągi obiektów o tym samym kierunku przepływu w jeden obiekt z
węzłami w każdym wierzchołku. Aby określić i zmodyfikować te kierunki, wystarczy użyć
polecenia EDPLIN, aby połączyć segmenty o tym samym kierunku.

Podczas tworzenia topologii sieci z węzłami w każdym punkcie przecięcia, dane węzłów
nie zwiększają znacząco wielkości pliku. Możesz użyć węzłów dla tras (str. 1104), najlepszych
dróg (str. 1108) i rozpływów (str. 1113).
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Dane opisowe dla topologii sieci

Informacja zawarta w topologii sieci jest przechowywana w łamanych i węzłach, w postaci
danych opisowych. Każdy element topologii sieci posiada inne wartości danych opisowych.

Pole danych opisowychTabela danych opisowychNazwa topologii

IDTPMLINK_SAMPLE_NETSAMPLE_NET

START_NODE

END_NODE

DIRECTION

DIRECT_RESISTANCE

REVERSE_RESISTANCE

Domyślnie, każda łamana jest dwukierunkowa. Zarówno opór jak i kierunek są
przechowywane w postaci danych opisowych. Można edytować zarówno kierunki (str.
718) i wielkości oporu (str. 721)

Jeśli podczas tworzenia topologii sieci utworzono węzły, to tabela danych obiektu dla
każdego węzła przechowuje następujące informacje.

Pole danych opisowychTabela danych opisowychNazwa topologii

IDTPMNODE_SAMPLE_NETSAMPLE_NET

RESISTANCE

Patrz także:

■ Przegląd tworzenia topologii (str. 697)

■ Tworzenie topologii węzłów (str. 701)

■ Zmiana wyglądu punktów (str. 740)

■ Tworzenie topologii regionów (str. 707)

■ Wykonywanie analizy najkrótszej drogi (str. 1104)
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■ Wykonywanie analizy najlepszej drogi (str. 1108)

■ Wykonywanie analizy rozpływu (str. 1113)

Aby utworzyć topologię sieci

1 Wykonaj jedną z następujących czynności, aby włączyć zbiór linii do bieżącego
rysunku:

■ Dołącz rysunek zawierający zbiór linii. Zapytanie o linie robocze w bieżącym
rysunku.

■ Otwórz rysunek zawierający zbiór linii.

■ Importuj zbiór linii z innego formatu pliku.

2 Kliknij menu Utwórz  ➤ Topologia.

3 Okno dialogowe Utwórz topologię - Wybierz topologię (str. 1712) Wykonaj
następujące operacje:

■ Kliknij narzędzie Sieć, aby określić typ topologii, która ma zostać utworzona.

■ Wprowadź nazwę i opis nowej topologii.
Nazwy mogą zawierać litery, liczby i znaki podkreślenia, znaki minus i znaki
dolara. Nazwy nie mogą zwierać spacji.

■ Kliknij przycisk Dalej.

4 W oknie dialogowym Utwórz topologię sieci - Wybierz łamane określ łamane, które
zostaną włączone do topologii:

■ Aby wybrać wszystkie łamane na mapie, kliknij przycisk Wybierz wszystkie.

■ Aby ręcznie wybrać łamane do włączenia, kliknij opcję Wybierz ręcznie. Kliknij
przycisk Wybierz łamane, aby wybrać łamane na mapie. Po zakończeniu
określania łamanych naciśnij klawisz Enter.

■ Aby filtrować (zastrzec) wybór łamanej przez warstwę (tylko łamane na
określonych warstwach zostaną wybrane), określ warstwy w oknie warstw. Żeby
wybrać z listy warstw projektu, kliknij przycisk Wybierz warstwy. Jeśli warstwa
nie jest wymieniona, może być Zablokowana, Zamknięta bądź wyłączona. Aby
używać wszystkich warstw, wprowadź gwiazdkę (*).

■ Aby filtrować wybór łamanej przy pomocy klasy obiektów, określ te klasy
obiektów w polu Klasy obiektu. Tylko łamane należące do określonych klas
obiektów będą włączone do topologii.
Filtry warstw i klas obiektów odnoszą się do automatycznego i manualnego
wyboru łamanych.
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■ Kliknij przycisk Dalej.

5 W oknie dialogowym Utwórz topologię sieci - Wybierz węzły zaznacz węzły do
włączenia:

■ Aby wybrać wszystkie węzły na mapie, kliknij przycisk Wybierz wszystkie.

■ Aby ręcznie wybrać węzły, kliknij przycisk Wybierz ręcznie. Kliknij przycisk
Wybierz węzły, aby wybrać węzły.

■ Aby filtrować (zastrzec) wybór węzła przez warstwę (tylko węzły na określonych
warstwach zostaną wybrane), określ warstwy w oknie Warstw.

■ Aby użyć tylko wybranych bloków jako węzłów, określ bloki w oknie Bloków.
Aby wykorzystać punkty jako węzły, wybierz blok ACAD_POINT.

■ Aby filtrować wybór węzła przy pomocy klasy obiektów, określ te klasy obiektów
w polu Klasy obiektu. Tylko węzły należące do określonych klas obiektów będą
włączone do topologii.

■ Aby program AutoCAD Map 3D utworzył węzeł na punkcie końcowym łamanej,
kliknij przycisk Następny. W przeciwnym wypadku patrz krok 7.

6 W oknie dialogowym Utwórz topologię sieci - Utwórz nowe węzły, wykonaj co
następuje:

■ Aby stworzyć nowe węzły, wybierz opcję Utwórz nowe węzły.

■ Wybierz warstwę dla nowych węzłów.

■ Wybierz blok, który ma być używany dla węzłów. Aby użyć punktu, wybierz
ACAD_POINT. Wygląd obiektu typu punkt można zmodyfikować przy użyciu
zmiennych systemowych PDMODE oraz PDSIZE. Aby uzyskać więcej informacji
na temat rysowania łuków, zobacz hasło PUNKT w Pomocy programu AutoCAD.

7 Wybierz przycisk Zakończ, aby utworzyć topologię.

8 Ewentualnie, zapisz informacje o topologii z powrotem w rysunkach źródłowych.

Aby uzyskać informacje o dodawaniu kierunków i oporu, zobacz następujące tematy:

Określanie kierunku łamanej (str. 718)

Określanie oporu łamanej lub węzła (str. 721)
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Skrócone omówienie

MAPTOPOCREATE

Tworzy nową topologię

Kliknij opcję Mapa ➤ Topologia ➤ Utwórz.Menu

Utwórz topologię

Ikona

MAPTOPOCREATEWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyTopologie ➤ Utwórz

Okienko zadań

Okno dialogowe Utwórz topologięOkno dialogowe

Tworzenie topologii regionów

Topologia regionów jest rozszerzeniem topologii sieci i opisuje relacje zachodzące
pomiędzy zamkniętymi obszarami. Każdy obszar w topologii jest regionem, a każdy region
składa się ze zbioru łamanych. Region w topologii zawiera centroidę, która jest punktem
lub blokiem przechowującym informacje o każdym zamkniętym obszarze.

Tworzenie, edycja i zarządzanie topologiami | 707



Region w topologii składa się z centroidy zawierającej informacje o otaczających łamanych.
Przecinające się łamane mogą zawierać węzły. Region może zawierać jedną lub więcej wysp.

Nie można utworzyć topologii regionów z elips lub z zamkniętych polilinii, które stanowią
wspólną krawędź regionów lub przecinają inny region. Przed utworzeniem topologii
należy rozbić zamkniętą polilinię. Aby definiować topologię regionów, można
wykorzystywać dane z różnych warstw.

Dane opisowe dla topologii regionów

Informacje o topologii regionów są przechowywane w centroidach i łamanych. Tabela
danych opisowych dla każdej centroidy zawiera następujące informacje.

Pole danych opisowychTabela danych opisowychNazwa topologii

IDTPMCNTR_SAMPLE_POLYSAMPLE_POLY

POWIERZCHNIA

PERIMETER
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Pole danych opisowychTabela danych opisowychNazwa topologii

LINKS_QTY

Tabela danych opisowych dla każdej łamanej w topologii regionów zawiera następujące
informacje.

Pole danych opisowychTabela danych opisowychNazwa topologii

IDTPMLINK_SAMPLE_POLYSAMPLE_POLY

START_NODE

END_NODE

DIRECTION

DIRECT_RESISTANCE

REVERSE_RESISTANCE

LEFT_POLYGON

RIGHT_POLYGON

Jeśli podczas tworzenia topologii regionów utworzono węzły, to tabela danych obiektu
dla każdego węzła przechowuje następujące informacje.

Pole danych opisowychTabela danych opisowychNazwa topologii

IDTPMNODE_SAMPLE_POLYSAMPLE_POLY

RESISTANCE

Patrz także:

■ Przegląd tworzenia topologii (str. 697)

■ Tworzenie topologii węzłów (str. 701)
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■ Tworzenie topologii sieci (str. 703)

■ Rozszczepione regiony (str. 714)

■ Czyszczenie danych rysunku (str. 643)

■ Zapytania topologiczne (str. 1128)

Aby utworzyć topologię regionów

1 Wykonaj jedno z poniższych, aby włączyć zbiór linii do bieżącego rysunku:

■ Dołącz rysunki zawierające zbiór linii. Zapytanie o linie robocze w bieżącym
rysunku.

■ Otwórz rysunek zawierający zbiór linii.

■ Importuj zbiór linii z innego formatu pliku.

2 Kliknij menu Utwórz  ➤ Topologia.

3 Okno dialogowe Utwórz topologię - Wybierz topologię (str. 1712):

■ W obszarze Typ topologii kliknij przycisk Region, aby utworzyć topologię
regionów.

■ Wprowadź Nazwę topologii i opis topologii dla nowej topologii.
Nazwy mogą zawierać litery, liczby i znaki podkreślenia, znaki minus i znaki
dolara. Nazwy nie mogą zwierać spacji.

■ Kliknij przycisk Dalej.

4 Wypełniaj instrukcje wyświetlone na ekranie, aby określić obiekty, które mają zostać
użyte do utworzenia topologii. AutoCAD Map 3D może również stworzyć
jakiekolwiek brakujące węzły i centroidy.

■ Użyj okna dialogowego Utwórz topologię regionów - Wybierz łamane, aby
wybrać obiekty liniowe do generacji regionów dla topologii. Aby użyć zamkniętej
polilinii do utworzenia topologii regionu, trzeba ją najpierw rozbić.

■ Użyj okna dialogowego Utwórz topologię regionu - Wybierz węzły, aby wybrać
węzły do włączenia do topologii.

■ Użyj Okno dialogowe Utwórz topologię regionów - Utwórz nowe węzły (str.
1704), aby AutoCAD Map 3D stworzył potrzebne węzły. Wyznacz warstwę i blok,
aby użyć dla nowych węzłów.

■ Użyj Okno dialogowe Utwórz topologię regionów - Wybierz centroidy (str. 1705),
aby wybrać centroidy.
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■ Użyj Okno dialogowe Utwórz topologię regionów - Utwórz nowe centroidy (str.
1703), aby stworzyć potrzebną centroidę. Wyznacz warstwę i blok, aby użyć dla
nowych centroidów.

5 W Okno dialogowe Utwórz topologię regionów - Ustaw znaczniki błędów (str. 1710)
wskazuje czy podświetlić i/lub zaznaczyć wykryte w blokach błędy. AutoCAD Map
3D automatycznie sprawdza Brakujące centroidy i przecięcia. Możesz również
wybrać AutoCAD Map 3D, aby sprawdzić Duplikowane centroidy, niekompletne
obszary i rozszczepione regiony.

■ Aby wyróżnić błędy za pomocą czerwonych znaków X, wybierz opcję Wyróżnij
błędy.

■ Aby zaznaczyć błędy blokami o określonym kształcie i kolorze, wybierz opcję
Zaznacz błędy blokami.

■ Określa wielkość znacznika jako procent wielkości ekranu. Zazwyczaj
odpowiednia wartość tego parametru mieści się w przedziale od 3% do 7%.

■ Jeśli wybierzesz opcję Zaznacz błędy blokami, określ kształt i kolor bloku, który
ma zaznaczać błędy.

6 Kliknij przycisk Zakończ, aby utworzyć topologię regionu.

Aby usunąć podświetlenie, użyj polecenia PRZERYS, REGEN lub ZAPISZ. Aby usunąć
marker błędu, zaznacz go i wciśnij przycisk Usuń.

7 Ewentualnie, zapisz informacje o topologii z powrotem w rysunkach źródłowych.

Skrócone omówienie

MAPTOPOCREATE

Tworzy nową topologię

Kliknij opcję Mapa ➤ Topologia ➤ Utwórz.Menu

Utwórz topologię

Ikona

MAPTOPOCREATEWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyTopologie ➤ Utwórz

Okienko zadań

Okno dialogowe Utwórz topologięOkno dialogowe
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Czyszczenie danych dla topologii regionu

Wyczyść dane zanim stworzysz topologię regionów; usuń przerwy, przecięcia lub nakładki
we wszystkich zbiorach linii w topologii regionów. Dodatkowo usuń długości o wartości
0 lub obszary z brakującymi centroidami.

Kiedy program AutoCAD Map 3D nie może zbudować topologii regionów z powodu braku
węzła w miejscach krzyżowania się łamanych, stawia w tych miejscach znacznik X.
Brakujące centroidy są również podświetlone lub zaznaczone.

UWAGA Markery użyte do zaznaczania błędów topologii regionów są te same jak użyte
do zaznaczania błędów czyszczenia rysunków. Przed stworzeniem topologii regionów,
program AutoCAD Map 3D usuwa wszelkie markery pozostawione z poprzedniej operacji
czyszczenia rysunków. Odwrotnie, kiedy uruchamiasz operację czyszczenia rysunku,
AutoCAD Map 3D usuwa wszelkie markery pozostałe po stworzenie topologii regionów.

Patrz także:

■ Przegląd tworzenia topologii (str. 697)

■ Tworzenie topologii regionów (str. 707)

■ Czyszczenie danych rysunku (str. 643)

■ Rozszczepione regiony (str. 714)

Aby ustawić przecinające się obiekty

1 Użyj czyszczenia rysunku (str. 643) aby przerwać przecinające się obiekty.

2 Opcjonalnie, znajdź powielone centroidy, niekompletne tereny oraz regiony
podporządkowane (str. 714).

3 Ponownie utwórz topologię.

Możesz się upewnić, że nie ma żadnych brakujących centroidów, wybierając opcję
Utwórz brakującą centroidę w ekranie Utwórz topologię regionów - Utwórz nowe
centroidy.

Skrócone omówienie

MAPCLEAN

Wykonuje operacje czyszczenia rysunku
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Menu Zmiana  ➤ Czyszczenie rysunkuMenu

Czyszczenie rysunku

Ikona

MAPCLEANWiersz polecenia

Czyszczenie rysunkuOkno dialogowe

Tworzenie topologii mapy użytkowania gruntów

Możliwe jest utworzenie wyspecjalizowanej topologii regionów dla mapy użytkowania
lub zagospodarowania gruntów.

Patrz także:

■ Przegląd tworzenia topologii (str. 697)

■ Tworzenie topologii regionów (str. 707)

Aby utworzyć topologię dla mapy użytkowania lub zagospodarowania gruntów

1 Utwórz obszary dla każdego typu.

2 Dodaj tekst lub blok do każdego z nich, aby zidentyfikować ich typ.

3 Utwórz jedną topologię o nazwie LAND_USE.

■ W oknie dialogowym Utwórz topologię regionu - Wybierz centroidy kliknij
Wybierz ręcznie.

■ Kliknij Wybierz obiekty .

■ Wybierz obiekty tekstowe lub blokowe.

4 Przywołaj (str. 1128) wartość centroidy z topologii regionu używając polecenia
przywołania.

Skrócone omówienie

MAPTOPOCREATE
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Tworzy nową topologię

Kliknij opcję Mapa ➤ Topologia ➤ Utwórz.Menu

Utwórz topologię

Ikona

MAPTOPOCREATEWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyTopologie ➤ Utwórz

Okienko zadań

Okno dialogowe Utwórz topologięOkno dialogowe

Rozszczepione regiony

Rozszczepiony region jest bardzo długi i cienki, jego obwód jest bardzo duży w porównaniu
do powierzchni. Nakładając dwie topologie, AutoCAD Map 3D sprawdza rozszczepione
regiony. Tworząc nową topologię regionów, można opcjonalnie sprawdzić rozszczepione
regiony.

Jeśli rozszczepiony region jest wykryty, AutoCAD Map 3D podświetla jego centroid przy
pomocy X. Aby usunąć X, użyj polecenia REGEN.

Mimo, że rozszczepione regiony nie są uważane przez AutoCAD Map 3D za błędy i twoja
topologia ciągle może być uważana ze kompletną i poprawną, rozszczepiony region może
być np. niezamierzonym rezultatem digitalizacji. Jeśli widzisz rozszczepiony wielokąt,
możesz zechcieć sprawdzić powtórnie dane, aby mieć pewność, że są poprawne.

Przykładowo sprowadzasz do postaci cyfrowej dwa przyległe obszary, takie jak działka i
teren zalany, między którymi są lekkie nałożenia. Następnie utworzysz dla każdego
topologie, nałożysz je, a wynikowa topologia będzie zawierać rozszczepione regiony. To
może być poprawne lub nie, zależnie od danych. Jeśli granice pomiędzy przyległymi
wielokątami miały być takie same, wtedy rozszczepione regiony są niepoprawne i musisz
poprawić dane. Jeśli granice nie mają być te same, wtedy rozszczepione regiony są
poprawne.
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Rozszczepione regiony wykryte podczas nakładania (X wskazują srebrne regiony).

Patrz także:

■ Tworzenie topologii regionów (str. 707)

■ Korekta lub uzupełnianie topologii (str. 787)

■ Nakładanie dwóch topologii (str. 1116)

■ Aby znaleźć regiony podporządkowane podczas tworzenia topologii regionu (str.
716)

■ Aby znaleźć regiony podporządkowane w czasie nakładania dwóch topologii (str.
716)
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Aby znaleźć regiony podporządkowane podczas tworzenia topologii regionu

1 Postępuj zgodnie z podstawowymi czynnościami, aby utworzyć topologię regionu
(str. 707).

2 W Okno dialogowe Utwórz topologię regionów - Ustaw znaczniki błędów (str. 1710)
wybierz opcję służącą do sprawdzania Regionów podporządkowanych.

3 Wykonaj jedną z następujących operacji:

■ Aby wyróżnić błędy za pomocą czerwonych znaków X, wybierz opcję Wyróżnij
błędy.

■ Aby zaznaczyć błędy blokami o określonym kształcie i kolorze, wybierz opcję
Zaznacz błędy blokami.
Określa wielkość znacznika jako procent wielkości ekranu. Zazwyczaj
odpowiednia wartość tego parametru mieści się w przedziale od 3% do 7%.
Określ kształt i kolor bloku używanego do oznaczania każdego błędu.

4 Kliknij przycisk Zakończ, aby utworzyć topologię regionu i zlokalizować
rozszczepione regiony.

Aby usunąć podświetlenie, użyj polecenia PRZERYS, REGEN lub ZAPISZ. Aby usunąć
marker błędu, zaznacz go i wciśnij przycisk Usuń.

Aby znaleźć regiony podporządkowane w czasie nakładania dwóch topologii

1 W aplikacji Eksplorator mapy (str. 1771) w menu Bieżący rysunek kliknij prawym
przyciskiem myszy topologię źródłową ➤ Analiza  ➤ Nałóż.

2 W Okno dialogowe Analiza nałożenia topologii - Typ analizy (str. 1742), wybierz
Tożsamość jako typ analizy nakładania, która ma zostać wykonana. Kliknij przycisk
Dalej.

Otrzymana topologia zawiera obszary, które pojawiają się w topologii źródłowej,
oraz obszary w topologii nałożonej, które znajdują się wewnątrz granicy topologii
źródłowej.

3 W oknie dialogowym Wybierz topologię nałożenia wybierz topologię regionu jako
topologię nałożenia. Kliknij przycisk Dalej.

4 W oknie dialogowym Analiza nałożenia topologii - Nowa topologia, wykonaj:

■ Wybierz Wyróżnienie aby wyróżnić otrzymaną topologię na ekranie. Wybierz
kolor podświetlenia.

■ Wprowadź nazwę i opis dla nowej topologii i określ warstwę, aby ją umieścić.

■ Kliknij przycisk Dalej.
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5 W razie potrzeby określ, jak skopiować dane do otrzymanej topologii i czy utworzyć
nowe węzły dla uzupełnienia otrzymanej topologii oraz określ blok do użycia z
centroidami.

6 Kliknij przycisk Zakończ.

Skrócone omówienie

MAPTOPOCREATE

Tworzy nową topologię

Kliknij opcję Mapa ➤ Topologia ➤ Utwórz.Menu

Utwórz topologię

Ikona

MAPTOPOCREATEWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyTopologie ➤ Utwórz

Okienko zadań

Okno dialogowe Utwórz topologięOkno dialogowe

MAPCLEAN

Wykonuje operacje czyszczenia rysunku

Menu Zmiana  ➤ Czyszczenie rysunkuMenu

Czyszczenie rysunku

Ikona

MAPCLEANWiersz polecenia

Czyszczenie rysunkuOkno dialogowe

MAPANOVERLAY

Tworzy nową topologię przez nałożenie dwóch topologii

Kliknij opcję Mapa ➤ Topologia ➤ Nakładanie.Menu

Nakładanie topologii

Ikona
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MAPANOVERLAYWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię ➤ Analiza ➤ Nakładanie

Okienko zadań

Okno dialogowe Analiza nałożenia topologii - Typ analizyOkno dialogowe

Określanie kierunku łamanej

Można określić kierunek dopuszczalnego ruchu po łamanej w topologii sieci. AutoCAD
Map 3D używa tego kierunku szukając w topologii sieci analizy tras, najlepszych dróg i
przepływów.
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Wartość danych
opisowych

Właściwość w
palecie Właściwości

Kierunek

0DwukierunkowośćDwukierunkowość (dwa kierunki poruszania
się wzdłuż łamanej)

1DalejKierunek zgodny z kierunkiem łamanej.
Przejście wzdłuż łamanej jest dopuszczalne
tylko w kierunku zgodnym z kierunkiem
łamanej.

-1OdwróćKierunek przeciwny do kierunku łamanej.
Przejście wzdłuż łamanej jest dopuszczalne
tylko w kierunku przeciwnym do kierunku
łamanej.

Domyślny kierunek łuku lub dwóch punktów polilinii z segmentem łukowym, jest
przeciwny do kierunku ruchu wskazówek zegara. Ustaw wartość na Dwukierunkową (0)
lub W przód (1) dla ruchu przeciwnego ruchowi wskazówek zegara i Odwróć (-1) dla
zgodnego z ruchem wskazówek zegara.
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Aby odwrócić kierunek wybranych łamanych, kliknij prawym przyciskiem topologię sieci
w oknie dialogowym Eksplorator mapy. Kliknij opcję Przeciwny kierunek łamanej. Można
również użyć polecenia MAPRL.

Patrz także:

■ Przegląd tworzenia topologii (str. 697)

■ Tworzenie topologii sieci (str. 703)

■ Wykonywanie analizy najkrótszej drogi (str. 1104)

■ Wykonywanie analizy najlepszej drogi (str. 1108)

■ Wykonywanie analizy rozpływu (str. 1113)

■ Określanie oporu łamanej lub węzła (str. 721)

■ Określanie kierunku łamanej (str. 742)

■ Aktualizacja topologii (str. 761)

Aby określić kierunek obiektu liniowego

1 Zweryfikuj czy topologia sieci zawierająca łamaną jest wczytana. Kierunki łamanych
można określać tylko dla topologii sieci.

2 Kliknij dwa razy łamaną, dla której chcesz określić kierunek.

Jeśli więcej topologii zawiera tą samą łamaną, wybierz jedną z nich. Aktualizuj inne
topologie (str. 761) później.

3 Na palecie Właściwości, pod grupą Właściwości topologii, wybierz ustawienia dla
właściwości Kierunek przepływu:

■ Dwukierunkowa — Ruch jest dopuszczalny w obu kierunkach.

■ Do przodu — Ruch jest dopuszczalny tylko w kierunku nadanym podczas
tworzenia.

■ Przeciwny — Ruch jest dopuszczalny tylko w kierunku przeciwnym do nadanego
podczas tworzenia.

Nowe ustawienie kierunku jest przydzielone do łamanej.

UWAGA Wartość kierunku może być również zapisana w tabeli danych opisowych lub
w tabeli zewnętrznej bazy danych. Przy uruchomieniu analizy rozpływu lub najkrótszej
drogi, można określić położenie tych danych. Przechowując ten plik, należy użyć 0 dla
Dwukierunkowych, 1 dla Do przodu i -1 dla Przeciwny.

720 | Rozdział 6   Tworzenie i edycja danych



Skrócone omówienie

MAPEDITDIR

Edytuje kierunek łamanej w topologii sieci

MAPEDITDIRWiersz polecenia

MAPEDITDIR (polecenie Edycja kierunku)Okno dialogowe

MAPRL

Odwraca łamaną w topologii

MAPRLWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię ➤ Przeciwny kierunek łamanej

Okienko zadań

WŁAŚCIWOŚCI

Wyświetla paletę Właściwości, pozwalającą edytować właściwości obiektów

Analiza ➤ WłaściwościMenu

Właściwości

Ikona

WŁAŚCIWOŚCIWiersz polecenia

Wybierz obiekt. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze
rysunku ➤ Właściwości

Okienko zadań

Określanie oporu łamanej lub węzła

Opór zgodny jest to opór przejścia w kierunku nadanym łamanej podczas tworzenia, a
Opór przeciwny jest to opór przejścia w kierunku przeciwnym do nadanego łamanej
podczas tworzenia.

Dla obu typów oporu, można określić wartość dla dowolnej łamanej w topologii sieci.
Ten opór określa poziom trudności przejścia danym połączeniem gałęzią. Domyślna
wartość oporu jest równa długości łamanej.

AutoCAD Map 3D używa tego oporu wykonując najkrótszą trasę śledzenia, analizę
najlepszej trasy lub przepływu. Przykładowym zastosowaniem oporu jest analiza czasu
podróży, zobacz rozdział Wykonywanie analizy rozpływu (str. 1113).
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Można również określić opór węzła w topologii sieci, np. ustalając wartość oporu dla
zaworu w sieci rur lub skrzyżowania w sieci dróg.

Patrz także:

■ Przegląd tworzenia topologii (str. 697)

■ Tworzenie topologii sieci (str. 703)

■ Wykonywanie analizy najkrótszej drogi (str. 1104)

■ Wykonywanie analizy najlepszej drogi (str. 1108)

■ Wykonywanie analizy rozpływu (str. 1113)

■ Określanie oporu dla łamanej lub węzła (str. 746)

■ Określanie kierunku łamanej (str. 718)

Aby edytować opór łamanej lub węzła w topologii sieci.

1 Zweryfikuj czy topologia sieci zawierająca łamaną lub węzeł, jest wczytana. Upewnij
się, że wczytałeś topologię z bieżącego rysunku. Opór można określać tylko dla
topologii sieci.

2 Kliknij dwa razy łamaną lub węzeł, dla których chcesz określić opór.

Jeśli więcej topologii zawiera tą samą łamaną lub węzeł, wybierz jedną z nich.
Aktualizuj inne topologie (str. 761) później.

3 W palecie Właściwości w grupie Właściwości topologii wprowadź nowe wartości
oporu. Należy wprowadzić wartość numeryczną.

■ Dla węzłów, opór zgodny jest oporem przejścia przez węzeł.

■ Dla łamanej, wprowadź wartości dla Kierunku oporu i oporu odwrotnego.
Opór zgodny jest to opór przejścia w kierunku nadanym łamanej podczas
tworzenia, a Opór przeciwny jest to opór przejścia w kierunku przeciwnym do
nadanego łamanej podczas tworzenia. Domyślną wartością jest długość łamanej.

Nowe wartości oporów są przydzielone do obiektów.

UWAGA Wartość oporu można również zapisać w tabeli danych opisowych lub w tabeli
zewnętrznej bazy danych. Przy uruchomieniu analizy rozpływu lub najkrótszej drogi,
można określić położenie tych danych.
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W przypadku wprowadzania polecenia w wierszu polecenia należy użyć polecenia
MAPEDITRES1, aby edytować Dokładny opór łamanych oraz węzłów; należy użyć polecenia
MAPEDITRES2, aby edytować opór zwrotny łamanych.

Skrócone omówienie

MAPEDITRES1

Edytuje opór zgodny dla węzła lub łamanej w topologii sieci.

MAPEDITRES1Wiersz polecenia

MAPEDITRES1 (polecenie Edycja oporu zgodnego)Okno dialogowe

MAPEDITRES2

Edytuje opór przeciwny dla łamanej w topologii sieci.

MAPEDITRES2Wiersz polecenia

MAPEDITRES2 (polecenie Edycja oporu przeciwnego)Okno dialogowe

WŁAŚCIWOŚCI

Wyświetla paletę Właściwości, pozwalającą edytować właściwości obiektów

Analiza ➤ WłaściwościMenu

Właściwości

Ikona

WŁAŚCIWOŚCIWiersz polecenia

Wybierz obiekt. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze
rysunku ➤ Właściwości

Okienko zadań

Edycja topologii

Aby dokonać zmian w topologii bez utraty jej spójności, należy użyć poleceń edycji
topologii, które są dostępne w Eksploratorze mapy lub wierszu polecenia.

Aby edytować topologię

■ Aby edytować topologię (str. 726)
■ Aby edytować węzeł (str. 732)
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■ Aby przesunąć węzeł na punkcie końcowym łamanej (str. 735)
■ Aby zmienić pozycję łamanej (str. 735)
■ Aby połączyć dwie łamane, złamać je albo zmienić im kierunek. (str. 736)
■ Aby zmodyfikować opór lub kierunek łamanej. (str. 736)
■ Aby podzielić wielokąty na dwa mniejsze wielokąty. (str. 739)
■ Aby połączyć dwa wielokąty w jeden. (str. 739)
■ Zmiana sposobu wyświetlania punktów (str. 742)
■ Aby edytować kierunek łamanej. (str. 745)
■ Aby edytować opór łamanej lub węzła w topologii sieci. (str. 747)
■ Aby wstawić węzeł do istniejącej łamanej (str. 750)
■ Aby dodać do topologii istniejący węzeł (str. 750)
■ Aby stworzyć łamaną i dodać ją do topologii (str. 752)
■ Aby dodać istniejącą łamaną do topologii. (str. 752)
■ Aby dodać region do topologii regionów wykorzystując istniejący zbiór linii (str. 754)
■ Aby dodać region do topologii regionów przez utworzenie nowego zbioru linii (str.

755)
■ Tworzenie centroid dla regionów i zamkniętych polilinii. (str. 757)
■ Aby usunąć łamaną, węzeł lub region (str. 759)
■ Aby uaktualnić topologię (str. 761)
■ Aby przywołać obiekty potrzebne do edycji (str. 764)
■ Aby poddać obiekty edycji (str. 765)
■ Aby utworzyć zamknięte polilinie z topologii regionów (str. 767)

Przegląd edycji topologii

Polecenia edycji topologii pozwalają na wykonywanie zmian w topologii bez utraty
spójności topologii. Jeśli do modyfikowania topologii, zastosowano polecenia takie jak
WYMAŻ lub ROZCIĄGNIJ, można stracić ważne dane. Aby naprawić topologię
modyfikowaną za pomocą tych poleceń, należy użyć opcji Uaktualnij (str. 761).
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Modyfikacja tej topologii regionów polega na dodaniu węzłach (str. 748), a następnie
podziału wielokąta, (str. 738) przy pomocy łamanej.

Aby zmodyfikować topologię, dane topologiczne i geometria muszą być wczytane do
bieżącego rysunku. Jednocześnie można modyfikować tylko jedną topologię; edytowanie
topologii przez wielu użytkowników jest niedozwolone. Po wczytaniu topologii,
automatyczny weryfikator sprawdza spójność topologii. Ten test jest przeprowadzany
tylko na danych topologicznych, bez geometrii. Każdy niekompletny obiekt jest
rejestrowany, ponieważ tylko kompletne obiekty mogą być modyfikowane.

Przy dodawaniu lub wstawianiu obiektów do topologii, bieżącym rysunkiem musi być
rysunek, w którym topologia była tworzona. Jeśli topologia została utworzona w rysunku
źródłowym, to aby dodać obiekty do topologii, należy otworzyć ten rysunek. Żeby nowy
obiekt miał te same właściwości jak obiekt istniejący już w topologii, należy utworzyć
warstwę zawierającą obiekty topologii.

Jeśli zmodyfikujesz topologię, a następnie zastosujesz polecenie Cofnij, to zmienionej
geometrii zostanie przywrócony poprzedni stan, lecz zmieniona topologia pozostanie
topologią bieżącą. Aby wykonać następne operacje edycyjne na topologii, należy usunąć
topologię z pamięci programu i wczytać ją (str. 776) ponownie. Dotyczy to wszystkich
funkcji topologii.

Edycja topologii z kilku rysunków

Jeśli topologia ma elementy rozmieszczone w wielu rysunkach, należy utworzyć rysunek
projektu, aby poddać edycji taką topologię. Inne rysunki zostaną dołączone do rysunku.
Najpierw, trzeba przywołać topologię do aktywnego rysunku, a następnie użyć narzędzi
Zarządzania, aby usunąć (str. 776) z pamięci topologię z rysunków źródłowych i przywołać
topologię do bieżącego rysunku. Można zmodyfikować część topologii poprzez
przywołanie potrzebnej części, ale polecenie Edycji topologii nie umożliwia modyfikowania
krawędzi topologii lub niekompletnej topologii.

Najbezpieczniejszą opcją jest użycie zapytania do przywołania całej topologii. Jednakże,
jeśli topologia jest bardzo rozbudowana, może to pogorszyć wydajność pracy. Przy dużych
topologiach, należy przywołać powierzchnię do edycji plus wystarczająco duży obszar
otaczający obszar modyfikowany, aby mieć pewność, że modyfikowane obiekty są
kompletne.

Edycja topologii sieci

Aby zmodyfikować topologię sieci, na przykład, dodając nową rurę do sieci wodnej, można
dodać węzły i łamane do istniejącej topologii sieciowej, a następnie aktualizować (str.
761) topologię w celu dołączenia nowych rur.

Przed edycją obiektu topologicznego, należy się upewnić, że warstwa zawierająca obiekty
topologii jest warstwą bieżącą.
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Patrz także:

■ Wczytywanie lub usuwanie topologii (str. 776)

■ Zapytania topologiczne (str. 1128)

■ Korekta lub uzupełnianie topologii (str. 787)

■ Tworzenie topologii sieci (str. 703)

UWAGA Aby edytować topologię użyj poleceń programu AutoCAD Map 3D, aby
edytowania topologii. Aby użyć poleceń Edycja topologii, topologia musi być wczytana
do bieżącego rysunku. Aby dodać obiekt do topologii, bieżący rysunek musi być rysunkiem,
w którym topologia była tworzona.

Aby edytować topologię

■ Aby edytować węzeł (str. 732)

■ Aby przesunąć węzeł na punkcie końcowym łamanej (str. 735)

■ Aby podzielić wielokąty na dwa mniejsze wielokąty. (str. 739)

■ Zmiana sposobu wyświetlania punktów (str. 742)

■ Aby określić kierunek obiektu liniowego (str. 720)

■ Aby edytować opór łamanej lub węzła w topologii sieci. (str. 722)

■ Aby wstawić węzeł do istniejącej łamanej (str. 750)

■ Aby stworzyć łamaną i dodać ją do topologii (str. 752)

■ Aby dodać region do topologii regionów wykorzystując istniejący zbiór linii (str. 754)

■ Tworzenie centroid dla regionów i zamkniętych polilinii. (str. 757)

■ Aby usunąć łamaną, węzeł lub region (str. 759)

■ Aby uaktualnić topologię (str. 761)

■ Aby przywołać obiekty potrzebne do edycji (str. 764)

Skrócone omówienie

ODTPUNKT
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Określa tryb wyświetlania i rozmiar obiektów typu punkt

Menu Ustawienia  ➤ Więcej opcji formatowania  ➤ Styl
punktu

Menu

ODTPUNKTWiersz polecenia

MAPAL

Dodaje połączenie do topologii

MAPALWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię sieci ➤ Dodaj nowe łamane

Okienko zadań

MAPAN

Dodaje węzeł do topologii

MAPANWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię węzłów ➤ Dodaj węzeł

Okienko zadań

MAPAP

Dodaje region do topologii regionów

MAPAPWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię regionów ➤ Dodaj region

Okienko zadań

MAPBL

Przerywa połączenie w topologii w określonym punkcie

MAPBLWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię sieci ➤ Przerwij łamaną

Okienko zadań

MAPCREATECENTROIDS

Tworzy centroidę regionu i przenosi dane do utworzonej centroidy

Menu Utwórz  ➤ CentroidyMenu
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Utwórz centroidy

Ikona

MAPCREATECENTROIDSWiersz polecenia

Okno dialogowe Utwórz centroidyOkno dialogowe

MAPDL

Usuwa łamaną z topologii

MAPDLWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię sieci ➤ Usuń połączenia

Okienko zadań

MAPDN

Usuwa węzeł z topologii

MAPDNWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię węzłów ➤ Usuń węzeł

Okienko zadań

MAPDP

Usuwa region z topologii regionów

MAPDPWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię regionów ➤ Usuń region

Okienko zadań

MAPDVP

Dzieli region na topologię regionu poprzez dodanie połączenia

MAPDVPWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię regionów ➤ Podziel region

Okienko zadań

MAPEDITDIR

Edytuje kierunek łamanej w topologii sieci

MAPEDITDIRWiersz polecenia
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MAPEDITDIR (polecenie Edycja kierunku)Okno dialogowe

MAPEDITRES1

Edytuje opór zgodny dla węzła lub łamanej w topologii sieci.

MAPEDITRES1Wiersz polecenia

MAPEDITRES1 (polecenie Edycja oporu zgodnego)Okno dialogowe

MAPEDITRES2

Edytuje opór przeciwny dla łamanej w topologii sieci.

MAPEDITRES2Wiersz polecenia

MAPEDITRES2 (polecenie Edycja oporu przeciwnego)Okno dialogowe

MAPIL

Wstawia węzeł w topologii

MAPILWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię sieci ➤ Wstaw nową łamaną

Okienko zadań

MAPIN

Wstawia węzeł w topologii

MAPINWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię węzłów ➤ Wstaw węzeł

Okienko zadań

MAPJL

Łączy dwa połączenia w topologii

MAPJLWiersz polecenia

W eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię sieci ➤ Połącz łamane

Okienko zadań

MAPMEL

Zmienia pozycję punktu końcowego połączenia w topologii
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MAPMELWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię sieci ➤ Przesuń koniec łamanej

Okienko zadań

MAPML

Przenosi połączenie w topologii

MAPMLWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię sieci ➤ Przesuń łamane

Okienko zadań

MAPMN

Przenosi węzeł w topologii lub przenosi węzeł na koniec połączenia w sieci lub
topologiach regionów

MAPMNWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem topologię
węzłów ➤ Przesuń węzeł

Okienko zadań

MAPMP

Łączy regiony w topologię regionów

MAPMPWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię regionów ➤ Połącz region

Okienko zadań

MAPRL

Odwraca łamaną w topologii

MAPRLWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię ➤ Przeciwny kierunek łamanej

Okienko zadań

WŁAŚCIWOŚCI

Wyświetla paletę Właściwości, pozwalającą edytować właściwości obiektów

Analiza ➤ WłaściwościMenu
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Właściwości

Ikona

WŁAŚCIWOŚCIWiersz polecenia

Wybierz obiekt. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze
rysunku ➤ Właściwości

Okienko zadań

Edytowanie węzła

Można przesunąć węzeł w topologii węzłów lub przesunąć węzeł w punkcie końcowym
łamanej w topologii sieci lub regionów. Zmiana położenia węzła umieszczonego na końcu
łamanej pociąga za sobą zmianę położenia końca tej łamanej. Modyfikacje węzłów i
łamanych w topologii regionów zmieniają centroidę, pole powierzchni i długość obwodu.

Podczas przenoszenia węzła, AutoCAD Map 3D sprawdza jego nową pozycję.

■ Jeśli w topologii węzłów na tej samej pozycji jest już węzeł, należy określić, który
węzeł zostawić.

■ W sieci lub topologii regionów należy określić, czy połączyć łamane i które węzły
użyć by tego dokonać.

Można również usunąć węzły. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Usuwanie
łamanych, węzłów i regionów (str. 758).

Jeśli pracuje się z topologią sieci, można zmodyfikować opór (str. 722) węzłów.

Usunięcie jednego węzła, który oznacza sąsiadujące łamane, tworzy pojedynczą łamaną.
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Aby przekształcić węzeł jawny w węzeł niejawny(domniemany), należy usunąć topologię
z pamięci, wymazać punkt lub blok reprezentujący jawny węzeł, a następnie wczytać
ponownie topologię.

Aby przekształcić węzeł domniemany w węzeł jawny, należy najpierw wstawić blok lub
punkt w miejscu domniemanego węzła (do dokładnego umieszczenia bloku można
zastosować tryb lokalizacji Punkt przecięcia lub Koniec). Następnie, jeśli praca
wykonywana jest w topologii węzłów, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę
topologii w oknie dialogowym Eksplorator mapy. Kliknij przycisk Dodaj węzeł. Nie można
zastosować opcji Wstaw węzeł. Jeśli pracuje się z siecią bądź topologią regionów, należy
użyć polecenia MAPAN.

Jeśli w wyniku przywołania pojawiły się topologie węzłów i regionów, ale bez łączących
je łamanych, wciąż można zmieniać położenie węzłów. Jednak bieżąca topologia nie ma
informacji o łączących je łamanych ponieważ wszystkie dane łamanych są przechowywane
razem z łamanymi, zapisanie dowolnego poddanego edycji węzła z powrotem w rysunkach
źródłowych spowoduje utworzenie niewłaściwej topologii.

Patrz także:

■ Wczytywanie lub usuwanie topologii (str. 776)

■ Aby wstawić węzeł do istniejącej łamanej (str. 750)

■ Aby usunąć łamaną, węzeł lub region (str. 759)

■ Aby edytować opór łamanej lub węzła w topologii sieci. (str. 722)

Aby edytować węzeł

1 Otwórz rysunek, gdzie topologia regionów była utworzona i załaduj topologię.

2 Wykonaj jedną z następujących operacji:

■ Dla topologii węzłów, w oknie Eksplorator mapy, kliknij prawym przyciskiem
nazwę topologii. Kliknij przycisk Przesuń węzły.

■ Dla topologii sieci albo topologii regionu, wpisz w wierszu polecenia mapmn.

3 Przy zapytaniu, kliknij węzły, aby je przenieść.

4 Po zakończeniu wybierania węzłów naciśnij klawisz Enter.

5 Zdefiniować punkt bazowy transformacji.

6 Wyznacz drugi punkt przemieszczenia.

Dwa wybrane punkty określają wektor przemieszczenia, który wskazuje jak daleko
i w którym kierunku wybrane obiekty mają być przesunięte. W przypadku wciśnięcia
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klawisza Enter w oknie Określ drugi punkt przemieszczenia pierwszy punkt jest
wzięty za relatywne przemieszczenie X,Y,Z. Przykładowo, jeśli określisz 2,3 punkty
bazowe i naciśniesz klawisz Enter na następnym monicie, obiekt przesunie się 2
jednostki w kierunku X i 3 jednostki w kierunku Y w stosunku do bieżącego położenia.

Jeśli w topologii węzłów nowa pozycja węzła jest taka sama, jak pozycja węzła istniejącego,
należy określić, który węzeł zachować. W topologii sieci, należy określić gdzie połączyć
łamane i które węzły zachować.

Skrócone omówienie

MAPMN

Przenosi węzeł w topologii lub przenosi węzeł na koniec połączenia w sieci lub
topologiach regionów

MAPMNWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem topologię
węzłów ➤ Przesuń węzeł

Okienko zadań

MAPNODEDIT

Edytuje węzeł w topologii

MAPNODEDITWiersz polecenia

MAPNODEDIT (polecenie Edycja węzła w topologii)Okno dialogowe

WŁAŚCIWOŚCI

Wyświetla paletę Właściwości, pozwalającą edytować właściwości obiektów

Analiza ➤ WłaściwościMenu

Właściwości

Ikona

WŁAŚCIWOŚCIWiersz polecenia

Wybierz obiekt. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze
rysunku ➤ Właściwości

Okienko zadań
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Edycja łamanej

Istnieje kilka sposobów edycji łamanych w topologii sieci lub topologii regionu. Można
wykonać dowolną z poniższych operacji:

■ Przenieś łamaną na nową pozycję.

■ Zmienić pozycję jednego z węzłów na końcu punktu łamanej. Zmienić położenie
węzła umieszczonego na końcu łamanej który pociąga za sobą zmianę położenia
końca tej łamanej.
Jeśli przenosi się punkt końcowy do istniejącego punktu końcowego, AutoCAD Map
3D zachęca, aby połączyć łamane i określić, które węzły zatrzymać. Jeśli wskaże się
linię lub łuk podczas przenoszenia łamanej lub przenoszenia końca linii łamanej,
zostaną one przekształcone w polilinie.

■ Łączyć dwie łamane w topologii sieci lub topologii regionu przez usunięcie przecięcia
bądź pseudo-węzła.

■ Złamać linię w określonym punkcie łamania. AutoCAD Map 3D wstawia węzeł w
punkcie złamania.

■ Odwrócić kierunek łamanej w topologii sieci.

■ Określanie oporu łamanych, oporu przeciwnego i kierunku.

Modyfikacje łamanych w topologii regionów zmieniają centroidy, pole powierzchni i
długość obwodu.

Patrz także:

■ Wczytywanie lub usuwanie topologii (str. 776)

■ Aby wstawić węzeł do istniejącej łamanej (str. 750)

■ Edytowanie węzła (str. 731)

■ Aby usunąć łamaną, węzeł lub region (str. 759)

■ Określanie kierunku łamanej (str. 718)

■ Określanie oporu łamanej lub węzła (str. 721)

■ Dodawanie obiektu liniowego (str. 751)

■ Aby przesunąć węzeł na punkcie końcowym łamanej (str. 735)

■ Aby zmienić pozycję łamanej (str. 735)
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■ Aby połączyć dwie łamane, złamać je albo zmienić im kierunek. (str. 736)

■ Aby zmodyfikować opór lub kierunek łamanej. (str. 736)

Aby przesunąć węzeł na punkcie końcowym łamanej

1 Otwórz rysunek, gdzie topologia regionów była utworzona i wczytaj topologię.

2 Wykonaj jedną z następujących operacji:

■ Dla topologii sieci, w oknie Eksplorator mapy, kliknij prawym przyciskiem nazwę
topologii. Kliknij opcję Przesuń koniec łamanej.

■ Dla topologii regionu, wpisz w wierszu polecenia MAPMEL .

3 Przy zapytaniu, wybierz węzeł (punkt końcowy) do modyfikacji.

4 Przy zapytaniu, kliknij pozycję nowego punktu.

Jeśli nowa lokacja jest taka sama jak istniejący w topologii koniec punktu, określ
gdzie połączyć łamane i które węzły zatrzymać.

Aby zmienić pozycję łamanej

1 Otwórz rysunek, gdzie topologia regionów była utworzona i wczytaj topologię.

2 Wykonaj jedną z następujących operacji:

■ Dla topologii sieci, w oknie Eksplorator mapy, kliknij prawym przyciskiem nazwę
topologii. Kliknij opcję Przesuń łamane.

■ Dla topologii regionu, wpisz w wierszu polecenia MAPMEL .

3 Przy zapytaniu, kliknij łamaną do zmiany pozycji.

4 Przy zapytaniu, kliknij dodatkowe łamane do zmiany pozycji.

5 Po zakończeniu wybierania łamanymi naciśnij klawisz Enter.

6 Zdefiniuj punkt bazowy transformacji.

7 Wyznacz drugi punkt przemieszczenia.

Dwa punkty definiują wektor przemieszczenia, który wskazuje jak daleko i w którym
kierunku wybrane obiekty zostały przesunięte. W przypadku wciśnięcia klawisza
Enter w oknie Określ drugi punkt przemieszczenia, pierwszy punkt jest wzięty za
relatywne przemieszczenie X,Y,Z. Przykładowo, jeśli określisz 2,3 punkty bazowe i
naciśniesz klawisz Enter na następnym monicie, obiekt przesunie się 2 jednostki w
kierunku X i 3 jednostki w kierunku Y w stosunku do bieżącego położenia.
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Aby połączyć dwie łamane, złamać je albo zmienić im kierunek.

1 Otwórz rysunek, gdzie topologia regionów była utworzona i wczytaj topologię.

2 Wykonaj jedną z następujących operacji:

■ Dla topologii sieci, w oknie Eksplorator mapy, kliknij prawym przyciskiem nazwę
topologii. Kliknij opcję menu.

■ Aby połączyć dwie łamane w topologii regionów, wpisz w wierszu polecenia
MAPJL. Aby przerwać łamaną w topologii regionów, wpisz w wierszu polecenia
MAPBL. Nie można odwrócić kierunku połączenia w topologii regionów.
Odpowiedz na zgłoszenia w wierszu polecenia.

Aby zmodyfikować opór lub kierunek łamanej.

■ Aby uzyskać informacje o określonych wartościach oporu, zobacz sekcję Aby edytować
opór łamanej lub węzła w topologii sieci. (str. 722).

■ Aby uzyskać informacje na temat określania kierunku Aby określić kierunek obiektu
liniowego (str. 720).

Skrócone omówienie

MAPBL

Przerywa połączenie w topologii w określonym punkcie

MAPBLWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię sieci ➤ Przerwij łamaną

Okienko zadań

MAPEDITDIR

Edytuje kierunek łamanej w topologii sieci

MAPEDITDIRWiersz polecenia

MAPEDITDIR (polecenie Edycja kierunku)Okno dialogowe

MAPEDITRES1

Edytuje opór zgodny dla węzła lub łamanej w topologii sieci.

MAPEDITRES1Wiersz polecenia

736 | Rozdział 6   Tworzenie i edycja danych



MAPEDITRES1 (polecenie Edycja oporu zgodnego)Okno dialogowe

MAPEDITRES2

Edytuje opór przeciwny dla łamanej w topologii sieci.

MAPEDITRES2Wiersz polecenia

MAPEDITRES2 (polecenie Edycja oporu przeciwnego)Okno dialogowe

MAPJL

Łączy dwa połączenia w topologii

MAPJLWiersz polecenia

W eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię sieci ➤ Połącz łamane

Okienko zadań

MAPMEL

Zmienia pozycję punktu końcowego połączenia w topologii

MAPMELWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię sieci ➤ Przesuń koniec łamanej

Okienko zadań

MAPML

Przenosi połączenie w topologii

MAPMLWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię sieci ➤ Przesuń łamane

Okienko zadań

MAPRL

Odwraca łamaną w topologii

MAPRLWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię ➤ Przeciwny kierunek łamanej

Okienko zadań

WŁAŚCIWOŚCI
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Wyświetla paletę Właściwości, pozwalającą edytować właściwości obiektów

Analiza ➤ WłaściwościMenu

Właściwości

Ikona

WŁAŚCIWOŚCIWiersz polecenia

Wybierz obiekt. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze
rysunku ➤ Właściwości

Okienko zadań

Edycja regionu

Można podzielić wielokąty na dwa mniejsze wielokąty rysując łamaną między dwoma
węzłami, które definiują teren. Można również usunąć granicę pomiędzy dwoma terenami
i połączyć je w jeden. Można określić centroidę do usunięcia. Modyfikacje węzłów i
łamanych w topologii regionów zmieniają centroidę, pole powierzchni i długość obwodu.

Można również użyć poleceń dla edytując węzły (str. 731) i edytując łamane (str. 734),
aby edytować topologię regionów. AutoCAD Map 3D automatycznie zmienia centroidę,
obszar i długość obwodu terenu.

Regiony na krawędzi przywołanej topologii regionów nie mogą być modyfikowane.
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Patrz także:

■ Przegląd tworzenia topologii (str. 697)

■ Tworzenie topologii regionów (str. 707)

■ Zapytania topologiczne (str. 1128)

■ Dodawanie regionu (str. 753)

■ Aby usunąć łamaną, węzeł lub region (str. 759)

■ Edycja łamanej (str. 734)

■ Edytowanie węzła (str. 731)

Aby podzielić wielokąty na dwa mniejsze wielokąty.

1 Otwórz rysunek, gdzie topologia regionów była utworzona i wczytaj topologię.

2 W oknie Eksplorator mapy kliknij prawym przyciskiem nazwę topologii. Kliknij
przycisk Podziel region.

3 Wyznacz węzeł dla pierwszego punktu podziału.

4 Wyznacz węzeł dla drugiego punktu dzielącego.

Aby połączyć dwa wielokąty w jeden.

1 Otwórz rysunek, gdzie topologia regionów była utworzona i wczytaj topologię.

2 W oknie Eksplorator mapy kliknij prawym przyciskiem nazwę topologii. Kliknij
przycisk Połącz region.

3 Wyznacz łamaną (granicę między dwoma terenami), aby usunąć.

4 Wyznacz centroidę do usunięcia.

5 Wpisz T w wierszu polecenia, aby połączyć obszary.

Skrócone omówienie

MAPDVP

Dzieli region na topologię regionu poprzez dodanie połączenia

MAPDVPWiersz polecenia
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W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię regionów ➤ Podziel region

Okienko zadań

MAPMP

Łączy regiony w topologię regionów

MAPMPWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię regionów ➤ Połącz region

Okienko zadań

WŁAŚCIWOŚCI

Wyświetla paletę Właściwości, pozwalającą edytować właściwości obiektów

Analiza ➤ WłaściwościMenu

Właściwości

Ikona

WŁAŚCIWOŚCIWiersz polecenia

Wybierz obiekt. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze
rysunku ➤ Właściwości

Okienko zadań

Zmiana wyglądu punktów

Jeśli utworzone zostaną węzły jako ACAD_POINT, można zmienić ich wygląd.
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Patrz także:

■ Przegląd tworzenia topologii (str. 697)

■ Tworzenie topologii węzłów (str. 701)

■ Dodawanie węzła (str. 748)
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Zmiana sposobu wyświetlania punktów

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Więcej opcji formatowania  ➤ Styl punktu.

2 W oknie dialogowym Styl punktu, wybierz jeden z dostępnych symboli.

Można także zmienić Rozmiar punktu, aby poprawić widoczność punktów.

3 Kliknij przycisk OK.

4 W wierszu polecenia wprowadź regen.

Węzły utworzone za pomocą ACAD_POINT zostaną wyświetlone w wybranym stylu
punktu.

Aby zresetować sposób wyświetlania węzłów, należy wykorzystać okno dialogowe Styl
punktu. W wierszu polecenia wprowadź regen.

Skrócone omówienie

ODTPUNKT

Określa tryb wyświetlania i rozmiar obiektów typu punkt

Menu Ustawienia  ➤ Więcej opcji formatowania  ➤ Styl
punktu

Menu

ODTPUNKTWiersz polecenia

Określanie kierunku łamanej

Można określić kierunek dopuszczalnego ruchu po łamanej w topologii sieci. AutoCAD
Map 3D używa tego kierunku szukając w topologii sieci analizy tras, najlepszych dróg i
przepływów.
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Wartość
danych
opisowych

Właściwość w
palecie Właściwo-
ści

Kierunek

0DwukierunkowośćDwukierunkowość (dwa kierunki poruszania się
wzdłuż łamanej)

1DalejKierunek zgodny z kierunkiem łamanej. Przejście
wzdłuż łamanej jest dopuszczalne tylko w kierunku
zgodnym z kierunkiem łamanej.

-1OdwróćKierunek przeciwny do kierunku łamanej. Przejście
wzdłuż łamanej jest dopuszczalne tylko w kierunku
przeciwnym do kierunku łamanej.

Domyślny kierunek łuku lub dwóch punktów polilinii z segmentem łukowym, jest
przeciwny do kierunku ruchu wskazówek zegara. Ustaw wartość na Dwukierunkową (0)
lub W przód (1) dla ruchu przeciwnego ruchowi wskazówek zegara i Odwróć (-1) dla
zgodnego z ruchem wskazówek zegara.

Aby odwrócić kierunek wybranych łamanych, kliknij prawym przyciskiem topologię sieci
w oknie dialogowym Eksplorator mapy. Kliknij opcję Przeciwny kierunek łamanej. Można
również użyć polecenia MAPRL.
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Patrz także:

■ Wczytywanie lub usuwanie topologii (str. 776)

■ Dodawanie obiektu liniowego (str. 751)

■ Aby usunąć łamaną, węzeł lub region (str. 759)

■ Określanie kierunku łamanej (str. 718)

■ Określanie oporu łamanej lub węzła (str. 721)

■ Wykonywanie analizy najkrótszej drogi (str. 1104)

■ Wykonywanie analizy najlepszej drogi (str. 1108)

■ Wykonywanie analizy rozpływu (str. 1113)

Aby edytować kierunek łamanej.

1 Zweryfikuj czy topologia sieci zawierająca łamaną jest wczytana. Kierunki łamanych
można określać tylko dla topologii sieci.

2 Kliknij dwa razy na mapie łamaną.

Jeśli więcej topologii zawiera to samo połączenie, wybierz jedną z nich. Aktualizuj
inne topologie (str. 761) później.

3 Na palecie Właściwości w obszarze Właściwości topologii wybierz ustawienia
właściwości Kierunek przepływu:

■ Dwukierunkowa — Ruch jest dopuszczalny w obu kierunkach.

■ Do przodu — Ruch jest dopuszczalny tylko w kierunku nadanym podczas
tworzenia.

■ Przeciwny — Ruch jest dopuszczalny tylko w kierunku przeciwnym do nadanego
podczas tworzenia.

Nowe ustawienie kierunku jest przydzielone do łamanej.

UWAGA Wartość kierunku może być również zapisana w tabeli danych opisowych lub
w tabeli zewnętrznej bazy danych. Przy uruchomieniu analizy rozpływu lub najkrótszej
drogi, można określić położenie tych danych. Przechowując ten plik, należy użyć 0 dla
Dwukierunkowych, 1 dla Do przodu i -1 dla Przeciwny.
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Skrócone omówienie

MAPEDITDIR

Edytuje kierunek łamanej w topologii sieci

MAPEDITDIRWiersz polecenia

MAPEDITDIR (polecenie Edycja kierunku)Okno dialogowe

MAPRL

Odwraca łamaną w topologii

MAPRLWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię ➤ Przeciwny kierunek łamanej

Okienko zadań

WŁAŚCIWOŚCI

Wyświetla paletę Właściwości, pozwalającą edytować właściwości obiektów

Analiza ➤ WłaściwościMenu

Właściwości

Ikona

WŁAŚCIWOŚCIWiersz polecenia

Wybierz obiekt. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze
rysunku ➤ Właściwości

Okienko zadań

Określanie oporu dla łamanej lub węzła

Opór zgodny jest to opór przejścia w kierunku nadanym łamanej podczas tworzenia, a
Opór przeciwny jest to opór przejścia w kierunku przeciwnym do nadanego łamanej
podczas tworzenia.

Dla obu typów oporu, można określić wartość dla dowolnej łamanej w topologii sieci.
Ten opór określa poziom trudności przejścia danym połączeniem gałęzią. Domyślna
wartość oporu jest równa długości łamanej.

AutoCAD Map 3D używa tego oporu wykonując najkrótszą trasę śledzenia, analizę
najlepszej trasy lub przepływu. Przykładowym zastosowaniem oporu jest analiza czasu
podróży, zobacz rozdział Wykonywanie analizy rozpływu (str. 1113).
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Można również określić opór węzła w topologii sieci, np. ustalając wartość oporu dla
zaworu w sieci rur lub skrzyżowania w sieci dróg.

Patrz także:

■ Wczytywanie lub usuwanie topologii (str. 776)

■ Dodawanie obiektu liniowego (str. 751)

■ Aby usunąć łamaną, węzeł lub region (str. 759)

■ Określanie kierunku łamanej (str. 718)

■ Określanie oporu łamanej lub węzła (str. 721)

■ Wykonywanie analizy najkrótszej drogi (str. 1104)

■ Wykonywanie analizy najlepszej drogi (str. 1108)

■ Wykonywanie analizy rozpływu (str. 1113)

Aby edytować opór łamanej lub węzła w topologii sieci.

1 Zweryfikuj czy topologia sieci zawierająca łamaną lub węzeł, jest wczytana. Upewnij
się, że wczytałeś topologię z bieżącego rysunku. Opór można określać tylko dla
topologii sieci.

2 Kliknij dwa razy na mapie łamaną lub węzeł.

Jeśli dana łamana lub węzeł należy do kilku topologii, wybierz jedną z topologii.
Aktualizuj inne topologie (str. 761) później.

3 W palecie Właściwości, pod grupą Właściwości topologii, wprowadź nową wartość
bądź wartości dla oporu. Należy wprowadzić wartość numeryczną.

■ Dla węzłów, opór zgodny jest oporem przejścia przez węzeł.

■ Dla łamanej, wprowadź wartości dla Kierunku oporu i oporu odwrotnego.
Opór zgodny jest to opór przejścia w kierunku nadanym łamanej podczas
tworzenia, a Opór przeciwny jest to opór przejścia w kierunku przeciwnym do
nadanego łamanej podczas tworzenia. Domyślną wartością jest długość łamanej.

Nowe wartości oporów są przydzielone do obiektów.

UWAGA Wartość oporu można również zapisać w tabeli danych opisowych lub w tabeli
zewnętrznej bazy danych. Przy uruchomieniu analizy rozpływu lub najkrótszej drogi,
można określić położenie tych danych.
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W przypadku wpisywania polecenia w wierszu polecenia należy użyć polecenia
MAPEDITRES1, aby edytować Dokładny opór łamanych oraz węzłów; należy użyć polecenia
MAPEDITRES2, aby edytować opór zwrotny łamanych.

Skrócone omówienie

MAPEDITRES1

Edytuje opór zgodny dla węzła lub łamanej w topologii sieci.

MAPEDITRES1Wiersz polecenia

MAPEDITRES1 (polecenie Edycja oporu zgodnego)Okno dialogowe

MAPEDITRES2

Edytuje opór przeciwny dla łamanej w topologii sieci.

MAPEDITRES2Wiersz polecenia

MAPEDITRES2 (polecenie Edycja oporu przeciwnego)Okno dialogowe

WŁAŚCIWOŚCI

Wyświetla paletę Właściwości, pozwalającą edytować właściwości obiektów

Analiza ➤ WłaściwościMenu

Właściwości

Ikona

WŁAŚCIWOŚCIWiersz polecenia

Wybierz obiekt. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze
rysunku ➤ Właściwości

Okienko zadań

Dodawanie węzła

Można dodawać węzły do istniejącej topologii. Aby dodać węzły do topologii węzłów,
musi istnieć w rysunku punkt, blok lub obiekt tekstowy. Można dodać węzeł na końcu
łamanej lub w wierzchołku topologii sieci lub regionów.
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Dodawanie węzła do istniejącej topologii.

Patrz także:

■ Przegląd tworzenia topologii (str. 697)

■ Wczytywanie lub usuwanie topologii (str. 776)

■ Usuwanie łamanych, węzłów i regionów (str. 758)

■ Aktualizacja topologii (str. 761)

■ Dodawanie obiektu liniowego (str. 751)
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Aby wstawić węzeł do istniejącej łamanej

1 Otwórz rysunek, gdzie topologia regionów była utworzona i wczytaj topologię.

Aby dodać obiekt do topologii, bieżący rysunek musi być rysunkiem, w którym
topologia była tworzona.

UWAGA Jeśli chcesz dodać ten sam punkt do więcej niż jednej topologii, wybierz
jedną z topologii. Aktualizuj inne topologie (str. 761) później.

2 Wykonaj jedną z następujących operacji:

■ Aby dodać węzeł do topologii węzłów, w oknie Eksplorator mapy, kliknij prawym
przyciskiem nazwę topologii. Kliknij przycisk Wstaw węzeł.

■ Aby dodać węzeł do topologii sieci lub topologii regionów, wpisz mapin w
wierszu polecenia.

3 Przy zapytaniu, wybierz blok dla węzła.

4 Przy zapytaniu, określ położenie węzła. Użytkownik może użyć trybu lokalizacji
punktu względem obiektu np. Środek symetrii. Wprowadź dowolne inne dane węzła.

Aby dodać do topologii istniejący węzeł

1 Otwórz rysunek, gdzie topologia regionów była utworzona i wczytaj topologię.

2 Utwórz punkt, blok lub tekst, który ma być użyty jako węzeł.

3 Upewnij się, że wczytałeś topologię z bieżącego rysunku.

4 Wykonaj jedną z następujących operacji:

■ Aby dodać węzeł do topologii węzłów, w oknie Eksplorator mapy, kliknij prawym
przyciskiem nazwę topologii. Kliknij przycisk Dodaj węzeł.

■ Aby dodać węzeł do topologii sieci lub regionów, wpisz mapan w wierszu
polecenia.

5 Przy zapytaniu, wybierz obiekt który zostanie użyty jako węzeł.

Skrócone omówienie

MAPAN

Dodaje węzeł do topologii
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MAPANWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię węzłów ➤ Dodaj węzeł

Okienko zadań

MAPIN

Wstawia węzeł w topologii

MAPINWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię węzłów ➤ Wstaw węzeł

Okienko zadań

WŁAŚCIWOŚCI

Wyświetla paletę Właściwości, pozwalającą edytować właściwości obiektów

Analiza ➤ WłaściwościMenu

Właściwości

Ikona

WŁAŚCIWOŚCIWiersz polecenia

Wybierz obiekt. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze
rysunku ➤ Właściwości

Okienko zadań

Dodawanie obiektu liniowego

Możesz dodać nową lub istniejącą łamaną do topologii sieci lub regionów. Bieżący rysunek
musi być tam, gdzie stworzono topologię.

Utwórz nowe połączenia pomiędzy istniejącymi węzłami. Dodaj węzły (str. 748), jeśli to
konieczne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz . Nowe łamane nie mogą przecinać
innych łamanych. Jeśli rysujesz linię lub łuk, są one konwertowane do polilinii.

Dodając węzły do topologii regionów, program AutoCAD Map 3D aktualizuje centroidę,
obszar i wartość obwodu terenu. Możesz również podzielić regiony używając polecenia
MAPDVP.

Nie można dodać połączenia do topologii węzłów.

Patrz także:

■ Dodawanie węzła (str. 748)
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■ Edycja łamanej (str. 734)

■ Edycja regionu (str. 738)

■ Edycja regionu (str. 738)

■ Określanie kierunku łamanej (str. 742)

■ Określanie oporu dla łamanej lub węzła (str. 746)

Aby stworzyć łamaną i dodać ją do topologii

1 Otwórz rysunek, gdzie topologia regionów była utworzona i wczytaj topologię.

2 Wykonaj jedną z następujących operacji:

■ Aby utworzyć nową łamaną w topologii sieci, w oknie Eksplorator mapy, kliknij
prawym przyciskiem nazwę topologii. Kliknij przycisk Wstaw nową łamaną.

■ Aby utworzyć łamaną w topologii regionów, wpisz MAPIL w wierszu polecenia.

3 Przy zapytaniu, kliknij punkt początkowy dla nowej łamanej.

4 Przy zapytaniu, kliknij następny punkt(y).

5 Aby ukończyć wprowadzanie punktów, naciśnij klawisz Enter.

6 Ewentualnie zmodyfikuj wartości oporu (str. 722) i kierunku (str. 720).

Aby dodać istniejącą łamaną do topologii.

1 Otwórz rysunek, gdzie topologia sieć lub regionów była utworzona i wczytaj
topologię.

2 Wykonaj jedną z następujących operacji:

■ Aby dodać łamaną do topologii sieci, w oknie Eksplorator mapy, kliknij prawym
przyciskiem nazwę topologii. Kliknij przycisk Dodaj nowe łamane.

■ Aby dodać łamaną do topologii regionów, wpisz MAPAL w wierszu polecenia.

3 Przy zapytaniu, kliknij łamaną, aby dodać do topologii.

4 Kliknij dodatkowe łamane, aby je dodać.

5 Po zakończeniu określania punktów naciśnij klawisz Enter.

6 Ewentualnie zmodyfikuj wartości oporu (str. 722) i kierunku (str. 720).
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Skrócone omówienie

MAPAL

Dodaje połączenie do topologii

MAPALWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię sieci ➤ Dodaj nowe łamane

Okienko zadań

MAPIL

Wstawia węzeł w topologii

MAPILWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię sieci ➤ Wstaw nową łamaną

Okienko zadań

WŁAŚCIWOŚCI

Wyświetla paletę Właściwości, pozwalającą edytować właściwości obiektów

Analiza ➤ WłaściwościMenu

Właściwości

Ikona

WŁAŚCIWOŚCIWiersz polecenia

Wybierz obiekt. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze
rysunku ➤ Właściwości

Okienko zadań

Dodawanie regionu

Można dodać region wykorzystując istniejące obiekty jako obwiednię lub utworzyć nowy
zbiór linii tworzący obwiednię regionu. Aby dodać obiekt do topologii regionów, bieżący
rysunek musi być rysunkiem, w którym topologia była tworzona.
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Można dodawać nowe regiony do istniejącej topologii regionów.

Patrz także:

■ Przegląd tworzenia topologii (str. 697)

■ Tworzenie topologii regionów (str. 707)

■ Wczytywanie lub usuwanie topologii (str. 776)

Aby dodać region do topologii regionów wykorzystując istniejący zbiór linii

1 Otwórz rysunek, gdzie topologia regionów była utworzona i wczytaj topologię.
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Aby dodać obiekt do topologii regionów, bieżący rysunek musi być rysunkiem, w
którym topologia była tworzona.

2 Wykonaj jedną z następujących operacji:

■ W oknie Eksplorator mapy kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę topologii.
Kliknij przycisk Dodaj region.

■ W wierszu polecenia wprowadź mapap.

3 Wybierz na mapie graniczne obiekty obszaru do dodania

4 Po zakończeniu wybierania regionów naciśnij klawisz Enter.

5 Jeśli masz w rysunku zdefiniowane bloki, możesz określić blok używany dla centroidy.
Naciśnij klawisz Enter, aby użyć ACAD_POINT lub wpisz nazwę bloku i naciśnij
klawisz Enter.

Aby dodać region do topologii regionów przez utworzenie nowego zbioru linii

1 Otwórz rysunek, gdzie topologia regionów była utworzona i wczytaj topologię.

2 W wierszu polecenia wpisz MAPIL.

3 Przy zapytaniu, określ położenie nowej łamanej. Łamana musi zdefiniować wielobok
otaczający region.

Skrócone omówienie

MAPAP

Dodaje region do topologii regionów

MAPAPWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię regionów ➤ Dodaj region

Okienko zadań

MAPIL

Wstawia węzeł w topologii

MAPILWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię sieci ➤ Wstaw nową łamaną

Okienko zadań
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Tworzenie centroid regionów

Jeśli istnieją zamknięte polilinie (regiony) z dołączonymi danymi, to można utworzyć
centroidy dla regionów i przenieść dane do centroid. To jest przydatne:

■ Jest to użyteczne przy importowaniu lub digitalizacji obiektów.

■ Zanim użyjesz poleceń edytujących, takich jak Wyczyszczenie rysunku, Złamanie lub
ucinanie granicy.

■ Podczas pracy z topologią.

Dane opisowe dołączone do polilinii (powyżej) i dane opisowe przeniesione do centroid (poniżej).
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AutoCAD Map 3D sprawdza, czy linie się wzajemnie nie przecinają i czy regiony mają
pole powierzchni większe od 0. Następnie tworzy centroidę wewnątrz każdego wybranego
regionu i przenosi dane opisowe lub dane połączenia SQL do centroidy. Dla obiektu o
kształcie ósemki, AutoCAD Map 3D tworzy jedną centroidę.

Centroidy są tworzone z wartością współrzędnej Z równą 0.

Patrz także:

■ Przegląd tworzenia topologii (str. 697)

■ Tworzenie topologii regionów (str. 707)

■ Wczytywanie lub usuwanie topologii (str. 776)

■ Importowanie regionów (str. 365)

■ Definiowanie punktu wstawienia tekstu (str. 802)

Tworzenie centroid dla regionów i zamkniętych polilinii.

1 Kliknij menu Utwórz  ➤ Centroidy.

2 W Okno dialogowe Utwórz centroidy (str. 1555) oknie dialogowym Utwórz centroidy,
określ czy mają być tworzone centroidy dla wszystkich zamkniętych polilinii czy
tylko dla wybranych. Jeśli tylko dla wybranych zamkniętych obiektów, wybierz
wielokąty i zamknij polilinie.

PORADA Kliknij narzędzie Szybki wybór, aby zobaczyć i filtrować typ obiektu,
kiedy wybierasz obiekt.

3 Określ warstwę, w której mają się znaleźć utworzone centroidy.

4 Określ blok stosowany jako centroida lub wykorzystaj ACAD_POINT.

5 Kliknij przycisk OK.

Skrócone omówienie

MAPCREATECENTROIDS

Tworzy centroidę regionu i przenosi dane do utworzonej centroidy

Menu Utwórz  ➤ CentroidyMenu
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Utwórz centroidy

Ikona

MAPCREATECENTROIDSWiersz polecenia

Okno dialogowe Utwórz centroidyOkno dialogowe

Usuwanie łamanych, węzłów i regionów

Możesz usunąć węzeł w topologii węzłów, sieci lub regionów; łamaną w topologii sieci
lub regionów lub teren w topologii regionów. Podczas usuwania węzłów, łączy lub
wieloboków dane obiektu i zewnętrzne bazy danych mogą zostać utracone.

OSTRZEŻENIE Usuwane są zarówno informacje o topologii jak i skojarzone z nią obiekty.

■ Usunięcie węzła wspólnego dla dwóch łamanych spowoduje złączenie łamanych.
Informacje o pierwszym i ostatnim punkcie otrzymanej łamanej zostaną
zaktualizowane.

■ Usunięcie gałęzi wiszącej usuwa węzeł wiszącego końca.

■ Usunięcie gałęzi usuwa wszystkie skojarzone węzły chyba, że gałąź jest również
częścią innej topologii lub węzły są skojarzone z innymi gałęziami.

■ Usunięcie regionu usuwa centroidę i wszystkie odniesienia do otaczających go
łamanych chyba, że obiekty są częścią innej topologii lub są skojarzone z innym
regionem.
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Po usunięciu łamanej, wszystkie węzły nie połączone z inną łamaną są również usuwane.

Patrz także:

■ Przegląd tworzenia topologii (str. 697)

■ Wczytywanie lub usuwanie topologii (str. 776)

■ Dodawanie węzła (str. 748)

■ Dodawanie obiektu liniowego (str. 751)

■ Edytowanie węzła (str. 731)

■ Edycja łamanej (str. 734)

Aby usunąć łamaną, węzeł lub region

1 Otwórz rysunek, gdzie topologia regionów była utworzona i wczytaj topologię.

2 Wykonaj jedną z następujących operacji:

■ Aby usunąć węzeł z topologii węzłów, w oknie Eksplorator mapy, kliknij prawym
przyciskiem nazwę topologii. Kliknij przycisk Usuń węzeł. Aby skasować węzeł
z topologii regionów, wpisz MAPDN w wierszu polecenia.
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■ Aby usunąć łamaną z topologii sieci, w oknie Eksplorator mapy, kliknij prawym
przyciskiem nazwę topologii. Kliknij przycisk Usuń łamanie. Aby usunąć łamaną
z topologii regionów, wpisz MAPDL w wierszu polecenia.

■ Aby usunąć region z topologii regionów, w oknie Eksplorator mapy, kliknij
prawym przyciskiem nazwę topologii. Kliknij przycisk Usuń region.

3 Wybierz typ obiektu(ów) do edycji. Aby wybrać wielokąt, kliknij w pobliżu jego
centroidy.

Skrócone omówienie

MAPDL

Usuwa łamaną z topologii

MAPDLWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię sieci ➤ Usuń połączenia

Okienko zadań

MAPDN

Usuwa węzeł z topologii

MAPDNWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię węzłów ➤ Usuń węzeł

Okienko zadań

MAPDP

Usuwa region z topologii regionów

MAPDPWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię regionów ➤ Usuń region

Okienko zadań

WŁAŚCIWOŚCI

Wyświetla paletę Właściwości, pozwalającą edytować właściwości obiektów

Analiza ➤ WłaściwościMenu
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Właściwości

Ikona

WŁAŚCIWOŚCIWiersz polecenia

Wybierz obiekt. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze
rysunku ➤ Właściwości

Okienko zadań

Aktualizacja topologii

Obiekty w topologii użyć danych przechowywanych w tabeli danych opisowych. Jeśli
obiekty są modyfikowane przy pomocy opcji Topologia (str. 724) edycji mapy, to dane
topologii w obiektach są automatycznie uaktualniane. Jednakże, w następujących
przypadkach trzeba samodzielnie uaktualnić dane topologiczne:

■ Po modyfikacji obiektów za pomocą standardowych poleceń programu AutoCAD
np. Przesuń.

■ Jeśli więcej niż jedna topologia posiada odniesienie do danego obiektu. (Podczas
modyfikowania obiektu, uaktualniana jest jedynie wybrana topologia. Do aktualizacji
pozostałych topologii, które posiadają odniesienia do tego obiektu, należy użyć opcji
Uaktualnij)

UWAGA Jeśli opcje uaktualniania nie mogą przywrócić spójności, użyj Odtwórz. W
oknie Eksplorator mapy prawym przyciskiem myszy kliknij topologię  ➤ Zarządzanie
 ➤ Utwórz ponownie. Po zastosowaniu opcji Odtwórz, topologia zostanie całkowicie
odbudowana. Jakiekolwiek zmiany wprowadzone do danych opisowych topologii zostaną
usunięte.

Patrz także:

■ Przegląd tworzenia topologii (str. 697)

■ Wczytywanie lub usuwanie topologii (str. 776)

Aby uaktualnić topologię

1 Sprawdź, czy topologia zawierająca obiekty do modyfikacji jest wczytana (str. 776).

■ Aby uaktualnić węzły w topologii węzłów, w oknie Eksplorator mapy, kliknij
prawym przyciskiem nazwę topologii. Kliknij polecenie Aktualizuj. Aby
aktualizować węzły w topologii sieci lub regionów, wpisz MAPNODUPD w
wierszu polecenia.
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■ Aby uaktualnić łamane w topologii sieci, w oknie Eksplorator mapy, kliknij
prawym przyciskiem nazwę topologii. Kliknij polecenie Aktualizuj. Aby
aktualizować łamane w topologii, wpisz MAPLINKUPD w wierszu polecenia.

■ Aby uaktualnić regiony w topologii regionów, w oknie Eksplorator mapy, kliknij
prawym przyciskiem nazwę topologii. Kliknij polecenie Aktualizuj. Możesz
również wpisać MAPPOLYUDP w wierszu polecenia.

2 Wybierz obiekty do uaktualnienia. Naciśnij klawisz Enter

Dane topologii dla obiektu są uaktualniane w wybranej topologii.

Jeśli użyjesz polecenia Edycja topologii, do usunięcia obiektu z jednej topologii, a obiekt
ten należy do innej topologii, obiekt fizyczny nie zostanie usunięty z rysunku. Druga
topologia pozostaje nie zmieniona i dla usuwanego obiektu nie jest wymagane
uaktualnienie.

Skrócone omówienie

MAPLINKUPD

Uaktualnia łamane w topologii sieci

MAPLINKUPDWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
topologię ➤ Aktualizuj

Okienko zadań

MAPLINKUPD (polecenie Uaktualnij połączenie topologii)Okno dialogowe

MAPNODUPD

Uaktualnia węzły w topologii

MAPNODUPDWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię ➤ Aktualizuj

Okienko zadań

MAPNODUPD (polecenie Uaktualnij węzeł w topologii)Okno dialogowe

MAPPOLYUPD

Aktualizuje topologię regionów

MAPPOLYUPDWiersz polecenia
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W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię ➤ Aktualizuj

Okienko zadań

MAPPOLYUPD (polecenie Uaktualnij region w topologii)Okno dialogowe

WŁAŚCIWOŚCI

Wyświetla paletę Właściwości, pozwalającą edytować właściwości obiektów

Analiza ➤ WłaściwościMenu

Właściwości

Ikona

WŁAŚCIWOŚCIWiersz polecenia

Wybierz obiekt. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze
rysunku ➤ Właściwości

Okienko zadań

Edycja topologii częściowej

Edytując topologię, należy wczytać całą topologię. Jednakże, jeśli topologia jest bardzo
rozbudowana, może to pogorszyć wydajność pracy. W przypadku dużych topologii, można
zapytania odnosić do części tej topologii.

Należy pamiętać, że polecenie Edycja topologii (str. ?) nie pozwala na edycję
niekompletnych obiektów przy krawędziach przywołanego obszaru. Aby mieć pewność,
że modyfikowane obiekty są kompletne, należy przywołać wystarczająco duży obszar
otaczający obszar modyfikowany.
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Regiony na krawędzi przywołanej topologii regionów nie mogą być modyfikowane.

Patrz także:

■ Korekta lub uzupełnianie topologii (str. 787)

■ Przegląd tworzenia topologii (str. 697)

■ Wczytywanie lub usuwanie topologii (str. 776)

Aby przywołać obiekty potrzebne do edycji

1 Aby rozpocząć, należy uruchomić projekt, dołączyć rysunki źródłowe zawierające
topologię do edycji i uaktywnić te rysunki. Następnie zmień powiększenie na zakres
aktywnych rysunków źródłowych.

2 W oknie dialogowym Menedżer wyświetlania kliknij menu Dane  ➤ Dodaj dane
rysunku  ➤ Zapytanie topologii.

3 Okno dialogowe Zapytania topologiczne (str. 1751) Kliknij opcję Wczytaj.

4 W oknie dialogowym Wybór topologii wybierz topologię do przeszukania. Kliknij
przycisk OK.

5 W oknie dialogowym Wczytaj topologię ze źródłowego rysunku upewnij się, czy
obie opcje Obiekty topologiczne są odznaczone. Kliknij przycisk OK.
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6 W oknie dialogowym Zapytanie topologiczne należy wybrać lub zdefiniować
zapytanie.

■ Aby wczytać istniejące zapytanie, należy kliknąć przycisk Wczytaj zapytanie i
wybrać zapytanie.

■ Aby zdefiniować nowe zapytanie, kliknij opcję Zdefiniuj zapytanie, następnie
wpisz zapytanie (str. 1133), aby osiągnąć wymaganą geometrię topologii.

7 Wybierz tryb Rysowanie i wykonaj zapytanie.

Teraz gdy obiekty te są w projekcie, można poddać je edycji.

Aby poddać obiekty edycji

1 Usuń (str. 776) topologię z źródłowych rysunków. Wczytaj topologię do bieżącego
rysunku.

2 Wprowadź wszelkie zmiany w topologii używając narzędzi edycyjnych topologii
(str. ?).

3 Dodaj obiekty do zbioru zapisu.

4 Zapisywanie zmian do rysunków źródłowych (str. 633). Nie zapisuj bieżącego rysunku.

Skrócone omówienie

ADESAVEOBJS

Zapisuje obiekty ze zbioru zapisu z powrotem w rysunkach źródłowych

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Plik  ➤ Zapisz
zbiór zapisu rysunku źródłowego

Menu

Zapisz w rysunkach źródłowych

Ikona

ADESAVEOBJSWiersz polecenia

Okno dialogowe Zapisz obiekty w rysunkach źródłowychOkno dialogowe

MAPTOPOLOAD

Wczytuje topologię
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Kliknij opcję Analiza ➤ Więcej opcji topologii ➤ Wczytaj
topologię.

Menu

Wczytaj topologię

Ikona

MAPTOPOLOADWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię ➤ Zarządzanie ➤ Wczytaj topologię

Okienko zadań

Okno dialogowe Wybór topologiiOkno dialogowe

MAPTOPOQUERY

Wykonuje zapytania topologiczne

Kliknij opcję Ustawienia ➤ Więcej opcji DWG ➤ Definiuj
zapytanie topologiczne.

Menu

Zapytanie topologii

Ikona

MAPTOPOQUERYWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię ➤ Analiza ➤ Zapytanie topologiczne

Okienko zadań

Okno dialogowe Zapytania topologiczneOkno dialogowe

MAPTOPOUNLOAD

Usuwa topologię

Kliknij opcję Mapa ➤ Topologia ➤ Zarządzanie ➤ Usuń z
pamięci.

Menu

Usuń topologię

Ikona

MAPTOPOUNLOADWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię ➤ Zarządzanie ➤ Usuń topologię

Okienko zadań

Okno dialogowe Wybór topologiiOkno dialogowe

WŁAŚCIWOŚCI
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Wyświetla paletę Właściwości, pozwalającą edytować właściwości obiektów

Analiza ➤ WłaściwościMenu

Właściwości

Ikona

WŁAŚCIWOŚCIWiersz polecenia

Wybierz obiekt. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze
rysunku ➤ Właściwości

Okienko zadań

Tworzenie zamkniętych polilinii z topologii regionów

Można utworzyć zamknięte polilinie z topologii regionów. Jest to przydatne gdy chce się
przekazać dane do programu AutoCAD, aby mógł zakreskować wieloboczne obszary.

Podczas tworzenia zamkniętych wielokątów z topologii regionów polilinie, można
utworzyć grupę zawierającą wszystkie elementy złożonych obszarów, takie jak wyspy.
Jeśli wyspy posiadają zagnieżdżone wyspy lub inne regiony wewnętrzne, zagnieżdżone
regiony automatycznie ukształtują oddzielne zgrupowanie, tworząc różne poziomy
grupowania. Gdy dwa regiony (lub więcej) nie są regionami zagnieżdżonymi, lecz mają
wspólną granicę zewnętrzną, zostaną potraktowane jak jedna grupa.

Można manipulować zgrupowanymi danymi za pomocą polecenia GRUPA. Aby uzyskać
więcej informacji na temat rysowania łuków, zobacz hasło GRUPA w Pomocy programu
AutoCAD.

Poza tym do zamkniętych polilinii można kopiować dane opisowe i połączenia z
zewnętrzną bazą danych przechowywane w centroidach.

Patrz także:

■ Przegląd tworzenia topologii (str. 697)

■ Tworzenie topologii regionów (str. 707)

■ Wczytywanie lub usuwanie topologii (str. 776)

■ Eksportowanie regionów z topologii regionów (str. 1217)

Aby utworzyć zamknięte polilinie z topologii regionów

1 Kliknij menu Utwórz  ➤ Utwórz zamknięte polilinie.
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2 W Okno dialogowe Utwórz zamknięte polilinie (str. 1696) wybierz przycisk Wczytaj,
aby wczytać topologię regionów lub wybierz ją z listy Nazwa.

Wszystkie regiony w wybranej topologii zostaną wybrane automatycznie.

3 W części Sposób zamknięcia, określ warstwę na której zostaną umieszczone
utworzone polilinie.

4 Aby utworzyć grupę zawierającą wszystkie elementy złożonych obszarów, takie jak
wyspy, wybierz opcję Grupuj złożone regiony.

5 Można wybrać opcję Kopiuj dane opisowe z centroidy do polilinii i Kopiuj łącza bazy
danych z centroidy do polilinii, aby skopiować do zamkniętych polilinii
przechowywane w centroidach dane opisowe i połączenia z zewnętrzną bazą danych.

6 Kliknij przycisk OK.

Skrócone omówienie

MAPCLPLINE

Tworzy polilinie z topologii regionów

Menu Utwórz  ➤ Utwórz zamknięte polilinieMenu

MAPCLPLINEWiersz polecenia

Okno dialogowe Utwórz zamknięte polilinieOkno dialogowe

Zarządzanie topologiami

■ Omówienie zarządzania topologiami (str. 769)
■ Wczytywanie lub usuwanie topologii (str. 776)
■ Podświetlanie i identyfikacja topologii (str. 778)
■ Przeglądanie danych topologicznych (str. 782)
■ Przeglądanie statystyki topologii (str. 784)
■ Zapisywanie topologii w rysunkach źródłowych (str. 785)
■ Korekta lub uzupełnianie topologii (str. 787)
■ Zapisywanie i stosowanie zapytań (str. 790)
■ Zmienianie nazwy i opisu topologii (str. 792)
■ Usuwanie topologii (str. 793)
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Aby zarządzać topologiami

■ Aby wczytać topologię (str. 776)
■ Aby usunąć topologię (str. 777)
■ Aby wyróżnić wszystkie obiekty w wybranej topologii (str. 780)
■ Aby podświetlić i zidentyfikować topologię skojarzoną z obiektem (str. 780)
■ Aby zmienić kolor używany przy wyróżnianiu, kliknij przycisk Kolor (str. 780)
■ Aby usunąć wyróżnienie i przywrócić oryginalną kolorystykę obiektów (str. 781)
■ Aby zobaczyć dane topologiczne (str. 783)
■ Aby obejrzeć i edytować właściwości obiektów topologicznych w palecie Właściwości.

(str. 783)
■ Aby przejrzeć statystykę topologii (str. 785)
■ Aby zapisać topologię w rysunkach źródłowych (str. 786)
■ Aby sprawdzić, odtworzyć lub dokończyć topologię (str. 788)
■ Aby sprawdzić spójność topologii sieci (str. 788)
■ Aby zachować ustawienia analizy topologicznej w profilu. (str. 791)
■ Aby wczytać istniejący profil topologii (str. 791)
■ Aby zmienić nazwę lub usunąć profile (str. 791)
■ Aby zmienić zmianę, opisu lub oba te elementy topologii (str. 793)
■ Aby skasować topologię. (str. 794)

Omówienie zarządzania topologiami

Używając narzędzi administrowania topologią, można wykonać następujące zadania:

■ Wczytać lub usunąć istniejącą topologię

■ Zmienić nazwę lub usunąć topologię

■ Zweryfikować lub sprawdzić status topologii aby zapewnić jej spójność

■ Ponownie utworzyć topologię, która była edytowana przy użyciu poleceń innych, niż
narzędzia edytowania topologii

■ Pobrać statystyki topologii w bieżącym rysunku

■ Wyróżnij wszystkie obiekty w topologii i wszystkie topologie dla wybranego obiektu.

Kiedy używasz tych narzędzi, wszystkie rysunki źródłowe skojarzone z nazwaną topologią,
muszą być dołączone i aktywne.

Patrz także:

■ Przegląd tworzenia topologii (str. 697)
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■ Zapisywanie topologii w rysunkach źródłowych (str. 785)

■ Zapisywanie nowych obiektów w dołączanych rysunkach (str. 634)

Użyj tej metody...Aby wykonać...

W oknie Eksplorator mapy kliknij prawym

przyciskiem myszy nazwę topologii  ➤ 

Administracja  ➤ Wczytaj topologię.
Zobacz sekcję Wczytywanie lub usuwanie
topologii (str. 776)

Wczytaj istniejącą topologię.

W oknie Eksplorator mapy kliknij prawym

przyciskiem myszy nazwę topologii  ➤ 

Administracja  ➤ Usuń topologię.
Zobacz sekcję Wczytywanie lub usuwanie
topologii (str. 776)

Usuń istniejącą topologię.

W oknie Eksplorator mapy kliknij prawym

przyciskiem myszy nazwę topologii  ➤ 

Administracja  ➤ Zmień nazwę.
Zobacz sekcję Zmienianie nazwy i opisu
topologii (str. 792)

Zmień nazwę topologii.

W oknie Eksplorator mapy kliknij prawym
przyciskiem nazwę topologii. Kliknij opcję w
menu podrzędnym Administracja.
Zobacz sekcję Korekta lub uzupełnianie
topologii (str. 787)

Zweryfikuj lub ponownie utwórz topologię

Kliknij menu Analiza  ➤ Analiza sieci.
Zobacz sekcję Korekta lub uzupełnianie
topologii (str. 787)

Sprawdź spójność topologii

W oknie Eksploratora mapy kliknij prawym

przyciskiem myszy nazwę topologii  ➤ 

Statystyka.
Zobacz sekcję Przeglądanie statystyki
topologii (str. 784)

Pobrać statystyki topologii w bieżącym
rysunku
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Użyj tej metody...Aby wykonać...

Kliknij menu Analiza  ➤ Właściwości. Wybierz
obiekt. W palecie Właściwości, pod grupą

Widok właściwości obiektów topologii

Właściwości topologii, wpisz nową wartość
bądź wartości dla oporu.
Zobacz sekcję Przeglądanie danych
topologicznych (str. 782)

Kliknij menu Zmiana  ➤ Edytuj dane obiektu.
Wybierz obiekt.
Zobacz sekcję Przeglądanie danych
topologicznych (str. 782)

Widok danych topologii obiektu

W oknie Eksploratora mapy kliknij prawym

przyciskiem myszy nazwę topologii  ➤ Pokaż
geometrię.
Zobacz sekcję Podświetlanie i identyfikacja
topologii (str. 778)

Wyróżnij wszystkie obiekty w topologii.

W oknie Eksploratora mapy kliknij prawym

przyciskiem nazwę topologii  ➤ Pokaż
topologię. Kliknij obiekt na mapie.
Zobacz sekcję Podświetlanie i identyfikacja
topologii (str. 778)

Wyróżnij topologie skojarzone z obiektem.

W oknie Eksploratora mapy kliknij prawym

przyciskiem myszy nazwę topologii  ➤ 

Administracja  ➤ Usuń.
Zobacz sekcję Usuwanie topologii (str. 793)

Usuń topologię

Skrócone omówienie

MAPTOPOLOAD

Wczytuje topologię

Kliknij opcję Analiza ➤ Więcej opcji topologii ➤ Wczytaj
topologię.

Menu
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Wczytaj topologię

Ikona

MAPTOPOLOADWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię ➤ Zarządzanie ➤ Wczytaj topologię

Okienko zadań

Okno dialogowe Wybór topologiiOkno dialogowe

MAPTOPOUNLOAD

Usuwa topologię

Kliknij opcję Mapa ➤ Topologia ➤ Zarządzanie ➤ Usuń z
pamięci.

Menu

Usuń topologię

Ikona

MAPTOPOUNLOADWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię ➤ Zarządzanie ➤ Usuń topologię

Okienko zadań

Okno dialogowe Wybór topologiiOkno dialogowe

MAPSHOWGEOM

Wyróżnia i identyfikuje topologie dla wybranego obiektu

W wierszu polecenia wprowadź mapshowgeom.Menu

Pokaż geometrię

Ikona

MAPSHOWGEOMWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyTopologie ➤ Pokaż geometrię

Okienko zadań

MAPSHOWTOPO

Wyróżnia obiekty w wybranej topologii

Kliknij opcję Mapa ➤ Topologia ➤ Pokaż geometrię
topologii.

Menu
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Pokaż topologię

Ikona

MAPSHOWTOPOWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię ➤ Pokaż topologię

Okienko zadań

MAPTOPOSTATS

Wyświetla szczegółowe informacje o topologii

Kliknij opcję Mapa ➤ Topologia ➤ Zarządzanie ➤ Statystyka.Menu

MAPTOPOSTATSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię ➤ Statystyka

Okienko zadań

Okno dialogowe Statystyka topologiiOkno dialogowe

ADESAVEOBJS

Zapisuje obiekty ze zbioru zapisu z powrotem w rysunkach źródłowych

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Plik  ➤ Zapisz
zbiór zapisu rysunku źródłowego

Menu

Zapisz w rysunkach źródłowych

Ikona

ADESAVEOBJSWiersz polecenia

Okno dialogowe Zapisz obiekty w rysunkach źródłowychOkno dialogowe

ADESELOBJS

Tworzy zbiór obiektów, który zostanie zapisany do rysunków źródłowych

Menu Plik  ➤ Opcje zbioru zapisu rysunku  ➤ Dodaj
elementy do zbioru zapisu

Menu

Dodaj obiekty do zbioru zapisu

Ikona

ADESELOBJSWiersz polecenia

ADESELOBJS (polecenie Wybierz obiekty do zapisu w
rysunkach źródłowych)

Okno dialogowe
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MAPTOPOAUDIT

Sprawdza, czy topologia jest kompletna i czy nie zawiera błędów

Kliknij opcję
Mapa ➤ Topologia ➤ Zarządzanie ➤ Weryfikacja.

Menu

MAPTOPOAUDITWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię ➤ Zarządzanie ➤ Test

Okienko zadań

MAPTOPOCOMP

Kończy topologię sieci lub regionu

Kliknij opcję Mapa ➤ Topologia ➤ Zarządzanie ➤ Zakończ.Menu

Uzupełnij topologię

Ikona

MAPTOPOCOMPWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię ➤ Zarządzanie ➤ Uzupełnij

Okienko zadań

MAPTOPORECR

Ponownie generuje topologię, która była edytowana za pomocą nietopologicznych
poleceń edycyjnych takich jak ROZCIĄGNIJ, EDPLIN i PRZESUŃ

Kliknij opcję Mapa ➤ Topologia ➤ Zarządzanie ➤ Utwórz
ponownie.

Menu

Odtwórz topologię

Ikona

MAPTOPORECRWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię ➤ Zarządzanie ➤ Utwórz ponownie

Okienko zadań

Okno dialogowe Wybór topologiiOkno dialogowe

MAPANOVERLAY

Tworzy nową topologię przez nałożenie dwóch topologii
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Kliknij opcję Mapa ➤ Topologia ➤ Nakładanie.Menu

Nakładanie topologii

Ikona

MAPANOVERLAYWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię ➤ Analiza ➤ Nakładanie

Okienko zadań

Okno dialogowe Analiza nałożenia topologii - Typ analizyOkno dialogowe

MAPANTOPONET

Przeszukuje topologię sieci (najkrótsza droga, najlepsza droga, lub rozpływ)

Kliknij opcję Mapa ➤ Topologia ➤ Analiza sieci.Menu

Analiza sieci

Ikona

MAPANTOPONETWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię sieci ➤ Analiza ➤ Analiza sieci

Okienko zadań

Okno dialogowe Analiza topologii sieci - Wybierz metodęOkno dialogowe

MAPTOPOREN

Zmienia nazwę i opis wybranej topologii

Kliknij opcję Mapa ➤ Topologia ➤ Zarządzanie ➤ Zmień
nazwę.

Menu

MAPTOPORENWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię ➤ Zarządzanie ➤ Zmień nazwę

Okienko zadań

Okno dialogowe Zmień nazwę topologiiOkno dialogowe

MAPTOPODEL

Usuwa dane topologii z obiektów i opcjonalnie usuwa obiekty

Kliknij opcję Mapa ➤ Topologia ➤ Zarządzanie ➤ Usuń.Menu

MAPTOPODELWiersz polecenia
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W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię ➤ Zarządzanie ➤ Usuń

Okienko zadań

Okno dialogowe Wybór topologiiOkno dialogowe

Wczytywanie lub usuwanie topologii

Podczas wczytania topologii, AutoCAD Map 3D wczytuje topologie do bieżącego rysunku
i przywołuje topologie z dołączonych rysunków do bieżącego rysunku. Jeśli zapiszesz
rysunek z topologią i później go otworzysz, ponownie ją wczytaj.

Kolorowe ikony w oknie dialogowym Eksplorator mapy wskazują wczytane topologie.
Topologie z szarymi ikonami nie są wczytane.

Wczytując topologię z rysunku źródłowego, wybierz polecenie Utwórz obiekty po
wczytaniu, aby utworzyć topologię w bieżącym rysunku. W innym wypadku topologia
jest wczytana bez odzyskiwania topologii geometrii.

Patrz także:

■ Zapisywanie topologii w rysunkach źródłowych (str. 785)

■ Dodawanie obiektu do zbioru zapisu (str. 629)

■ Zapisywanie nowych obiektów w dołączanych rysunkach (str. 634)

■ Zapisywanie obiektów w bieżącym rysunku (str. 635)

Aby wczytać topologię

1 W oknie Eksplorator mapy prawym przyciskiem myszy kliknij nazwę topologii  ➤ 

Zarządzanie  ➤ Wczytaj topologię.

2 Jeśli topologia jest przechowywana w rysunku źródłowym, wyświetlane jest okno
dialogowe Wczytaj topologię z rysunku źródłowego, w którym można wybrać
następujące polecenia:

■ Utwórz obiekty topologii po wczytaniu — Jeśli wybrana topologia pochodzi z
rysunku źródłowego, należy zaznaczyć to pole wyboru, aby podczas wczytywania
topologii kopiować jej obiekty do bieżącego rysunku. Jeśli ta opcja nie zostanie
zaznaczona, obiekty zostaną wczytywane, ale nie skopiowane do bieżącego
rysunku.

■ Dodaj obiekty topologii do zbioru zapisu — Wybierz tę opcję, aby dodać obiekty
w bieżącym rysunku do zbioru zapisu w rysunkach źródłowych, jeśli są one
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opisane przez wybraną topologię. Oznacza to, że obiekty zostaną zapisane w
ich rysunkach źródłowych i zastąpią oryginalne obiekty.

■ Sprawdź geometrię obiektów topologicznych — Wybierz tę opcję, aby sprawdzić
czy geometria obiektów dla wybranej topologii jest prawidłowa. Wszystkie
nieprawidłowe obiekty są wyróżnione.

W oknie Eksplorator mapy ikona topologii staje się kolorowa wskazując, że topologia
jest wczytana.

Aby usunąć topologię

1 W oknie Eksplorator mapy prawym przyciskiem myszy kliknij nazwę topologii  ➤ 

Zarządzanie  ➤ Usuń topologię.

W oknie Eksplorator mapy, ikona topologii staje się szara wskazując, że topologia
została usunięta.

Skrócone omówienie

MAPTOPOLOAD

Wczytuje topologię

Kliknij opcję Analiza ➤ Więcej opcji topologii ➤ Wczytaj
topologię.

Menu

Wczytaj topologię

Ikona

MAPTOPOLOADWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię ➤ Zarządzanie ➤ Wczytaj topologię

Okienko zadań

Okno dialogowe Wybór topologiiOkno dialogowe

MAPTOPOUNLOAD

Usuwa topologię

Kliknij opcję Mapa ➤ Topologia ➤ Zarządzanie ➤ Usuń z
pamięci.

Menu
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Usuń topologię

Ikona

MAPTOPOUNLOADWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię ➤ Zarządzanie ➤ Usuń topologię

Okienko zadań

Okno dialogowe Wybór topologiiOkno dialogowe

Podświetlanie i identyfikacja topologii

Przy użyciu wyróżniania topologii i narzędzi identyfikacji, można wykonać następujące
zadania:

■ Pokazać geometrię – Wyróżnia obiekty w topologii.
Za pomocą opcji Pokaż geometrię można przedstawić położenie i zasięg topologii.

■ Pokazać topologię – Identyfikuje i wyróżnia topologie skojarzone z obiektem.
Użyj opcji Pokaż topologię, aby wskazać położenie i zasięg wszystkich topologii
skojarzonych z obiektem. AutoCAD Map 3D identyfikuje topologie po nazwie w
wierszu polecenia.

Kolor użyty do wyróżnienia jest Kolorem wybranych uchwytów, który można określić w
oknie dialogowym Opcje programu AutoCAD.

Te narzędzia działają tylko z topologiami wczytanymi w bieżącym rysunku.
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Wyświetla listę zablokowanych obiektów w wybranym źródle elementów.

Wyświetla wartości pola dla wybranego obiektu.
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Patrz także:

■ Przegląd tworzenia topologii (str. 697)

■ Wczytywanie lub usuwanie topologii (str. 776)

■ Aby wyróżnić wszystkie obiekty w wybranej topologii (str. 780)

■ Aby podświetlić i zidentyfikować topologię skojarzoną z obiektem (str. 780)

■ Aby zmienić kolor używany przy wyróżnianiu, kliknij przycisk Kolor (str. 780)

■ Aby usunąć wyróżnienie i przywrócić oryginalną kolorystykę obiektów (str. 781)

Aby wyróżnić wszystkie obiekty w wybranej topologii

1 W oknie dialogowym Eksplorator mapy sprawdź czy wyróżniana topologia jest
wczytana (str. 776). Najpierw wczytaj topologię, aby móc ją wyświetlić.

2 Kliknij prawym przyciskiem nazwę skoroszytu mapy. Kliknij opcję Pokaż geometrię.

AutoCAD Map 3D podświetla w rysunku wszystkie obiekty w wybranych topologiach.
Aby przywrócić obiektom początkowy kolor, naciśnij klawisz ESC.

Aby podświetlić i zidentyfikować topologię skojarzoną z obiektem

1 W oknie Eksplorator mapy kliknij prawym przyciskiem folder Topologie. Kliknij
opcję Pokaż topologię.

2 Kliknij obiekty na mapie.

Jeśli obiekt należy do jednego lub więcej topologii, AutoCAD Map 3D podświetla
wszystkie obiekty, które należą do tych topologii i pokazuje listę nazw topologii w
wierszu polecenia. Jeśli obiekt nie należy do topologii programu AutoCAD Map 3D
raportuje to w wierszu polecenia.

UWAGA Tylko wczytane topologie są brane pod uwagę.

3 Wybierz inny obiekt, aby podświetlić i zidentyfikować lub naciśnij klawisz ESC, aby
zakończyć polecenie.

Aby zmienić kolor używany przy wyróżnianiu, kliknij przycisk Kolor

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Opcje AutoCAD.

2 W oknie dialogowym Opcje wybierz kartę Wybór.

3 Z listy Kolor wybranych uchwytów wybierz kolor do wyróżnienia topologii.
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4 Kliknij przycisk OK.

Aby usunąć wyróżnienie i przywrócić oryginalną kolorystykę obiektów

■ Naciśnij Esc.

Skrócone omówienie

MAPSHOWGEOM

Wyróżnia i identyfikuje topologie dla wybranego obiektu

W wierszu polecenia wprowadź mapshowgeom.Menu

Pokaż geometrię

Ikona

MAPSHOWGEOMWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyTopologie ➤ Pokaż geometrię

Okienko zadań

MAPSHOWTOPO

Wyróżnia obiekty w wybranej topologii

Kliknij opcję Mapa ➤ Topologia ➤ Pokaż geometrię
topologii.

Menu

Pokaż topologię

Ikona

MAPSHOWTOPOWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię ➤ Pokaż topologię

Okienko zadań
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Przeglądanie danych topologicznych

Informacje o każdej utworzonej topologii, pokazane w poniższej tabeli, są przechowywane
w tabeli danych opisowych w bieżącym rysunku.

Przechowywane informacjePole danych opisowychTabela danych
opisowych

Nazwa topologii

Rodzaj topologiiTYPTPMDESC_EXAMPLEPRZYKŁAD

Ustawienie VIEWRES nadane
podczas

TOLERANCJI

Warstwa dla łamanychLINK_LAYER

Kolor łamanychLINK_COLOR

Węzły w topologii; 0=Nie, 1=TakCREATE_NODE

Warstwa dla węzłówNODE_LAYER

Rodzaj węzłówNODE_TYPE

Blok reprezentujący węzłyNODE_BLOCK

Centroidy w topologii; 0=Nie,
1=Nie

CREATE_CNTR

Warstwa dla centroidCNTR_LAYER

Kolor centroidówCNTR_COLOR

Rodzaj centroidCNTR_TYPE

Blok reprezentujący centroidyCNTR_BLOCK

Te informacje można wykorzystać w zapytaniu topologicznym. Odpowiednio do rodzaju
topologii, inne tabele danych opisowych są tworzone i dołączane do elementów topologii.
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Możesz również obejrzeć i edytować dane skojarzone z obiektami w topologii, używając
palety Właściwości. Przykładowo dla łamanej w topologii sieci można przejrzeć ogólne
informacje o połączeniu, takie jak numery identyfikacyjne początkowych i końcowych
węzłów, oraz można edytować określone informacje, takie jak kierunek, opór bezpośredni
i opór zwrotny połączenia.

Patrz także:

■ Przegląd tworzenia topologii (str. 697)

■ Wczytywanie lub usuwanie topologii (str. 776)

■ Zapytania topologiczne (str. 1128)

■ Wyświetlanie i edytowanie danych opisowych obiektu rysunkowego (str. 889)

■ Wyświetlanie właściwości i atrybutów obiektów rysunkowych (str. 950)

■ Przeglądanie statystyki topologii (str. 784)

Aby zobaczyć dane topologiczne

1 Kliknij menu Zmiana  ➤ Edycja danych obiektu.

2 Wybierz obiekt.

3 W Okno dialogowe Edycja danych obiektu (str. 1549) zobacz dane topologii.

Jeśli dane topologii nie są wyświetlane, wybierz tabelę topologii z listy Tabela.
Nazwa tabel topologicznych zaczyna się od liter "TPM".

Aby obejrzeć i edytować właściwości obiektów topologicznych w palecie Właściwości.

1 Kliknij menu Analiza  ➤ Właściwości.

2 Wybierz obiekt.

3 W palecie Właściwości, pod grupą Właściwości topologii, wpisz nową wartość bądź
wartości dla oporu.

Przykładowo, jeśli wybierzesz łamaną w topologii sieci, zobaczysz typ wybranego
obiektu, informację o początkowych i końcowych węzłach, kierunek przepływu oraz
informacje o oporze bezpośrednim i oporze zwrotnym.

4 Aby zobaczyć właściwości innego obiektu, zaznacz go na mapie.
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Skrócone omówienie

ADEEDITDATA

Edytuje dołączone dane opisowe

Zmiana  ➤ Edycja danych obiektuMenu

Edytuj dane opisowe

Ikona

ADEEDITDATAWiersz polecenia

Okno dialogowe Edycja danych obiektuOkno dialogowe

WŁAŚCIWOŚCI

Wyświetla paletę Właściwości, pozwalającą edytować właściwości obiektów

Analiza ➤ WłaściwościMenu

Właściwości

Ikona

WŁAŚCIWOŚCIWiersz polecenia

Wybierz obiekt. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze
rysunku ➤ Właściwości

Okienko zadań

Przeglądanie statystyki topologii

Można przeglądać informacje o topologii:

■ Podstawowe informacje — Nazwa, opis i typ (węzłów, sieci lub regionów).

■ Zakres — Współrzędne lewego-dolnego i prawego-górnego narożnika prostokąta
obramowania dla wybranej topologii.

■ Liczba obiektów — Całkowita liczbę węzłów, łamanych i regionów w wybranej
topologii.

■ Szczegóły — Informacje o powierzchni, obwodzie i długości, włączając sumy całkowite,
średnie, wartości minimalne i maksymalne, wariancje i odchyłki. Dotyczy to tylko
topologii sieci i regionów.
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Wariant jest średnią kwadratów danej powierzchni, obwodu lub długości minus
przeciętny kwadrat. Odchył jest pierwiastkiem kwadratowym wariancji.

Patrz także:

■ Przegląd tworzenia topologii (str. 697)

■ Wczytywanie lub usuwanie topologii (str. 776)

■ Przeglądanie danych topologicznych (str. 782)

Aby przejrzeć statystykę topologii

1 W oknie Eksplorator mapy prawym przyciskiem myszy kliknij nazwę topologii  ➤ 

Statystyka.

2 Przejrzyj statystyki w Okno dialogowe Statystyka topologii (str. 1755).

3 Kliknij przycisk OK.

Skrócone omówienie

MAPTOPOSTATS

Wyświetla szczegółowe informacje o topologii

Kliknij opcję Mapa ➤ Topologia ➤ Zarządzanie ➤ Statystyka.Menu

MAPTOPOSTATSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię ➤ Statystyka

Okienko zadań

Okno dialogowe Statystyka topologiiOkno dialogowe

Zapisywanie topologii w rysunkach źródłowych

Można zapisać topologię w bieżącym rysunku lub w dołączonych rysunkach źródłowych.

Jeśli dane zostały przywołane z rysunków źródłowych, to można dane topologiczne
zapisać z powrotem w rysunkach źródłowych oraz zapisać bieżący rysunek. Dalsza praca
z topologią może być prowadzona w bieżącym rysunku z aktywnymi dołączonymi
rysunkami źródłowymi. Metoda ta zapewnia dostępność kompletnych i poprawnych
danych o obiektach skojarzonych z topologią.
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Patrz także:

■ Wczytywanie lub usuwanie topologii (str. 776)

■ Dodawanie obiektu do zbioru zapisu (str. 629)

■ Zapisywanie nowych obiektów w dołączanych rysunkach (str. 634)

■ Zapisywanie obiektów w bieżącym rysunku (str. 635)

Aby zapisać topologię w rysunkach źródłowych

1 Kliknij menu Plik  ➤ Opcje zbioru zapisu rysunku  ➤ Dodaj elementy do zbioru
zapisu.

2 Użyj dowolnej metody wyboru, aby dodać obiekty topologii do zbioru zapisu.

3 Kliknij menu Plik  ➤ Zapisz zbiór zapisu rysunku źródłowego.

4 Okno dialogowe Zapisz obiekty w rysunkach źródłowych (str. 1643) W obszarze Co
zapisać upewnij się, że opcja Zapisz przywołane obiekty jest wybrana.

Jeśli utworzone zostały nowe obiekty węzłów lub centroid lub dodano obiekty do
topologii, wybierz również opcję Zapisz nowo utworzone obiekty.

5 Jeśli zapisujesz nowe obiekty, wybierz kolejność zapisu.

6 Kliknij przycisk OK.

Skrócone omówienie

ADESAVEOBJS

Zapisuje obiekty ze zbioru zapisu z powrotem w rysunkach źródłowych

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Plik  ➤ Zapisz
zbiór zapisu rysunku źródłowego

Menu

Zapisz w rysunkach źródłowych

Ikona

ADESAVEOBJSWiersz polecenia

Okno dialogowe Zapisz obiekty w rysunkach źródłowychOkno dialogowe

ADESELOBJS
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Tworzy zbiór obiektów, który zostanie zapisany do rysunków źródłowych

Menu Plik  ➤ Opcje zbioru zapisu rysunku  ➤ Dodaj
elementy do zbioru zapisu

Menu

Dodaj obiekty do zbioru zapisu

Ikona

ADESELOBJSWiersz polecenia

ADESELOBJS (polecenie Wybierz obiekty do zapisu w
rysunkach źródłowych)

Okno dialogowe

Korekta lub uzupełnianie topologii

Jeśli fragmenty topologii są niekompletne (niezamknięty region lub tylko część regionu),
to są one oznaczane i wykluczane z edycji. Dwa przykłady niekompletnych topologii,
przywołanych za pomocą zapytania, przedstawia następna ilustracja. Zewnętrzne regiony
są niekompletne, ponieważ ich zewnętrzne łamane są częścią regionów nie objętych
zapytaniem.

Przy stosowaniu zapytania z warunkiem na położenie, aby przywołać regiony, należy
wybierać obiekty za pomocą opcji Przecięcie. Przy korzystaniu z danych, wspólnych dla
wielu użytkowników, należy użyć opcji Wczytaj okna dialogowego Zarządzanie topologią,
aby zyskać gwarancję pracy z bieżącymi danymi.

Uzupełnianie topologii

Podczas gdy uzupełniono topologię, program AutoCAD Map 3D wyszukuje w rysunku
obiekty i dane opisowe, próbując skompletować topologię sieci lub regionów, poprzez
przywołanie dalszych obiektów rysunku, takich jak łamane i centroidy, do których odwołują
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się tabele danych opisowych topologii. Złożone regiony, z wyspami, muszą być w całości
reprezentowane i wszystkie wewnętrzne wyspy, do których odwołuje się region muszą
istnieć, aby opcja zadziałała.

Ta opcja uzupełnia wiszące krawędzie w topologii sieci i wszystkie niekompletne obszary
w topologii regionów.

Sprawdzanie i powtórne budowanie topologii

Podczas sprawdzania topologii, program AutoCAD Map 3D sprawdza czy topologia jest
kompletna i czy nie zawiera błędów. Znalezione błędy są zaznaczane, lecz nie są
poprawiane. Błędy w topologii węzłów nie są zaznaczane.

Aby ponownie ustanowić topologię, która była edytowana przy użyciu nietopologicznych
poleceń edytowania STRETCH i PEDIT odtwórz topologię mimo to dane topologii mogą
zostać stracone. Aby odtworzyć topologię w dołączony rysunku, należy najpierw użyć
zapytania do przywołania geometrii. Przed użyciem opcji Odtwórz, należy użyć opcji
Wczytaj.

Jeśli chcesz zmienić geometrię elementów topologii (węzły, sieci lub regiony), to zastosuj
narzędzia do edycji topologii opisane w sekcji Edycja topologii (str. 723).

Aby utworzyć zamknięte polilinie dla użytkownika niekorzystającego z programu AutoCAD
Map 3D, kliknij menu Utwórz  ➤ Utwórz zamknięte polilinie (str. 767). Ta metoda jest
również skuteczna podczas eksportowania danych do zewnętrznego formatu plików,
który nie obsługuje topologii.

Patrz także:

■ Analizowanie topologii rysunku — przegląd (str. 1100)

■ Zapytania topologiczne (str. 1128)

■ Tworzenie topologii sieci (str. 703)

■ Edycja topologii częściowej (str. 763)

■ Rozszczepione regiony (str. 714)

Aby sprawdzić, odtworzyć lub dokończyć topologię

1 W oknie Eksplorator mapy kliknij prawym przyciskiem nazwę topologii. Kliknij opcję
z menu podrzędnego Zarządzanie.

Aby sprawdzić spójność topologii sieci

1 Kliknij menu Analiza  ➤ Analiza sieci.
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2 Wybierz do testu topologię sieci.

3 W oknie dialogowym Analiza topologii sieci - Wybierz metodę, kliknij rozpływ (str.
1114). Kliknij przycisk Dalej.

4 Wybierz punkt początkowy analizy. Kliknij przycisk Dalej.

5 Ustaw wartość Maksymalny opór, tak aby zamienić wszystkie łamane. Kliknij przycisk
Dalej.

6 Wybierz opcję Wyróżnij. Wybierz kolor różny od koloru łamanych.

7 Kliknij przycisk Zakończ.

Jeśli niektóre łamane nie zostaną zaznaczone, topologia może być niepoprawna. Użyj
narzędzi edytowania topologii (str. 724), aby poprawić topologię.

Skrócone omówienie

MAPTOPOAUDIT

Sprawdza, czy topologia jest kompletna i czy nie zawiera błędów

Kliknij opcję
Mapa ➤ Topologia ➤ Zarządzanie ➤ Weryfikacja.

Menu

MAPTOPOAUDITWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię ➤ Zarządzanie ➤ Test

Okienko zadań

MAPTOPOCOMP

Kończy topologię sieci lub regionu

Kliknij opcję Mapa ➤ Topologia ➤ Zarządzanie ➤ Zakończ.Menu

Uzupełnij topologię

Ikona

MAPTOPOCOMPWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię ➤ Zarządzanie ➤ Uzupełnij

Okienko zadań

MAPTOPORECR
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Ponownie generuje topologię, która była edytowana za pomocą nietopologicznych
poleceń edycyjnych takich jak ROZCIĄGNIJ, EDPLIN i PRZESUŃ

Kliknij opcję Mapa ➤ Topologia ➤ Zarządzanie ➤ Utwórz
ponownie.

Menu

Odtwórz topologię

Ikona

MAPTOPORECRWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię ➤ Zarządzanie ➤ Utwórz ponownie

Okienko zadań

Okno dialogowe Wybór topologiiOkno dialogowe

Zapisywanie i stosowanie zapytań

Możesz zapisać ustawienia analizy topologii nakładek lub analizy sieci (trasy, analizy
najlepszych tras lub przepływu) w profilu i użyć ich później. Użycie tych samych ustawień
więcej niż raz oszczędza czas. Profile są również użyteczne, gdy proces importu lub
eksportu zautomatyzowany jest za pomocą skryptów. Profile topologii są zapisane jako
pliki *.tpf.

UWAGA Nie można użyć profilów, aby zachować ustawienia dla tworzenia, buforowania
lub rozpuszczanie topologii. Profile topologii mogą być użyte, aby zapisać ustawienia
tylko dla analizy nakładek topologii lub analizy topologii sieci (trasy, analizy najlepszych
tras lub przepływu).

Możesz edytować profile topologii w programie AutoCAD Map 3D, a potem zapisać
zmiany, wybierając zamianę istniejącego profilu lub zapisanie jako nowego profilu.

OSTRZEŻENIE Nie edytuj profili topologii poza programem AutoCAD Map 3D
Kontynuowanie może spowodować nieprzewidziane rezultaty.

Patrz także:

■ Wykonywanie analizy najkrótszej drogi (str. 1104)

■ Wykonywanie analizy najlepszej drogi (str. 1108)

■ Wykonywanie analizy rozpływu (str. 1113)

■ Nakładanie dwóch topologii (str. 1116)
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Aby zachować ustawienia analizy topologicznej w profilu.

1 Wykonaj jedną z następujących operacji:

■ Kliknij menu Analiza  ➤ Nałożenie.

■ Kliknij menu Analiza  ➤ Analiza sieci.

2 Określ ustawienia do zapisania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję
Analizowanie topologii rysunków (str. 1099).

3 Kliknij przycisk Zapisz.

4 W oknie dialogowym Zapisanie profilu topologii podaj nazwę profilu. Kliknij przycisk
Zapisz.

Aby wczytać istniejący profil topologii

1 W dowolnym oknie dialogowym Analiza nałożenia topologii lub Analiza topologii
sieci kliknij przycisk Wczytaj.

2 W oknie dialogowym Wybierz profil topologii, wybierz profil do wczytania.

Profile topologii są zapisane jakopliki *.tpf .

3 Kliknij przycisk Otwórz.

Ustawienia z wybranego profilu zostają wybrane jako bieżące.

Aby zmienić nazwę lub usunąć profile

■ Kliknij prawym przyciskiem profil w oknie dialogowym Wybierz profil topologii lub
Zapisz profil topologii. Kliknij opcję Zmień nazwę lub Usuń.

Skrócone omówienie

MAPANOVERLAY

Tworzy nową topologię przez nałożenie dwóch topologii

Kliknij opcję Mapa ➤ Topologia ➤ Nakładanie.Menu

Nakładanie topologii

Ikona

MAPANOVERLAYWiersz polecenia
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W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię ➤ Analiza ➤ Nakładanie

Okienko zadań

Okno dialogowe Analiza nałożenia topologii - Typ analizyOkno dialogowe

MAPANTOPONET

Przeszukuje topologię sieci (najkrótsza droga, najlepsza droga, lub rozpływ)

Kliknij opcję Mapa ➤ Topologia ➤ Analiza sieci.Menu

Analiza sieci

Ikona

MAPANTOPONETWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię sieci ➤ Analiza ➤ Analiza sieci

Okienko zadań

Okno dialogowe Analiza topologii sieci - Wybierz metodęOkno dialogowe

Zmienianie nazwy i opisu topologii

Można zmienić nazwę, opis lub oba naraz z kompletnej, wczytanej topologii. Kiedy
zmienisz nazwę topologii, program AutoCAD Map 3D zmienia nazwę danych obiektu
tabeli zawierających związane dane.

Przed dokonaniem zmiany nazwy topologii lub jej opisu wykonaj poniższe operacje:

■ Dołącz wszystkie rysunki źródłowe, do których topologia posiada odniesienia. Jeśli
rysunki źródłowe nie są dołączone, można uszkodzić zestaw danych.

■ Upewnij się, że wczytałeś topologię z bieżącego rysunku.

■ Aby zmienić nazwę topologii bez tworzenia kopii zapasowej dołączonego rysunku,
w oknie dialogowym Opcje programu AutoCAD Map na karcie Zapisz w rysunkach
źródłowych należy wyłączyć opcję Utwórz kopię bezpieczeństwa rysunku źródłowego.

UWAGA Nie można cofnąć tej operacji przy użyciu polecenia COFAJ.

Patrz także:

■ Wczytywanie lub usuwanie topologii (str. 776)

■ Przegląd dołączania rysunków (str. 144)
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■ Ustawianie opcji zapisu w rysunkach źródłowych (str. 641)

Aby zmienić zmianę, opisu lub oba te elementy topologii

1 W oknie Eksplorator mapy prawym przyciskiem myszy kliknij nazwę topologii  ➤ 

Zarządzanie  ➤ Zmień nazwę.

Można zmienić nazwę topologii, która jest wczytana i kompletna.

2 W Okno dialogowe Zmień nazwę topologii (str. 1731) zmodyfikuj nazwę i opis. Kliknij
przycisk OK.

Nazwy mogą zawierać litery, cyfry, znaki podkreślenia i znak minus. Nazwy nie
mogą zawierać spacji.

Skrócone omówienie

MAPTOPOREN

Zmienia nazwę i opis wybranej topologii

Kliknij opcję Mapa ➤ Topologia ➤ Zarządzanie ➤ Zmień
nazwę.

Menu

MAPTOPORENWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię ➤ Zarządzanie ➤ Zmień nazwę

Okienko zadań

Okno dialogowe Zmień nazwę topologiiOkno dialogowe

Usuwanie topologii

Dane topologiczne są usuwane z obiektów, do których odnosi się wybrana topologia.
Można również usunąć odnośne obiekty.

Należy wczytać topologię i sprawdź czy jest kompletna zanim zostanie usunięta. To
zapewnia, że wszystkie części topologii zostaną skasowane, włączając części w załączonym
rysunku źródłowym. Jeśli zostanie skasowana niekompletna topologia, będzie ona trwale
uszkodzona w rysunku źródłowym, który nie został dołączony.

Patrz także:

■ Wczytywanie lub usuwanie topologii (str. 776)
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■ Przegląd tworzenia topologii (str. 697)

Aby skasować topologię.

1 W oknie Eksplorator mapy prawym przyciskiem myszy kliknij nazwę topologii  ➤ 

Zarządzanie  ➤ Usuń.

UWAGA Wczytaj topologię i przed jej usunięciem sprawdź, czy jest kompletna.

2 Okno dialogowe Usuń topologię (str. 1714) Wybierz opcję Usuń geometrię, aby z
bieżącego rysunku usunąć obiekty, do których istnieją odniesienia. Po usunięciu
topologii relacje topologiczne danych są automatycznie usuwane.

3 Wybierz przycisk OK, aby usunąć topologię.

Skrócone omówienie

MAPTOPODEL

Usuwa dane topologii z obiektów i opcjonalnie usuwa obiekty

Kliknij opcję Mapa ➤ Topologia ➤ Zarządzanie ➤ Usuń.Menu

MAPTOPODELWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię ➤ Zarządzanie ➤ Usuń

Okienko zadań

Okno dialogowe Wybór topologiiOkno dialogowe

Używanie narzędzi do edycji mapy

Można używać narzędzi edycji AutoCAD Map 3D do edycji map i danych przestrzennych.
Aby uzyskać informacje o edytowaniu obiektów i danych projektu, zapoznaj się z sekcją
Pomoc programu AutoCAD.

Aby użyć narzędzi do edycji mapy

■ Narzędzia do edycji AutoCAD Map 3D (str. 795)
■ Aby przenieść, obrócić i przeskalować obiekt (str. 798)
■ Aby dostosować dwie mapy (str. 801)
■ Zdefiniować położenie tekstu (str. 803)
■ Wypełnianie zamkniętej polilinii pełnym kreskowaniem (str. 805)
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■ Aby przerwać obiekty na granicy (str. 807)
■ Aby zapisać dane z powrotem w rysunkach źródłowych po przerwaniu granic (str.

808)
■ Tworzenie powiększonego fragmentu mapy (nakładki) (str. 809)
■ Ucinanie obiektów wewnątrz granicy (str. 811)
■ Korzystanie z uchwytów (str. 813)
■ Tworzenie centroid dla regionów i zamkniętych polilinii. (str. 816)
■ Uzgadnianie styków map (str. 817)
■ Aby zapisać edytowane obiekty z powrotem w rysunkach źródłowych (str. 818)
■ Aby digitalizować punkty z wykorzystaniem współrzędnych (str. 819)

Korzystanie z narzędzi edycyjnych

W programie AutoCAD Map 3D zawarte są specjalne narzędzia przeznaczone do edycji
map, danych przestrzennych, jak również narzędzia edycyjne służące do edycji obiektów
graficznych i projektowania.

Przykłady: naciąganie mapy nowego osiedla do istniejącej mapy działki i dopasowywanie
geograficzne obydwu map; przerywanie mapy dużego miasta na trzy sąsiadujące części
lub tworzenie idealnego połączenia dwu lub więcej map.

OSTRZEŻENIE Użycie tych metod w przypadku topologii może być przyczyną jej
uszkodzenia bez możliwości odtworzenia. Zamiast tego należy użyć poleceń edycji
topologii (str. 723).

Aby uzyskać informacje o edytowaniu obiektów i danych projektu, zapoznaj się z sekcją
Pomoc programu AutoCAD.

Patrz także:

■ Edycja topologii (str. 723)

■ Ogólne informacje dotyczące wprowadzania danych rysunku z plików DWG (str. 298)

Narzędzia do edycji AutoCAD Map 3D

1 Otwórz rysunek zawierający obiekty, które chcesz edytować lub przywołaj obiekty
w bieżącym rysunku.

2 Należy użyć jednego lub kilku następujących poleceń edycyjnych programu AutoCAD
Map 3D:

■ Transformacja (str. 798)

■ Naciąganie (str. 801)
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■ Definiuj położenie tekstu (str. 803)

■ Wypełnij zamknięte polilinie (str. 805)

■ Wypełnij regiony (str. 828)

■ Przerwij na granicy (str. 807)

■ Utwórz nakładkę z powiększonego fragmentu mapy (str. 808)

■ Utnij na granicy (str. 811)

■ Edytuj ręcznie (str. 813)

■ Tworzenie centroid dla polilinii (str. 814)

■ Uzgadnianie styków map (str. 817)

Uwagi i ostrzeżenia

■ Należy użyć poleceń edycyjnych programu AutoCAD, aby wykonać ogólne i
szczegółowe operacje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Pomoc programu
AutoCAD.

■ Nie należy stosować żadnej z tych metod do edycji topologii, ponieważ można
uszkodzić topologie i uniemożliwić ich odbudowę. Zamiast tego należy użyć poleceń
edycji topologii (str. 723).

Skrócone omówienie

ADEFILLPOLYG

Wypełnia wybrany wielobok

ADEFILLPOLYGWiersz polecenia

ADEFILLPOLYG (polecenie Wypełnij zamkniętą polilinię)Okno dialogowe

ADERSHEET

Wykonuje elastyczne dopasowanie wybranych obiektów

Menu Zmiana  ➤ Arkusz elastycznyMenu

ADERSHEETWiersz polecenia

ADERSHEET (polecenie Arkusz elastyczny)Okno dialogowe
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ADETEXTLOC

Określa nowy punkt opisu dla obiektu

Menu Utwórz  ➤ Lokalizacja punktu etykiety mapyMenu

Lokalizacja punktu etykiety mapy

Ikona

ADETEXTLOCWiersz polecenia

ADETEXTLOC (polecenie Położenie punktu etykiety mapy)Okno dialogowe

ADETRANSFORM

Przesuwa, skaluje i obraca zbiór obiektów

Menu Zmiana  ➤ PrzekształćMenu

ADETRANSFORMWiersz polecenia

ADETRANSFORM (polecenie Transformacja)Okno dialogowe

MAPBREAK

Przerywa obiekty wzdłuż wybranej lub zdefiniowanej obwiedni

Menu Zmiana  ➤ Przerwij granicęMenu

Przerwij granicę

Ikona

MAPBREAKWiersz polecenia

Okno dialogowe Przerwij obiekty na granicyOkno dialogowe

MAPCREATECENTROIDS

Tworzy centroidę regionu i przenosi dane do utworzonej centroidy

Menu Utwórz  ➤ CentroidyMenu

Utwórz centroidy

Ikona

MAPCREATECENTROIDSWiersz polecenia

Okno dialogowe Utwórz centroidyOkno dialogowe
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MAPTRIM

Ucina obiekty do zbioru krawędzi

Menu Zmiana  ➤ Ucięcie granicyMenu

Utnij granicę

Ikona

MAPTRIMWiersz polecenia

Okno dialogowe Utnij obiekty na granicyOkno dialogowe

Przesuwanie, obracanie i skalowanie obiektu

Narzędzie edycyjne Transformacja umożliwia jednoczesne przesuwanie, obracanie i
skalowanie grupy obiektów.

Różnice w stosunku do ustawień Prosta transformacja

Narzędzie edycyjne Transformacja pełni podobną funkcję jak Ustawienia prostej
transformacji (str. 156) w oknie dialogowym Ustawienia rysunku, lecz działa zupełnie
inaczej. Ustawienia Prosta transformacja tymczasowo dopasowują ustawienie obiektów
przywoływanych za pomocą zapytania. AutoCAD Map 3D odwraca efekt tej transformacji
podczas zapisywania obiektów z powrotem do rysunków źródłowych. Narzędzie edycyjne
Transformacja na stałe zmienia skalę, położenie i obrót obiektów wewnątrz projektu.

Patrz także:

■ ADETRANSFORM (polecenie Transformacja) (str. 1405)

Aby przenieść, obrócić i przeskalować obiekt

1 Kliknij menu Zmiana  ➤ Przekształć.

2 Określ, czy obiekty będą wybierane indywidualnie, czy też zostaną wybrane
wszystkie obiekty z określonej warstwy.

3 Wybierz obiekty albo warstwę, którą chcesz poddać transformacji.

4 Zdefiniuj punkt bazowy transformacji.

Obracanie i skalowanie odbędzie się względem tego punktu.
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5 Określ bazę obrotu i skali, oddzielone przecinkiem. Dla prostej transformacji, należy
dla obrotu ustawić bazę 0 i dla skali bazowej 1.

6 Zdefiniuj nowy punkt zerowy.

Wybrane obiekty zostaną przesunięte o wektor zdefiniowany przez oryginalny
punkt bazowy i nowy punkt.

7 Podaj nowy kąt obrotu i skalę, oddzielone przecinkiem.

Wybrane obiekty zostaną obrócone o kąt będący różnicą między nowym kątem
obrotu, a starym. Obiekty zostaną przeskalowane na podstawie stosunku nowej
skali do starej skali.

Skrócone omówienie

ADETRANSFORM

Przesuwa, skaluje i obraca zbiór obiektów

Menu Zmiana  ➤ PrzekształćMenu

ADETRANSFORMWiersz polecenia

ADETRANSFORM (polecenie Transformacja)Okno dialogowe

Naciąganie dwóchmap

Naciąganie jest niejednorodnym dopasowaniem zbioru danych, polegającym na
przesunięciu znanych punktów kontrolnych w nowe położenie. Przykładowo dane
uzyskane ze zdjęć lotniczych mogą być nieprecyzyjne z powodu niedokładności kąta lotu
i ustawienia kamery. Dane te mogą być rozciągane lub naciągane do dokładnych danych
uzyskanych drogą pomiaru w terenie, za pomocą punktów odniesienia oraz punktów
osnowy geodezyjnej, wspólnych dla obu zbiorów danych.

Naciągania należy użyć w celu geograficznego dopasowania dwóch lub kilku różnych
zbiorów danych pochodzących z różnych źródeł: na przykład, podczas rozciągania mapy
z nowym podziałem terenu do wcześniej istniejącej mapy z granicami działek.
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Mapa odniesienia jest poprawna, natomiast w mapie z nowymi szczegółami pojawiły się poważne
odkształcenia. Poprzez wykonanie naciągania i wybranie wspólnych punktów kontrolnych, obie
te mapy mogą być poprawnie dopasowane.

Podczas wyboru punktów do elastycznego dopasowania, należy wybierać punkty wokół
średnicy obiektu lub rejonu, który ma zostać elastycznie dopasowany.

niepoprawnepoprawne

Wybrane punkty traktowane są jak wierzchołki regionu, dlatego też lepsze rezultaty
można osiągnąć, wybierając punkty rozmieszczone równomiernie wokół średnicy.

Obiekty o określonym kształcie, takie jak okręgi, łuki i elipsy kształt, zachowają go.

OSTRZEŻENIE Elastyczne dopasowanie arkusza należy wykonać tylko wtedy, gdy jest
to absolutnie konieczne, ponieważ może to poważnie naruszyć dokładność danych.
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Ponieważ dostosowanie nie jest transformacją liniową, trudno jest odwrócić ten proces
i przywrócić pierwotny stan rysunku. Przed wykonaniem operacji dostosowania, należy
zapisać rysunek.

Zmiana skali

Nie należy dostosowywać dwóch map narysowanych w różnych skalach. Polecenie
dopasuje wówczas obiekty, zmieni pierwotne skalowanie tekstu i bloków, dopasowując
obiekty do nowej skali, co może znacząco wpłynąć na dane. Dostosowanie należy stosować
jako ostatnią, po wyczerpaniu wszystkich innych metod, możliwość edycji obiektów i
dopasowania współrzędnych.

Gdy opracowane są mapy o różnych skalach i różnych układach współrzędnych, najpierw
należy zdecydować, który układ współrzędnych zostanie użyty dla mapy odniesienia.
Następnie, należy ustalić układy współrzędnych dla bieżącej mapy i map źródłowych.

Patrz także:

■ ADERSHEET (polecenie Arkusz elastyczny) (str. 1404)

■ Przegląd układów współrzędnych (str. 134)

Należy dostosować mniej dokładne dane do danych o większej dokładności. Należy
wykonać zapytanie, aby przywołać dane z rysunku źródłowego i wykonać dostosowanie
jednej mapy do drugiej. Posiadany układ punktów kontrolnych lub punktów osnowy
geodezyjnej, należy użyć jako odniesienie, do którego będą dostosowane pozostałe mapy.

Aby dostosować dwie mapy

1 Kliknij menu Zmiana  ➤ Arkusz elastyczny.

2 Po zgłoszeniu Punkt bazowy 1, wskaż na mapie 2 (zniekształconej) pierwszy wspólny
element obu map.

3 Po zgłoszeniu Punkt odniesienia 1, wybierz na mapie 1 (dokładnej) element
odpowiadający.

4 W ten sam sposób należy określać bazę i kolejne punkty odniesienia. Po zakończeniu
naciśnij klawisz Enter.

Kolejność wybierania punktów oraz ich rozmieszczenie będą miały wpływ na efekt
końcowy dostosowania. Przy dostosowaniu złożonych obiektów krzywoliniowych,
należy przyjąć zasadę, że im więcej wierzchołków zostanie wprowadzonych, tym
dokładniej zostanie odwzorowany ich kształt i zachowane proporcje.
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5 Wybierz obiekty do dostosowania. Wprowadź a, aby wybrać obiekty przez obszar,
lub s, żeby wybrać obiekty indywidualnie. Gdy wszystkie obiekty zniekształconej
mapy mają być przywołane na ich własną warstwę, należy wybrać tę warstwę.

6 Naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć wybieranie obiektów.

Skrócone omówienie

ADERSHEET

Wykonuje elastyczne dopasowanie wybranych obiektów

Menu Zmiana  ➤ Arkusz elastycznyMenu

ADERSHEETWiersz polecenia

ADERSHEET (polecenie Arkusz elastyczny)Okno dialogowe

Definiowanie punktu wstawienia tekstu

Można dodać tekst do obiektu korzystając z funkcji zmiany właściwości w oknie
dialogowym Definiuj zapytanie. Domyślnie, punkt etykiety programu AutoCAD Map 3D
jest w środku ciężkości obiektu.
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Położenie tekstu względem obiektu nazywane jest punktem etykiety. Ponowne
zdefiniowanie punktu etykiety można wykonać za pomocą opcji Lokalizacja punktu
etykiety mapy.

Aby użyć punktu etykiety, podczas tworzenia definicji zamiany właściwości w oknie
dialogowym Definiuj zapytanie, należy wybrać zmienną kropkową .LABELPT w oknie
dialogowym Definiuj tekst.

Patrz także:

■ Dodawanie tekstu do przywołanych obiektów rysunkowych (str. 1075)

■ Zmienne kropkowe (str. 1305)

Punkt etykiety obiektu określa punkt początkowy dla tekstu dodawanego podczas
wykonywania zapytania ze zmianą właściwości. Aby zdefiniować punkt etykiety dla
obiektu, należy:

Zdefiniować położenie tekstu

1 Kliknij menu Utwórz  ➤ Lokalizacja punktu etykiety mapy.

2 Wybierz obiekt.

3 Kliknij miejsce na obiekcie, w którym ma być zlokalizowany punkt etykiety.

Aby użyć tego punktu etykiety jako punktu wstawienia tekstu podczas zamiany
właściwości (str. 1076), należy wybrać LABELPT jako punkt wstawienia.
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Skrócone omówienie

ADETEXTLOC

Określa nowy punkt opisu dla obiektu

Menu Utwórz  ➤ Lokalizacja punktu etykiety mapyMenu

Lokalizacja punktu etykiety mapy

Ikona

ADETEXTLOCWiersz polecenia

ADETEXTLOC (polecenie Położenie punktu etykiety mapy)Okno dialogowe

Wypełnianie zamkniętej polilinii

Regiony w rysunku można wypełnić lub zakreskować, aby można je było łatwiej odróżnić.
Przykładowo można użyć jednego koloru do oznaczenia krajów o populacji powyżej
10.000, a innego koloru dla krajów o populacji poniżej 10.000.

Wypełnianie zamkniętych polilinii
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Polecenie ADEFILLPOLYG zawsze tworzy obiekt typu kreskowanie ze stylem całkowitego
wypełnienia (jednolity kolor).

Aby wypełnić zamknięte polilinie, można również użyć polecenia GKRESKUJ. Aby wypełnić
obiekty regionu, należy użyć polecenia MPFILL

UWAGA Gdy region wypełniony za pomocą polecenia ADEFILLPOLYG będzie
przesuwany, należy również przesunąć obiekt kreskowania. Program AutoCAD Map 3D
traktuje region i obiekt kreskowania jak oddzielne obiekty.

Aby podczas wykonywania zapytań regiony były automatycznie kreskowane wzorem lub
wypełniane kolorem, należy użyć opcji Zamień właściwości z okna dialogowego Definiuj
zapytanie.

Gdy zostanie ustawiona opcja Utwórz kreskowania zespolone, dostępna na karcie
Zapytanie w oknie dialogowym Opcje programu Autodesk Map, program AutoCAD Map
3D utworzy kreskowania zespolone dla obiektów utworzonych za pomocą poleceń
ADEFILLPOLYG, ADEQUERY (stosowanego do zmiany właściwości) oraz polecenia
MAPTHEMATIC (używającego wypełnienia).

Patrz także:

■ Użycie kreskowania zespolonego (str. 223)

■ Zmienianie właściwości przywołanych obiektów rysunkowych (str. 1058)

■ Modyfikowanie regionów (str. 827)

■ Zmienianie właściwości przywołanych obiektów rysunkowych (str. 1058)

Wypełnianie zamkniętej polilinii pełnym kreskowaniem

1 W wierszu polecenia wprowadź adefillpolyg.

2 Określ, czy wypełnione zostaną tylko wybrane obiekty, czy też zostaną wypełnione
wszystkie obiekty z danej warstwy.

3 Wybierz obiekty lub określ warstwę.

4 Określ kolor wypełnienia.

Skrócone omówienie

ADEFILLPOLYG

Wypełnia wybrany wielobok
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ADEFILLPOLYGWiersz polecenia

ADEFILLPOLYG (polecenie Wypełnij zamkniętą polilinię)Okno dialogowe

Przerywanie obiektów zamkniętą granicą

Korzystając z opcji Przerwij na granicy, można przerwać wszystkie obiekty przecinające
daną linię. Opcja ta umożliwia zapisanie mapy z powrotem do rysunków źródłowych z
uzgodnionymi stykami lub wykreślenie mapy bez zbędnych marginesów. Podobnie jak
w poleceniu PRZERWIJ programu AutoCAD, opcja ta działa na zbiorze wybranych obiektów
i polilinii, wskazanej jako granica cięcia.

Tekst Thonon-les-Bains pozostaje na środkowej mapie, ponieważ ma wyrównanie
CentrumSymetria oraz punkt wstawienia.

Opcja Przerwanie granicy

■ Przerywa wektory i obiekty brzegowe, których punkty początkowe i końcowe leżą
po dwóch stronach krawędzi cięcia.

■ Nie przerywa takich obiektów jak bloki, tekst, wzory kreskowania i inne obiekty z
jednym punktem wstawienia, nie posiadające krawędzi.

Określanie granicy

Podczas przerywania obiektów można narysować granicę, wybrać dowolną liczbę
istniejących obiektów, które tworzą zamkniętą granicę, lub użyć jako granicy zakresu
zapisu wstecznego aktywnych rysunków źródłowych. Należy zauważyć, że ostatnia opcja,
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korzystająca z zakresu rysunków źródłowych, użyje jako granicy połączonych zakresów
wszystkich aktywnych rysunków źródłowych.

Krawędzie granicy nie muszą być prostokątem. Gdy do przerwania obiektów wykorzystane
zostaną linie szerokości i długości geograficznej, brzegi będą w najlepszym przypadku,
trapezowe.

Dane opisowe

Można również ustalić, aby obiekty otrzymane w wyniku operacji przerwania zachowały
istniejące dołączone dane opisowe i połączenia z rekordami zewnętrznej bazy danych.

Po przerwaniu obiektów, można dane zapisać z powrotem do rysunków źródłowych.

Patrz także:

■ Edytowanie i zapisywanie obiektów w dołączonych rysunkach (str. 618)

■ Definiowanie punktu wstawienia tekstu (str. 802)

■ Przegląd regionów (str. 820)

Aby przerwać obiekty na granicy

1 Otwórz projekt i dołącz potrzebne mapy.

2 Zdefiniuj i wykonaj zapytanie, które przywoła obiekty do przerwania.

3 Kliknij menu Zmiana  ➤ Przerwij granicę.

4 W Okno dialogowe Przerwij obiekty na granicy (str. 1422) części Granice, wybierz
sposób określania granic przerwania:

■ Użyj zakresu aktywnych rysunków źródłowych — Używa jako granicy
połączonych zakresów wszystkich aktywnych rysunków źródłowych.

■ Wybierz granice — Pozwala wybrać obiekty istniejące w bieżącym rysunku.
Obiekty te powinny ograniczać pewien zamknięty obszar, lecz nie powinny być
pojedynczymi obiektami. Kliknij opcję Wybierz i zaznacz obiekty, które zostaną
użyte.

■ Definiuj granicę — Pozwala narysować jedną zamkniętą granicę. Kliknij opcję
Definiuj i określ granicę.

5 W części Wybieranie obiektów, określ czy wybierzesz obiekty indywidualnie czy
automatycznie, oraz czy będą to obiekty tylko z wybranych warstw.
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6 W części Metoda przerwania, określ czy z procesu przerywania zostaną wyłączone
obiekty topologii i czy na obiektach mają być zachowane dane opisowe.

7 Kliknij przycisk OK.

8 W oknie dialogowym Potwierdź zapis w źródle kliknij opcję Tak.

Obiekty zostaną przerwane na granicy, odpowiadającej zakresowi zapisu obiektów
w rysunkach źródłowych.

Aby zapisać dane z powrotem w rysunkach źródłowych po przerwaniu granic

1 Kliknij menu Plik  ➤ Zapisz zbiór zapisu rysunku źródłowego.

2 W oknie Co zapisać upewnij się, że wybrałeś zarówno opcje Przywołane jak i Nowe
obiekty.

3 W części Porządek zapisu nowych obiektów, wybierz Obszar. Kliknij przycisk OK.

Skrócone omówienie

MAPBREAK

Przerywa obiekty wzdłuż wybranej lub zdefiniowanej obwiedni

Menu Zmiana  ➤ Przerwij granicęMenu

Przerwij granicę

Ikona

MAPBREAKWiersz polecenia

Okno dialogowe Przerwij obiekty na granicyOkno dialogowe

Tworzeniepowiększonegofragmentumapy(nakładki)

Można użyć opcji Przerwanie granicy, aby pokazać powiększony fragment wybranego
obszaru.
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Należy użyć opcji Przerwanie granicy, aby wydzielić elementy tego obszaru, przesunąć je w inne
położenie i przeskalować. Jest to przydatne przy tworzeniu nakładek na mapach.

Dodanie takiej nakładki na mapie poprawia jej czytelność.

Patrz także:

■ Przerywanie obiektów zamkniętą granicą (str. 806)

■ Ucinanie obiektów na granicy (str. 810)

Tworzenie powiększonego fragmentu mapy (nakładki)

1 Narysuj prostokąt wokół obszaru, który ma być powiększony.

2 Przerwij granice (str. 807) wewnątrz prostokąta.

3 Skopiuj obiekty zawarte w prostokątnym obszarze do nowego położenia.

4 Zmień skalę tych obiektów (powiększenie).

Skrócone omówienie

MAPBREAK

Przerywa obiekty wzdłuż wybranej lub zdefiniowanej obwiedni

Menu Zmiana  ➤ Przerwij granicęMenu

Przerwij granicę

Ikona

MAPBREAKWiersz polecenia
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Okno dialogowe Przerwij obiekty na granicyOkno dialogowe

Ucinanie obiektów na granicy

Stosując opcję Utnij na granicy z menu Narzędzia, można określić zamkniętą granicę jako
krawędź tnącą dla wybranego zbioru obiektów. Obiekty można uciąć wewnątrz lub na
zewnątrz granicy. Opcja Utnij na granicy, służy do szybkiego usuwania wybranego
fragmentu mapy pod legendę lub etykietę.

Można użyć tego polecenia do wzbogacenia drukowanych map. Po ucięciu obiektów
wewnątrz obszaru, możliwe jest dodanie tekstu, który nie zostanie obcięty.

Można użyć granicy do ucięcia wszystkich obiektów znajdujących się w jej wnętrzu lub poza nią.

Patrz także:

■ Przegląd tworzenia topologii (str. 697)

■ Przegląd regionów (str. 820)
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Ucinanie obiektów wewnątrz granicy

1 Otwórz projekt i dołącz potrzebne mapy.

2 Zdefiniuj i uruchom zapytanie, które przywoła obiekty do ucięcia.

3 Kliknij menu Zmiana  ➤ Utnij granicę.

4 W części Granice, ustal sposób określania granicy:

■ Użyj granicy ostatniego zapytania — Korzysta z granicy użytej w ostatnim
zapytaniu.

■ Wybierz granicę — Używa jako granicy obiektu z bieżącego rysunku. Kliknij
opcję Wybierz i wybierz obiekty, które zostaną użyte. Obiekt powinien
ograniczać obszar zamknięty.

■ Definiuj granicę — Wykorzystuje wybraną granicę. Kliknij opcję Definiuj i określ
granicę.

5 W części Wybieranie obiektów, określ sposób wybierania obiektów (ręczne lub
automatycznie) oraz czy zostaną użyte tylko obiekty z wybranych warstw.

6 W części Metoda ucinania, określ sposób ucinania obiektów, wewnątrz czy na
zewnątrz granicy. Określ, czy wyłączyć z operacji ucinania obiekty topologii oraz
czy zachować przy obiektach dołączone dane opisowe.

Jeśli wybierzesz Zachowaj dane opisowe, dane te oraz dane połączeń zostaną
powielone w każdym fragmencie ucinanego obiektu. Jeśli dane nie zostaną
zatrzymane, będą dołączone jedynie do pierwotnego połączenia.

7 W części Obiekty niepodlegające ucięciu, określ jak ma być potraktowany tekst,
wzór kreskowania i blok, który przecina granicę.

8 Kliknij przycisk OK.

9 Aby zapisać efekty ucięcia z topologią, zapisz efekty edycji z powrotem do rysunków
źródłowych.

Jeśli efekt ucięcia ma być zapisany bez modyfikowania oryginalnej topologii, należy
wprowadzone zmiany zapisać do nowego projektu.

Skrócone omówienie

MAPTRIM

Ucina obiekty do zbioru krawędzi
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Menu Zmiana  ➤ Ucięcie granicyMenu

Utnij granicę

Ikona

MAPTRIMWiersz polecenia

Okno dialogowe Utnij obiekty na granicyOkno dialogowe

Ręczna edycja obiektów

Chociaż narzędzia automatycznej edycji z menu programu AutoCAD Map 3D mogą
rozwiązać wiele problemów, może zaistnieć potrzeba wykonania ręcznej edycji rysunku.
Należy użyć polecenia, takie jak ZAOKRĄGL, UTNIJ i WYDŁUŻ, aby wprowadzić poprawki
w przypadkach, podobnych do pokazanych na następnej ilustracji.

OSTRZEŻENIE Używanie tych poleceń do modyfikowania topologii może uszkodzić
topologię. W zamian należy użyć polecenia Edycja topologii (str. 723).

Do poprawiania błędów, można również użyć uchwytów obiektu. Korzystając z uchwytów
można szybko poprawić niedokładności przebiegu linii, takich jak granice województw,
linie dróg lub granice geologiczne.

W tym przykładzie, można użyć uchwytów, aby dopasować dwie granice wzdłuż linii
uskoku.
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Patrz także:

■ Przegląd edycji topologii (str. 724)

Korzystanie z uchwytów

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Opcje programu AutoCAD. Kliknij zakładkę Wybór.

2 Upewnij się, że opcja Włącz uchwyty jest włączona, a następnie kliknij przycisk OK.

Można także zmienić rozmiar i kolor uchwytów. Gdy uchwyty zostaną włączone,
po wskazaniu obiektu bez uruchomienia polecenia, na obiekcie pojawią się
kwadratowe ramki. Są to uchwyty obiektu.

3 Wybierz obiekt, tak aby pojawiły się na nim uchwyty.

4 Wybierz uchwyt obiektu.

Aby wskazać więcej uchwytów, podczas wskazywania kolejnych uchwytów trzymaj
wciśnięty klawisz SHIFT.

5 Wybierz nowy punkt. Wybrany uchwyt zostanie przesunięty do wskazanego punktu,
rozciągając resztę skojarzonych z nim obiektów.

Podczas przesuwania kursora w pobliżu ramki uchwytu, kursor jest przyciągany do
miejsc zaznaczonych przez uchwyty. Można wykorzystać tę właściwość uchwytów
zamiast korzystać z trybów lokalizacji, takich jak Koniec lub Symetria.

Skrócone omówienie

OPCJE

Dostosowuje ustawienia programu AutoCAD

Menu Ustawienia  ➤ Opcje AutoCADMenu

OPCJEWiersz polecenia
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Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze
rysunku ➤ Opcje

Okienko zadań

Tworzenie centroid dla polilinii

Jeśli istnieją zamknięte polilinie (regiony) z dołączonymi danymi, to można utworzyć
centroidy dla regionów i przenieść dane do centroid.

Jest to przydatne w następujących sytuacjach:

■ Po zaimportowaniu lub digitalizacji obiektów.

■ Zanim użyjesz poleceń edytujących, takich jak Wyczyszczenie rysunku, Złamanie lub
ucinanie granicy.

■ Podczas pracy z topologią.
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Dane opisowe dołączone do polilinii (powyżej) i dane opisowe przeniesione do centroid (poniżej).

AutoCAD Map 3D sprawdza, czy linie się wzajemnie nie przecinają i czy regiony mają
pole powierzchni większe od 0. Następnie tworzy centroidę wewnątrz każdego wybranego
regionu i przenosi dane opisowe lub dane połączenia SQL do centroidy. Dla obiektu o
kształcie ósemki, AutoCAD Map 3D tworzy jedną centroidę.

Centroidy są tworzone z wartością współrzędnej Z równą 0.

Patrz także:

■ Tworzenie topologii regionów (str. 707)

■ Tworzenie centroid regionów (str. 756)
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Tworzenie centroid dla regionów i zamkniętych polilinii.

1 Kliknij menu Utwórz  ➤ Centroidy.

2 W Okno dialogowe Utwórz centroidy (str. 1555) oknie dialogowym Utwórz centroidy,
określ czy mają być tworzone centroidy dla wszystkich zamkniętych polilinii czy
tylko dla wybranych. Jeśli tylko dla wybranych zamkniętych obiektów, wybierz
wielokąty i zamknij polilinie.

PORADA Kliknij narzędzie Szybki wybór, aby zobaczyć i filtrować typ obiektu,
kiedy wybierasz obiekt.

3 Określ warstwę, w której mają się znaleźć utworzone centroidy.

4 Określ blok stosowany jako centroida lub wykorzystaj ACAD_POINT.

5 Kliknij przycisk OK.

Skrócone omówienie

MAPCREATECENTROIDS

Tworzy centroidę regionu i przenosi dane do utworzonej centroidy

Menu Utwórz  ➤ CentroidyMenu

Utwórz centroidy

Ikona

MAPCREATECENTROIDSWiersz polecenia

Okno dialogowe Utwórz centroidyOkno dialogowe

Uzgadnianie stykówmap

W mapach, które zostały zdigitalizowane w różnym czasie lub wykorzystują różne układy
współrzędnych, mogą występować zniekształcenia na stykach międzyarkuszowych.
Dopasowanie krawędzi łączy dwie lub więcej map.

Proces uzgadniania styków należy wykonywać dla obiektów położonych na jednej
warstwie. Najpierw można dopasować drogi leżące na stykach obu sekcji.
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Aby uniknąć używania funkcji dopasowywania krawędzi zamiast dzielić mapę na mniejsze
fragmenty, należy ją całą zdigitalizować podczas jednej sesji. Jeśli mapa musi być
zdigitalizowana fragmentami, należy każdy z nich zdigitalizować z 3-5% marginesem
(zakładem), aby elementy liniowe i punktowe leżące w pasie granicznym sąsiednich
arkuszy zostały zdigitalizowane na każdym z nich.

Patrz także:

■ Przegląd digitalizowania map (str. 894)

■ Digitalizacja punktów z wykorzystaniem współrzędnych (str. 818)

Uzgadnianie styków map

1 Otwórz projekt i dołącz mapy, których brzegi chcesz dopasować.

2 Zdefiniuj zapytanie, które przywoła uzgadniane obiekty:

■ Kliknij menu Ustawienia  ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Definiuj zapytanie.

■ Zdefiniować warunek położenia z krawędzią bufora. Podczas definiowania
krawędzi bufora, wybrać uzgadniany brzeg i określić odpowiednią szerokość
krawędzi bufora.

■ Można także dodać warunek właściwości, aby wybrać obiekty z określonej
warstwy.

3 Kliknij menu Zmiana  ➤ Czyszczenie rysunku.

4 W oknie dialogowym Czyszczenie rysunku - Wybierz obiekty kliknij opcję Wybierz
wszystkie. Można określić warstwę lub warstwy, które zostaną użyte, na przykład
warstwę zawierającą dane dotyczące dróg i nieruchomości. Kliknij przycisk Dalej.

5 Na stronie Wybierz operacje na liście Operacje czyszczenia kliknij opcję Zastąp
skupisko węzłów jednym węzłem, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

6 Na stronie Wybrane operacje kliknij opcję Zastąp skupisko węzłów jednym węzłem.
W obszarze Parametry czyszczenia ustal wartość opcji Tolerancja na niewiele większą
od odstępów między obiektami. Wartość można wpisać w polu Tolerancja lub kliknąć
opcję Wybierz, aby określić tolerancję rysunku.

7 W obszarze Opcje wybierz pozycję Automatycznie. Kliknij przycisk Dalej.

8 Na stronie Metody czyszczenia w obszarze Metoda czyszczenia wybierz opcję
Modyfikuj oryginalne obiekty.

9 Można zapisać ustawienia w profilu (str. 657), aby móc użyć ich ponownie.

10 Kliknij przycisk Zakończ, aby rozpocząć operację czyszczenia rysunku.
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11 W oknie dialogowym Potwierdź zapis w źródle kliknij opcję Tak.

W ten sposób, został uzgodniony przebieg dróg na stykach mapy. Powtórz procedurę
od punktu 4 do 11 dla wszystkich pozostałych warstw, zawierających obiekty leżące
w uzgadnianych fragmentach map.

Aby zapisać edytowane obiekty z powrotem w rysunkach źródłowych

1 Kliknij menu Plik  ➤ Zapisz zbiór zapisu rysunku źródłowego.

2 W części Co zapisać upewnij się, że wybrana jest opcja Zapisz przywołane obiekty.
Kliknij przycisk OK.

Wszystkie obiekty w rysunkach są teraz dopasowane na stykach.

Skrócone omówienie

MAPCLEAN

Wykonuje operacje czyszczenia rysunku

Menu Zmiana  ➤ Czyszczenie rysunkuMenu

Czyszczenie rysunku

Ikona

MAPCLEANWiersz polecenia

Czyszczenie rysunkuOkno dialogowe

Digitalizacja punktów z wykorzystaniem
współrzędnych

Można dokładnie zdigitalizować nowe punkty w istniejącej mapie, korzystając z funkcji
Śledzenie współrzędnych, aby określić dokładne współrzędne tych punktów.

Patrz także:

■ Śledzenie współrzędnych (str. 954)

■ Uzgadnianie styków map (str. 816)
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Aby digitalizować punkty z wykorzystaniem współrzędnych

1 W oknie Eksplorator mapy kliknij prawym przyciskiem bieżący rysunek. Kliknij
przycisk Śledź współrzędne.

2 W panelu Śledzenie współrzędnych kliknij opcję Wybierz układ współrzędnych.

3 W oknie dialogowym Wybierz globalny układ współrzędnych wybierz potrzebny
układ współrzędnych.

4 Kliknij przycisk OK.

W panelu Śledzenie współrzędnych zostanie wyświetlony kod i opis wybranego
układu współrzędnych.

5 Uruchom polecenie, dla którego mają być wprowadzane współrzędne.

6 W okienkach tekstowych X i Y, wpisz współrzędne punktu, który ma być
zdigitalizowany.

7 Wykonaj jedną z następujących operacji:

■ Kliknij opcję Digitalizacja.

■ Naciśnij klawisz Enter.

Odpowiednie współrzędne zostaną wprowadzone w wierszu polecenia. Można
kontynuować wprowadzanie współrzędnych.

Skrócone omówienie

MAPTRACKCS

Śledzi współrzędne położenia kursora w dowolnym układzie współrzędnych

Kliknij opcję Analiza ➤ Śledź układ współrzędnych....Menu

Śledź współrzędne

Ikona

MAPTRACKCSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyBieżący rysunek ➤ Śledź współrzędne

Okienko zadań
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Praca z regionami

Region jest zamkniętym obszarem, w którym przechowywane są informacje o jego
wewnętrznych i zewnętrznych granicach oraz o innych regionach zagnieżdżonych w tym
regionie lub pogrupowanych z nim. Obiekt region (zwany mpolygon) pozwala na dokładne
przekształcenie danych pomiędzy programem AutoCAD Map 3D i innymi aplikacjami
GIS.

Aby pracować z regionami

■ Aby pracować nad regionami (str. 822)
■ Aby utworzyć obiekt regionu (str. 825)
■ Ustawianie właściwości wypełnienia dla obiektów regionu. (str. 825)
■ Dodawanie granic (str. 828)
■ Usuwanie granic (str. 828)
■ Przesuwanie granic. (str. 829)
■ Edycja węzłów na granicy. (str. 829)
■ Zmiana typu granic. (str. 830)
■ W celu ponownego dopasowania regionu (str. 830)
■ Aby edytować właściwości wypełniania obiektu regionu. (str. 830)
■ Ustawianie domyślnego wypełnianie regionów. (str. 831)
■ Aby podzielić obiekt regionu (str. 833)
■ Aby przekształcić polilinie w regiony (str. 836)
■ Aby przekształcić topologię regionu w regiony (str. 838)
■ Tworzenie centroid dla regionów i zamkniętych polilinii. (str. 841)
■ Aby zmienić ustawienia domyślne dla importowania regionów (str. 842)
■ Zmiana domyślnego wypełnienia regionów (str. 842)
■ Aby zmienić wygląd krawędzi regionu (str. 843)

Przegląd regionów

Region to rodzaj obiektu o zamkniętych granicach. Regiony zawierają informacje o swoich
wewnętrznych i zewnętrznych granicach, jak również o innych regionach w nich
zagnieżdżonych lub z nimi zgrupowanymi.

Regiony mogą przedstawiać obszary, takie jak działki, granice miast, powiatów,
województw, budynków i działek, jak również bardziej złożone typy obiektów, takie jak
wyspy.

Na przykład: mapa stanu może być zbudowana z pojedynczego regionu z zewnętrzną
granicą przedstawiającą stany, wewnętrzną - reprezentującą jeziora oraz granicami
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wewnątrz tych granic - przedstawiającymi wyspy. Mapa kraju może się składać z wielu
pojedynczych regionów reprezentujących województwa.

W poniższej tabeli wyjaśnione zostały niektóre pojęcia używane do opisywania struktur
regionów.

DefinicjaPojęcie

Zamknięte granice, które tworzą region. Regiony mogą mieć wiele
nieprzecinających się granic lub granice zagnieżdżone w innych
granicach.

Granice

Proces przeliczania granic zewnętrznych i wewnętrznych. Granice
zagnieżdżone są naprzemiennie określane jako zewnętrzne i

Dopasowywanie

wewnętrzne. Oznacza to, że najdalsza granica określana jest jako
zewnętrzna. Granica zagnieżdżona w tej granicy jest wewnętrzną
granicą. Granica zagnieżdżona w wewnętrznej granicy jest określana
jako granica zewnętrzna.

To granica całkowicie zagnieżdżona w zewnętrznej granicy.Wewnętrzna granica

To najdalsza granica spośród wszystkich dyskretnych granic okre-
ślających region, lub granica mieszcząca się w wewnętrznej granicy.

Zewnętrzna granica.

Region może mieć kilka niezagnieżdżonych granic zewnętrznych i
kilka zagnieżdżonych granic zewnętrznych.

Czym są granice

Poniższy rysunek przedstawia dwa obiekty regionu, każdy z trzema granicami. Rysunek
lewy ma dwie dyskretne granice zewnętrzne i jedną wewnętrzną. Granica wewnętrzna
jest zagnieżdżona w drugiej dyskretnej granicy zewnętrznej. Rysunek prawy ma również
dwie zewnętrzne granice i jedną wewnętrzną. Druga granica zewnętrzna jest jednak
zagnieżdżona w granicy wewnętrznej.
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Obiekty regionu przedstawione są w formie struktury drzewiastej, aby można było śledzić
granice i rozpoznawać poziomy zagnieżdżenia. Poniższa ilustracja przedstawia różne
struktury drzewiaste dla obiektów przedstawionych powyżej. Pierwszy obszar ma dwa
rozgałęzienia, drugi natomiast ma tylko jedną gałąź.

Oprócz zewnętrznych i wewnętrznych granic wyróżniamy też Opisowy typ granic. Ta
granica ma właściwości granicy wewnętrznej, ale wpływa tylko na wyświetlaną formę
wypełnienia i jest ignorowana podczas obliczania obszaru lub wnętrza obiektu regionu.
Głównym jej celem jest opisanie rysunku bez uwzględniania rodzaju wypełnienia regionu.
Opis zazwyczaj ma postać tekstu lub bloków.

Patrz także:

■ Tworzenie obiektów regionu (str. 825)

■ Modyfikowanie regionów (str. 827)

■ Ustawianie opcji regionu (str. 841)

Aby pracować nad regionami

■ Aby utworzyć obiekt regionu (str. 825)

■ Dodawanie granic (str. 828)

■ Aby przekształcić polilinie w regiony (str. 836)

■ Aby przekształcić topologię regionu w regiony (str. 838)

■ Tworzenie centroid dla regionów i zamkniętych polilinii. (str. 841)

■ Aby zmienić ustawienia domyślne dla importowania regionów (str. 842)

Skrócone omówienie

MAPCREATECENTROIDS
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Tworzy centroidę regionu i przenosi dane do utworzonej centroidy

Menu Utwórz  ➤ CentroidyMenu

Utwórz centroidy

Ikona

MAPCREATECENTROIDSWiersz polecenia

Okno dialogowe Utwórz centroidyOkno dialogowe

MAPPOLYLINETOPOLYGON

Konwertuje zamknięte polilinie na regiony

W wierszu polecenia wprowadź mappolylinetopolygon.Menu

Przekształć polilinie na regiony

Ikona

MAPPOLYLINETOPOLYGONWiersz polecenia

MAPTOPOLOGYTOPOLYGONS

Konwertuje istniejącą topologię regionu na regiony

W wierszu polecenia wprowadź maptopologytopolygons.Menu

Przekształć topologię na regiony

Ikona

MAPTOPOLOGYTOPOLYGONSWiersz polecenia

Okno dialogowe Utwórz wielokąty z topologiiOkno dialogowe

MAPUSEMPOLYGON

Włącza i wyłącza możliwość używania wieloboków mapy

MAPUSEMPOLYGONWiersz polecenia

MAPUSEMPOLYGONOkno dialogowe

MAPMPEDIT

Edytuje regiony

Kliknij opcję Zmiana ➤ Edytuj Mpolygon.Menu
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Edycja regionu

Ikona

MAPMPEDITWiersz polecenia

MAPMPEDIT (polecenie Edycja regionu)Okno dialogowe

MPFILL

Ustawia wypełnienie domyślne dla regionów

W wierszu polecenia wprowadź mpfill.Menu

Ustawienia wypełniania regionów

Ikona

MPFILLWiersz polecenia

Okno dialogowe Właściwości wypełnienia regionówOkno dialogowe

MPOLYGON

Tworzy regiony

Utwórz ➤ MpolygonMenu

Mpolygon

Ikona

MPOLYGONWiersz polecenia

MPSPLIT

Dzieli istniejący region na dwa nowe regiony

W wierszu polecenia wprowadź mpsplit.Menu

Podziel region

Ikona

MPSPLITWiersz polecenia

ADEFILLPOLYG (polecenie podzielenia wieloboku)Okno dialogowe
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Tworzenie obiektów regionu

Regiony można tworzyć wybierając zamknięte polilinie i okręgi, lub określając punkty
do narysowania regionu.

Granice obiektu regionu mogą na siebie zachodzić lub się dotykać, ale nie mogą się
przecinać. Wybierając punkty do narysowania granic, należy zwrócić uwagę na to, aby
granica się nie przecięła ani nie krzyżowała z już utworzonymi.

Wybierz kolor wypełnienia obiektu regionu. Kolor można wybrać spośród dostępnych
kolorów podstawowych jak również zaimportowanych z palety kolorów. Jako deseń
można wybrać standardowy wzór kreskowania, prosty wzór według własnego pomysłu,
bardziej skomplikowany wzór kreskowania, lub pełny kolor. Można również wykorzystać
wypełnienie gradientem, w którym cieniuje się jeden bądź dwa kolory. Gradient pozwala
na nadanie obiektom efektu rozświetlenia.

Patrz także:

■ Przekształcanie polilinii w regiony (str. 834)

■ Przekształcanie topologii regionów w regiony (str. 837)

■ Modyfikowanie regionów (str. 827)

■ Ustawianie opcji regionu (str. 841)

Aby utworzyć obiekt regionu

1 Kliknij menu Utwórz  ➤ Mpolygon.

2 Kliknij na rysunek, aby określić punkt startowy lub wybrać istniejący obiekt do
uwzględnienia w regionie.

3 Można również wprowadzić a, aby narysować łuk jako część regionu.

4 Powtórz krok 2 aby dodać obiekty lub określić więcej punktów.

5 Wprowadź c, aby zamknąć region.

Ustawianie właściwości wypełnienia dla obiektów regionu.

1 W wierszu polecenia wprowadź mpfill. Naciśnij klawisz Enter.

2 Wprowadź f

3 W Okno dialogowe Właściwości wypełnienia regionów (str. 1578) ustaw właściwości
wypełnienia.
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Te właściwości odnoszą się zarówno do regionu, który rysujesz jak i wszystkich
nowych regionów, które tworzysz lub przekształcasz.

Wykonaj to w oknie dialogowym Właściwości wype-
łniania regionu...

Aby wypełnić...

Wypełnienie ■ Kliknij zakładkę Kreskowanie.

■ Dla opcji Wzór wybierz Standardowy.

■ Dla opcji Nazwa wzoru wybierz Wypełnienie.

■ Dla opcji Kolor wypełnienia wybierz kolor wypełnienia.
Zaznacz "Wybierz kolor", aby móc wybrać z palety
kolorów.

Dowolny wczytany wzór
kreskowania

■ Kliknij zakładkę Kreskowanie.

■ Dla opcji Wzór wybierz Standardowy.

■ Dla opcji Nazwa wzoru wybierz wzór.

Dowolny wczytany wzór
kreskowania

■ Kliknij zakładkę Kreskowanie.

■ Dla opcji Wzór wybierz Użytkownika.

■ Określ kąt i przestrzeń między kreskowaniem.

Jeden lub dwa kolory gradientu ■ Kliknij zakładkę Gradient.

■ Wybierz ilość kolorów, które chcesz użyć w wypełnieniu

■ Wybierz kolory.

■ Użyj suwaka Odcień/Barwa, aby dostosować kolor.

■ Kliknij na wzór.

■ Wybierz Wyśrodkuj, aby utworzyć symetryczne wype-
łnienie, albo wyczyść Wyśrodkuj, aby przesunąć pod-
świetlenie do górnego lewego rogu.

■ Określ kąt dla podświetlenia.

4 Twórz dalej region postępując zgodnie z poprzednimi czynnościami.
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Skrócone omówienie

MPOLYGON

Tworzy regiony

Utwórz ➤ MpolygonMenu

Mpolygon

Ikona

MPOLYGONWiersz polecenia

Modyfikowanie regionów

Można edytować region poprzez edycję jego granic (dodawanie, usuwanie, przesuwanie
lub rozłączanie ich), zmianę właściwości wypełnienia, przesuwanie węzłów na granicy,
zmianę typu granicy na Wewnętrzną lub Zewnętrzną lub poprzez ponowne dopasowanie
regionu. Wyjaśnienia tych pojęć znajdują się w rozdziale Przegląd regionów (str. 820).

Ponowne dopasowywanie regionów

Przy dodawaniu, bądź usuwaniu granic, należy również ponownie dopasować region.
Region będzie niezrównoważony, jeśli nie będzie poprawnych informacji, która granica
jest wewnętrzna, a która zewnętrzna. Podczas ponownego dopasowywania regionu
kolejność zagnieżdżania podlega porządkowi zewnętrzny/wewnętrzny/zewnętrzny.

Obszar regionu

Obszar pomiędzy wewnętrzną a zewnętrzną granicą może być wypełniony bądź nie. W
dopasowanym regionie, obszar wypełniony przedstawia całkowity obszar obiektu regionu.
Całkowity obszar regionu obliczany jest poprzez odejmowanie sumy powierzchni
wszystkich wewnętrznych granic od sumy powierzchni wszystkich granic zewnętrznych.

Wypełnianie regionu

Można zmienić domyślny kolor i styl wypełnienia regionu. Kolor można wybrać spośród
dostępnych kolorów podstawowych jak również zaimportowanych z palety kolorów. Jako
wypełnienie można wybrać standardowy wzór kreskowania, stworzyć swój własny wzór,
wybrać pełny kolor lub określić wypełnienie z jednym lub dwoma kolorami gradientu.
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Patrz także:

■ Tworzenie obiektów regionu (str. 825)

■ Ustawianie opcji regionu (str. 841)

■ Przegląd regionów (str. 820)

■ Dodawanie granic (str. 828)

■ Usuwanie granic (str. 828)

■ Przesuwanie granic. (str. 829)

■ Edycja węzłów na granicy. (str. 829)

■ Zmiana typu granic. (str. 830)

■ W celu ponownego dopasowania regionu (str. 830)

■ Aby edytować właściwości wypełniania obiektu regionu. (str. 830)

■ Ustawianie domyślnego wypełnianie regionów. (str. 831)

Dodawanie granic

1 Kliknij menu Zmiana  ➤ Edytuj Mpolygon.

2 W obszarze rysowania, wybierz edycję regionu.

3 Wprowadź a

4 Wybierz region lub zamkniętą polilinię, aby dodać do regionu.

Granica jest dodana do regionu i określona jako wewnętrzna lub zewnętrzna.
Zróżnicowanie to oparte jest na jej powiązaniu z resztą obiektu.

5 Powtórz krok, 2 aby dodać inne granice.

6 Gdy wybór jest zakończony, można ponownie dopasować region wprowadzając r.

Usuwanie granic

1 Kliknij menu Zmiana  ➤ Edytuj Mpolygon.

2 Wybierz źródło elementów do zastosowania.

3 Wprowadź d, aby usunąć granicę lub c żeby usunąć granicę z regionu, ale zachować
ją jako obiekt.
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4 Kliknij na obiekt granicy, aby usunąć ją z regionu.

Granica jest usunięta z regionu.

5 Powtórz krok 2, żeby usunąć inne granice.

6 Gdy wybór jest zakończony, można wprowadzić r aby ponownie dopasować region.

Przesuwanie granic.

1 Kliknij menu Zmiana  ➤ Edytuj Mpolygon.

2 Wybierz źródło elementów do zastosowania.

3 Wprowadź m.

4 Kliknij na obiekt granicy, aby przesunąć ją w regionie.

Wszelkie granice zagnieżdżone zostaną również wybrane.

5 Kliknij w rysunku, aby określić punkt bazowy.

6 Kliknij w rysunku, żeby określić punkt przesunięcia.

7 Powtórz te kroki, żeby przesunąć inne granice.

Edycja węzłów na granicy.

1 Kliknij menu Zmiana  ➤ Edytuj Mpolygon.

2 Wybierz źródło elementów do zastosowania.

3 Wprowadź e.

4 Kliknij na obiekt granicy, aby ją edytować.

5 Wskaż dane do zmiany.

PORADA Naciśnij spację, żeby przejść do następnego węzła.

Wprowadź r, żeby usunąć węzeł, m, żeby przesunąć węzeł lub i, aby wstawić nowy
węzeł.

Granicę można zmienić tak, żeby przecinała inną granicę w regionie. Przykładowo
nie można usunąć węzła, jeśli spowoduje to przecięcie wewnętrznej granicy przez
granicę bieżącą.

6 Po zakończeniu edycji węzłów, naciśnij x, żeby zakończyć pracę trybu edycji węzłów.
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Zmiana typu granic.

1 Kliknij menu Zmiana  ➤ Edytuj Mpolygon.

2 Wybierz źródło elementów do zastosowania.

3 Wprowadź b.

4 Kliknij na obiekt granicy, której typ chcesz zmienić.

5 Wprowadź z, w, lub o (Zewnętrzna/Wewnętrzna/Opis)

Opisowe granice zachowują się tak samo jak granice wewnętrzne, ale nie mają
wpływu na obszar obliczeń.

W celu ponownego dopasowania regionu

1 Kliknij menu Zmiana  ➤ Edytuj Mpolygon.

2 Wybierz źródło elementów do zastosowania.

3 Wprowadź r.

Opcja Ponowne dopasowanie dopasowuje wykres regionu i ponownie przypisuje
własność Wewnętrzny/Zewnętrzny wszystkich granic opartą na ich poziomie
zagnieżdżenia.

Aby edytować właściwości wypełniania obiektu regionu.

1 Kliknij menu Zmiana  ➤ Edytuj Mpolygon.

2 Wybierz źródło elementów do zastosowania.

3 Wprowadź f.

4 W Okno dialogowe Właściwości wypełnienia regionów (str. 1578) edytuj właściwości
wypełniania regionu. Właściwości te odnoszą się do edytowanego regionu.

Wykonaj to w oknie dialogowym Właściwości wype-
łniania regionu...

Żeby wypełnić...

Wypełnienie ■ Kliknij zakładkę Kreskowanie.

■ Dla opcji Wzór wybierz Standardowy.

■ Dla opcji Nazwa wzoru wybierz Wypełnienie.

■ Dla opcji Kolor wypełnienia wybierz kolor wypełnienia.
Zaznacz "Wybierz kolor", aby móc wybrać z palety kolorów.
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Wykonaj to w oknie dialogowym Właściwości wype-
łniania regionu...

Żeby wypełnić...

Dowolny wczytany wzór
kreskowania

■ Kliknij zakładkę Kreskowanie.

■ Dla opcji Wzór wybierz Standardowy.

■ Dla opcji Nazwa wzoru wybierz wzór.

Dowolny wczytany wzór
kreskowania

■ Kliknij zakładkę Kreskowanie.

■ Dla opcji Wzór wybierz Użytkownika.

■ Określ kąt i przestrzeń między kreskowaniem.

Jeden lub dwa kolory grad-
ientu

■ Kliknij zakładkę Gradient.

■ Wybierz ilość kolorów, które chcesz użyć w wypełnieniu.

■ Wybierz kolory.

■ Użyj suwaka Odcień/Barwa, aby dostosować kolor.

■ Kliknij na wzór.

■ Wybierz Wyśrodkuj, aby utworzyć symetryczne wype-
łnienie, albo wyczyść Wyśrodkuj, aby przesunąć pod-
świetlenie do górnego lewego rogu.

■ Określ kąt dla podświetlenia.

Ustawianie domyślnego wypełnianie regionów.

1 W wierszu polecenia wprowadź mpfill. Naciśnij klawisz Enter.

2 Wybierz rodzaj wypełnienia i właściwości.

Nowe domyślne wypełnienie będzie stosowane przy wszystkich nowo tworzonych
lub konwertowanych regionach.

Edytowanie za pomocą uchwytów

Dodatkowo, oprócz opcji opisanych powyżej, możliwa jest edycja obiektu regionu przy
użyciu uchwytów w taki sam sposób, jak obiektów polilinii (rozciągnij wierzchołek,
przenieś, obróć, skaluj itd.).
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Skrócone omówienie

MAPMPEDIT

Edytuje regiony

Kliknij opcję Zmiana ➤ Edytuj Mpolygon.Menu

Edycja regionu

Ikona

MAPMPEDITWiersz polecenia

MAPMPEDIT (polecenie Edycja regionu)Okno dialogowe

MPFILL

Ustawia wypełnienie domyślne dla regionów

W wierszu polecenia wprowadź mpfill.Menu

Ustawienia wypełniania regionów

Ikona

MPFILLWiersz polecenia

Okno dialogowe Właściwości wypełnienia regionówOkno dialogowe

Dzielenie obiektów regionu

Można podzielić istniejące regiony na dwa nowe. Istniejący region jest usuwany.

Na przykład: Jeśli działka jest podzielona, można podzielić istniejącą działkę.
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Przy dzieleniu regionu, linia dzieląca nie może przeciąć ani siebie, ani żadnej granicy
wewnętrznej regionu.

Dzielenie jest niedozwolone, ponieważ
styka się z jednym z wierzchołków
granicy wewnętrznej.

Dzielenie jest niedozwolone
ponieważ przecina wewnętrzną
granicę.

Dzielenie jest dozwolone.

Przy dzieleniu regionu, można skopiować istniejące dane z poprzedniego regionu do obu
nowych regionów.

Patrz także:

■ Modyfikowanie regionów (str. 827)

■ Ustawianie opcji regionu (str. 841)

Aby podzielić obiekt regionu

1 W wierszu polecenia wprowadź mpsplit. Naciśnij klawisz Enter.

2 Wybierz źródło elementów do zastosowania.

3 Określ linię podziału regionu:

■ Aby podzielić region przy pomocy linii, wprowadź d.
Kliknij w rysunku w celu określenia punktu wstawienia legendy.

Kliknij, aby określić kolejny punkt, lub wprowadź a, żeby narysować łuk. Aby
uzyskać więcej informacji na temat rysowania łuków, zobacz hasło ŁUK w
Pomocy programu AutoCAD.

■ Aby podzielić region używając istniejącej linii, wprowadź s. Wybierz linię do
modyfikacji.
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4 Aby skopiować dołączone dane z poprzedniego regionu do dwóch nowych,
wprowadź y.

W innym razie dane zostaną usunięte.

Skrócone omówienie

MPSPLIT

Dzieli istniejący region na dwa nowe regiony

W wierszu polecenia wprowadź mpsplit.Menu

Podziel region

Ikona

MPSPLITWiersz polecenia

ADEFILLPOLYG (polecenie podzielenia wieloboku)Okno dialogowe

Przekształcanie polilinii w regiony

Można przekształcić wszystkie, bądź wybrane zamknięte polilinie w obiekty regionów w
istniejącym rysunku. Podczas przekształcania zamkniętej polilinii, oryginalna zostaje
usunięta i zastąpiona obiektem regionu.

Podczas eksportowania obiektów do innych formatów, należy użyć regionów do
zachowania informacji o wyspach, otworach lub nieograniczonych regionach.

Poniżej przedstawione są typowe sytuacje, w których można chcieć przekształcić polilinie
w regiony.
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Przekształcanie polilinii w regiony

Poniższa ilustracja przedstawia mapę utworzoną z polilinii. Każda zamknięta polilinia jest
przekształcana w region.

Przekształcanie zagnieżdżonych polilinii w regiony

Poniższa ilustracja przedstawia stan z jeziorami jako zamknięte polilinie.

Aby utworzyć złożony region z wyspami, otworami lub nieciągłymi regionami, należy
najpierw użyć polecenia Grupuj, aby zgrupować obiekty, które mają być zawarte w
regionie. Następnie należy użyć polecenia MAPPOLYLINETOPOLYGON.

OSTRZEŻENIE Podczas grupowania obiektów, zachowane są wyłącznie dane z najdalszej
granicy. Dane z obiektów zagnieżdżonych zostają utracone.

Aby zachować dane z obiektów zagnieżdżonych, można przekształcić polilinie stopniowo.
Przykładowo na powyższej ilustracji można najpierw wysłać zapytanie o granice stanu i
jeziora, zgrupować wszystkie tego typu obiekty i utworzyć region. Utworzony region
pokaże stan z otworami na jeziora i zachowa wyłącznie zapisany stan. Następnie należy
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sprawdzić polilinie jeziora i nie grupując ich, przekształcić w regiony. Do każdego regionu
przedstawiającego jeziora dołączone są dane.

Patrz także:

■ Przekształcanie topologii regionów w regiony (str. 837)

■ Przegląd regionów (str. 820)

■ Ustawianie opcji regionu (str. 841)

Aby przekształcić polilinie w regiony

1 Ustaw wartość zmiennej PROXYGRAPHICS na 0.

2 W wierszu polecenia wprowadź mappolylinetopolygon. Naciśnij klawisz Enter.

3 Jeśli istnieje już zbiór wyboru, wybrane zamknięte polilinie zostaną przekształcone.
Jeśli nie istnieje zbiór wyboru, wybierz polilinie do przekształcenia. Naciśnij klawisz
Enter.

Każda wybrana zamknięta polilinia jest przekształcana. Jeśli polilinia należy do
grupy, wyłącznie pierwsza (najdalsza) polilinia jest przekształcana. Inne polilinie w
grupach kopiowane są do regionów jako dodatkowe granice, a region zostaje
ponownie dopasowany.

W trakcie przekształcania obiektów w regiony, do użycia koloru lub kreskowania używane
jest polecenie MPFILL (str. 842).

Skrócone omówienie

MAPPOLYLINETOPOLYGON

Konwertuje zamknięte polilinie na regiony

W wierszu polecenia wprowadź mappolylinetopolygon.Menu

Przekształć polilinie na regiony

Ikona

MAPPOLYLINETOPOLYGONWiersz polecenia
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Przekształcanie topologii regionóww regiony

Można utworzyć regiony z topologii regionów. Topologia regionów nie ulega zmianie.

Podczas eksportowania obiektów do innych formatów, należy użyć regionów do
zachowania informacji o wyspach, otworach lub nieograniczonych regionach.

Poniżej przedstawione są typowe sytuacje, w których można chcieć utworzyć regiony z
topologii regionów.

Ilustracja pokazuje topologię regionów. Dla wszystkich regionów w topologii można tworzyć
regiony; ta funkcja jest użyteczna podczas eksportowania do innych formatów.

Poniższa ilustracja przedstawia jeziora jako część stanu topologii. Aby utworzyć region razem
z otworami na jeziora, wybierz opcję Grupuj złożone regiony.

Przekształcanie topologii regionów z zagnieżdżonymi granicami

Gdy regiony zostaną zagnieżdżone w topologii, istnieje wiele opcji ich przekształcania.
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Wybierając opcję Grupuj złożone regiony, przy wszystkich regionach posiadających
centroidy, AutoCAD Map 3D stworzy pojedynczy dopasowany region.

Jeśli opcja Grupuj złożone regiony nie zostanie wybrana, AutoCAD Map 3D utworzy
oddzielne regiony, po jednym dla każdej centroidy.

Aby stworzyć pojedynczy region z regionów zagnieżdżonych w sobie nawzajem, każdy
zagnieżdżony region musi mieć centroidę. Przykładowo, jeśli są trzy zagnieżdżone w
sobie regiony, a region środkowy nie ma centroidy, program AutoCAD Map 3D stworzy
oddzielne regiony dla regionu wewnętrznego i zewnętrznego.

Patrz także:

■ Przekształcanie polilinii w regiony (str. 834)

■ Przegląd regionów (str. 820)

■ Ustawianie opcji regionu (str. 841)

Aby przekształcić topologię regionu w regiony

1 W wierszu polecenia wprowadź maptopologytopolygons. Naciśnij klawisz Enter.

2 W polu Nazwa, wybierz topologię do przekształcenia.

Kliknij opcję Wczytaj topologię, aby wybrać i wczytać topologię.

3 W polu Warstwa wybierz warstwę, na którą chcesz przenieść przekształcone regiony.

Kliknij opcję Ustawienia warstwy, aby utworzyć nową warstwę i określić jej
właściwości.

4 Można również wybrać opcję Grupuj złożone regiony, aby utworzyć pojedyncze
regiony z regionów zagnieżdżonych w topologii.

Jeśli jeden region jest wewnątrz drugiego, wówczas oba stają się granicami dla
powstałego obiektu regionu. Nie ma ograniczeń względem poziomu zagnieżdżenia
regionów zgrupowanych w tej opcji. Czasem skutek może być inny od zamierzonego,
szczególnie w przypadku wewnętrznych/zewnętrznych pojedynczych granic. Można
użyć polecenia MAPMPEDIT (str. 828), aby to poprawić.

5 Możesz wybrać opcję Kopiuj dane opisowe z centroidy, aby skopiować dane z
regionów do nowych obiektów regionów.

Jeśli wybierzesz opcję Grupuj złożone regiony, dane opisowe zostaną przekopiowane
tylko z najdalszego regionu.

6 Można wybrać opcję Kopiuj łącza bazy danych z centroidy, aby skopiować łącza
bazy danych z regionów do nowych obiektów regionu.
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Jeśli wybrana zostanie opcja Grupuj złożone regiony, połączenia z bazami danych
zostaną skopiowane tylko z najdalszego regionu.

7 Kliknij przycisk OK.

Kiedy obiekty są przekształcane w regiony, kolor lub kreskowanie używane jest dzięki
poleceniu MPFILL (str. 842)

Skrócone omówienie

MAPTOPOLOGYTOPOLYGONS

Konwertuje istniejącą topologię regionu na regiony

W wierszu polecenia wprowadź maptopologytopolygons.Menu

Przekształć topologię na regiony

Ikona

MAPTOPOLOGYTOPOLYGONSWiersz polecenia

Okno dialogowe Utwórz wielokąty z topologiiOkno dialogowe

Tworzenie centroid regionów

Jeśli istnieją zamknięte polilinie (regiony) z dołączonymi danymi, można utworzyć
centroidy dla regionów i zamkniętych polilinii i przenieść dane do centroid.

Jest to przydatne po importowaniu i digitalizowaniu obiektów, ale przed zastosowaniem
poleceń edycji typu: czyszczenie rysunku, przerwanie mapy, ucinanie mapy lub podczas
pracy z topologią.
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Dane opisowe dołączone do polilinii (powyżej) i dane opisowe przeniesione do centroid (poniżej).

AutoCAD Map 3D sprawdza, czy wybrane regiony lub zamknięte polilinie są czyste, to
znaczy, czy te linie nie zachodzą na siebie i czy zajmują obszar większy od 0.

Następnie tworzy centroidę wewnątrz każdego wybranego regionu i przenosi dane
opisowe lub dane połączenia SQL do centroidy. Dla wieloboku 'w kształcie ósemki ',
AutoCAD Map 3D utworzy jedną centroidę.

Centroidy są tworzone z wartością współrzędnej Z równą 0.

Patrz także:

■ Tworzenie obiektów regionu (str. 825)

■ Przegląd regionów (str. 820)
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Tworzenie centroid dla regionów i zamkniętych polilinii.

1 Kliknij menu Utwórz  ➤ Centroidy.

2 W Okno dialogowe Utwórz centroidy (str. 1555) oknie dialogowym Utwórz centroidy,
określ czy mają być tworzone centroidy dla wszystkich zamkniętych polilinii czy
tylko dla wybranych. Jeśli tylko dla wybranych obiektów zamkniętych, wybierz te
regiony i zamknięte polilinie.

PORADA Użyj klawisza szybkiego wyboru, aby zobaczyć i przefiltrować rodzaj
obiektu przy wyborze.

3 Określ warstwę, w której mają się znaleźć utworzone centroidy.

4 Określ blok stosowany jako centroida lub wykorzystaj ACAD_POINT.

5 Kliknij przycisk OK.

Skrócone omówienie

MAPCREATECENTROIDS

Tworzy centroidę regionu i przenosi dane do utworzonej centroidy

Menu Utwórz  ➤ CentroidyMenu

Utwórz centroidy

Ikona

MAPCREATECENTROIDSWiersz polecenia

Okno dialogowe Utwórz centroidyOkno dialogowe

Ustawianie opcji regionu

AutoCAD Map 3D używa domyślnych regionów do importu i eksportu. Jeśli nie chcesz
używać regionów dla zgodności ze starszym rysunkiem, możesz wybrać opcję
importowania regionów jako polilinii. Można również zmienić ustawienia domyślne dla
tej opcji.

Gdy obiekty importowane są jako regiony, stosują domyślny kolor wypełnienia i wzór
ustawiany przy pomocy polecenia MPFILL. Granice pojawiają się normalnie przy użyciu
domyślnej warstwy koloru, chyba, że w importowanym pliku został określony inny kolor.
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Można zmienić domyślny kolor wypełnienia i wzór przypisany do regionów. Kolor można
wybrać spośród dostępnych kolorów podstawowych jak również zaimportowanych z
palety kolorów. Dla wzoru wypełnienia można wybrać podstawowy wzór kreskowania,
określić swój własny wzór, wybrać kolor wypełnienia lub określić jedno- lub dwukolorowe
wypełnienie gradientem.

Można również zmienić wyświetlanie granic regionu tak, aby widoczne były tylko
krawędzie, tylko wypełnienie, lub oba.

Patrz także:

■ Tworzenie obiektów regionu (str. 825)

■ Przegląd regionów (str. 820)

■ Aby zmienić ustawienia domyślne dla importowania regionów (str. 842)

■ Zmiana domyślnego wypełnienia regionów (str. 842)

■ Aby zmienić wygląd krawędzi regionu (str. 843)

Aby zmienić ustawienia domyślne dla importowania regionów

1 W wierszu polecenia wprowadź mapusempolygon.

Pojawia się pytanie czy chcesz używać regionów.

2 Wpisz tak lub nie. Naciśnij klawisz Enter.

Przy wyłączaniu regionów, AutoCAD Map 3D tworzy zamknięte polilinie dla obiektów
regionu, które importuje.

Zmiana domyślnego wypełnienia regionów

1 W wierszu polecenia wprowadź mpfill. Naciśnij klawisz Enter.

2 W Okno dialogowe Właściwości wypełnienia regionów (str. 1578), wybierz właściwości
wypełnienia regionu.

Wykonaj to w oknie dialogowym Właściwości wype-
łniania regionu...

Aby wypełnić...

Wypełnienie ■ Kliknij zakładkę Kreskowanie.

■ Dla opcji Wzór wybierz Standardowy.

■ Dla opcji Nazwa wzoru wybierz Wypełnienie.
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Wykonaj to w oknie dialogowym Właściwości wype-
łniania regionu...

Aby wypełnić...

■ Dla opcji Kolor wypełnienia wybierz kolor wypełnienia.
Zaznacz "Wybierz kolor", aby móc wybrać z palety kolorów.

Dowolny wczytany wzór
kreskowania

■ Kliknij zakładkę Kreskowanie.

■ Dla opcji Wzór wybierz Standardowy.

■ Dla opcji Nazwa wzoru wybierz wzór.

Dowolny wczytany wzór
kreskowania

■ Kliknij zakładkę Kreskowanie.

■ Dla opcji Wzór wybierz Użytkownika.

■ Określ kąt i przestrzeń między kreskowaniem.

Jeden lub dwa kolory grad-
ientu

■ Kliknij zakładkę Gradient.

■ Wybierz ilość kolorów, które chcesz użyć w wypełnieniu.

■ Wybierz kolory.

■ Użyj suwaka Odcień/Barwa, aby dostosować kolor.

■ Kliknij na wzór.

■ Wybierz Wyśrodkuj, aby utworzyć symetryczne wype-
łnienie, albo wyczyść Wyśrodkuj, aby przesunąć pod-
świetlenie do górnego lewego rogu.

■ Określ kąt dla podświetlenia.

Wszystkie regiony tworzone lub przekształcane używać będą nowego domyślnego
wypełnienia. Wypełnienie istniejącego regionu można zmienić przy użyciu polecenia
MAPMPEDIT.

Aby zmienić wygląd krawędzi regionu

1 W wierszu polecenia wprowadź polydisplay.

2 Wprowadź e aby wyświetlić wyłącznie krawędzie, f, aby wyświetlić tylko wypełnienie
lub b, aby wyświetlić krawędzie i wypełnienie.

3 W wierszu polecenia wprowadź regen.
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Skrócone omówienie

MAPUSEMPOLYGON

Włącza i wyłącza możliwość używania wieloboków mapy

MAPUSEMPOLYGONWiersz polecenia

MAPUSEMPOLYGONOkno dialogowe

MPFILL

Ustawia wypełnienie domyślne dla regionów

W wierszu polecenia wprowadź mpfill.Menu

Ustawienia wypełniania regionów

Ikona

MPFILLWiersz polecenia

Okno dialogowe Właściwości wypełnienia regionówOkno dialogowe

POLYDISPLAY

Określa, czy mają być wyświetlone tylko krawędzie, wypełnienie, czy jedno i drugie w
przypadku regionów

W wierszu polecenia wprowadź polydisplay.Menu

Tryb wyświetlania regionu

Ikona

POLYDISPLAYWiersz polecenia

Dodawanie i usuwanie opisów

Opisy używane są do szybkiego i łatwego nadawania obiektom etykiet, które zawierają
wartości atrybutów, właściwości wyświetlania i wartości geometryczne. Aby uzyskać
więcej informacji, zobacz sekcję Opisywanie obiektów rysunkowych (str. 915).
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Używanie klasyfikacji obiektów

Klasyfikacje obiektów są używane do organizowania obiektów rysunkowych na mapie w
oparciu o obiekty świata naturalnego, które są przez nie reprezentowane. Podczas
tworzenia obiektu za pomocą klasyfikacji obiektów obiekt automatycznie przyjmuje
właściwości i wartości przypisywane w oparciu o jego klasyfikację.

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

■ Omówienie klasyfikacji obiektu (str. 845)
■ Tworzenie sklasyfikowanych obiektów rysunkowych (str. 850)
■ Przypisywanie klasy obiektów (str. 852)
■ Edycja danych klasy obiektów (str. 854)
■ Wybór obiektów poprzez klasę obiektu (str. 855)
■ Dołączanie pliku definicji klasy obiektów (str. 858)

Patrz także:

■ Omówienie klasyfikacji obiektu (str. 845)

■ Konfigurowanie klasyfikacji obiektów (str. 108)

Aby użyć klasyfikacji obiektów

■ Aby użyć klasyfikacji obiektów (str. 847)
■ Aby utworzyć sklasyfikowany obiekt rysunkowy (str. 851)
■ Aby przypisać klasę obiektów do istniejącego obiektu (str. 852)
■ Aby zdeklasyfikować obiekty (str. 853)
■ Aby edytować dane klasy obiektów dla obiektu (str. 854)
■ Aby wybrać obiekty z bieżącej mapy w oparciu o ich klasę obiektu (str. 855)
■ Aby wybrać obiekty w rysunkach źródłowych w oparciu o ich klasę obiektu (str. 856)
■ Aby dołączyć plik definicji klasy obiektów (str. 858)

Omówienie klasyfikacji obiektu

Klasyfikacja obiektów pomaga zorganizować i wybierać obiekty w rysunkach.

Klasyfikacje obiektów są używane do organizowania obiektów w rysunku bazując na
obiektach świata naturalnego, które reprezentują, takich jak drogi lub włazy. Przy
tworzeniu obiektu przy użyciu klasyfikacji obiektów, obiekt automatycznie przyjmuje
właściwości i wartości przypisywane w oparciu o jego klasyfikację. Dodatkowo można
wyszukać lub wybrać wszystkie obiekty w klasie obiektów.
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Konfigurowanie klasyfikacji obiektów

■ Należy rozpocząć przez określenie obiektów standardowych w organizacji.
Przykładowo, jeśli dana organizacja produkuje mapy drogowe, wtedy należy określić
jako obiekty standardowe takie elementy, jak autostrady czy drogi podrzędne.

■ Określ zestaw właściwości i danych dla każdego standardowego typu obiektu. Dla
każdego zdefiniuj klasę obiektu, która określa właściwości i dane dla tego typu obiektu.
Wszystkie definicje klas obiektów są przechowywane w pliku definicji klasy obiektów.
Przykładowo można tworzyć wszystkie drogi główne składające się z polilinii, o
znacznej szerokości linii, znajdujące się na warstwie dróg głównych, a następnie
skojarzyć z nimi dane opisowe zawierające listę wartości dozwolonych prędkości i
liczbę pasów. W podobny sposób można utworzyć drogi drugorzędne na warstwie
dróg drugorzędnych, korzystając z cienkiej linii i dodać informacje o typie powierzchni.

■ Należy użyć definicji klasy obiektów, aby utworzyć obiekty ze standardowymi
ustawieniami właściwości i danymi dołączonymi do nich.
Przykładowo, jeśli użyto polecenia Utwórz obiekt sklasyfikowany do utworzenia drogi
głównej, zostanie ona utworzona za pomocą polilinii o niewielkiej szerokości, na
warstwie dróg głównych, z danymi obiektów takimi jak ograniczenia prędkości i liczba
pasów. Gdy zostaną utworzone drogi drugorzędne na warstwie dróg drugorzędnych
za pomocą cieńszych linii i różnych wartości dla rodzajów powierzchni i liczbie pasów.

Gdy wybrane obiekty zostały utworzone za pomocą klasy obiektów, właściwości
skojarzone z tą klasą obiektów zostaną wyświetlone na karcie Klasa obiektu na palecie
Właściwości. Przykładowo po wybraniu drogi paleta Właściwości wyświetli warstwę,
szerokość linii, typ powierzchni i liczbę pasów. Można edytować właściwości przez
wprowadzenie nowych wartości w oknie.

Jeśli zostanie wybrana droga, karta Klasa obiektu pokaże wszystkie właściwości skojarzone z
klasą obiektów Droga. Wartości można edytować, klikając pole wyboru i wskazując element z
listy.
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Patrz także:

■ Przegląd konfigurowania klasyfikacji obiektów (str. 109)

Aby użyć klasyfikacji obiektów

1 Dołączyć plik definicji klasy obiektów (str. 858).

2 Zdefiniuj klasę obiektów (str. 112).

Krok ten jest często wykonywany przez menedżera CAD.

3 Klasyfikacja obiektów jest używana do standaryzacji obiektów na rysunkach.

■ Utwórz nowe obiekty korzystając z klasyfikacji obiektów (str. 850).
Te nowe obiekty są tworzone przy użyciu standardowych właściwości
określonych dla klasy obiektów.

■ Przypisz klasę obiektów do istniejącego obiektu (str. 852).
Właściwości i dane elementu obiektu zmienią się, aby dopasować się do
standardu określonego dla klasy obiektów.

Po zdefiniowaniu obiektów rysunkowych w rysunku, można wykonać następujące
czynności:

■ Wprowadzić zmiany w danych klasy obiektów dla obiektu (str. 854).

■ Wybrać obiekty przez klasę obiektów (str. 855).

■ Przywołać obiekty z rysunków źródłowych przez nazwę klasy obiektów (str. 1044).

■ Przywołać obiekty z rysunków źródłowych przez właściwości klasy obiektów (str.
1047).

■ Zmodyfikować obiekty bazując na ich klasie obiektów (str. 1066).

■ Dodać tekst do obiektów bazując na wartościach klas obiektów (str. 1076).

■ Utworzyć raport z właściwościami klas obiektów wybranych obiektów (str. 1235).

■ Wyświetlić informacje o dołączonych rysunkach (str. 160).

Skrócone omówienie

WŁAŚCIWOŚCI

Wyświetla paletę Właściwości, pozwalającą edytować właściwości obiektów
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Analiza ➤ WłaściwościMenu

Właściwości

Ikona

WŁAŚCIWOŚCIWiersz polecenia

Wybierz obiekt. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze
rysunku ➤ Właściwości

Okienko zadań

CLASSIFY

Klasyfikuje istniejące elementy

Kliknij opcję Mapa ➤ Klasyfikacja elementu ➤ Klasyfikacja
obiektów.

Menu

Klasyfikuj obiekty

Ikona

CLASSIFYWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy, w polu Bieżący rysunek, kliknij
prawym przyciskiem myszyKlasy obiektu ➤ Wybierz obiekty
sklasyfikowane

Okienko zadań

Okno dialogowe KlasyfikujOkno dialogowe

Utwórz obiekt sklasyfikowany

Tworzy nowy obiekt oparty na definicji klasyfikacji obiektu

W Eksploratorze mapy, w polu Bieżący rysunek, kliknij
prawym przyciskiem myszy klasę obiektów ➤ Utwórz obiekt
klasyfikowany

Okienko zadań

FEATUREDEF

Definiuje nową klasę obiektów w oparciu o przykład w bieżącym rysunku

Kliknij opcję Ustawienia ➤ Narzędzia klasyfikacji ➤ Definiuj
klasę obiektu.

Menu

Definiuj klasę obiektów

Ikona

FEATUREDEFWiersz polecenia
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W Eksploratorze mapy, w polu Bieżący rysunek, kliknij
prawym przyciskiem myszyKlasy obiektów ➤ Definiuj klasę
obiektów

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj klasyfikację obiektuOkno dialogowe

MAPSELECTCLASSIFIED

Wybiera wszystkie sklasyfikowane obiekty

Kliknij opcję Mapa ➤ Klasyfikacja elementu ➤ Wybierz
elementy.

Menu

Wybierz sklasyfikowane obiekty

Ikona

MAPSELECTCLASSIFIEDWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy, w polu Bieżący rysunek, kliknij
prawym przyciskiem myszyKlasy obiektu ➤ Wybierz obiekty
sklasyfikowane

Okienko zadań

MAPSELECTCLASSIFIED (polecenie Wybierz obiekty
klasyfikowane)

Okno dialogowe

MAPSELECTUNCLASSIFIED

Wybiera wszystkie obiekty, które nie mają przypisanej klasyfikacji

Kliknij opcję Mapa ➤ Klasyfikacja elementu ➤ Wybierz
niesklasyfikowane.

Menu

MAPSELECTUNCLASSIFIEDWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy, w polu Bieżący rysunek, kliknij
prawym przyciskiem myszyKlasy obiektów ➤ Wybierz
niesklasyfikowane

Okienko zadań

MAPSELECTUNCLASSIFIED (polecenie Wybierz obiekty
niesklasyfikowane)

Okno dialogowe

MAPSELECTUNDEFINED

Wybiera wszystkie obiekty, których klasyfikacja nie jest zdefiniowana w pliku definicji
bieżącej klasy obiektu

Kliknij opcję Mapa ➤ Klasyfikacja elementu ➤ Wybierz
niezdefiniowane.

Menu
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MAPSELECTUNDEFINEDWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy, w polu Bieżący rysunek, kliknij
prawym przyciskiem myszyKlasy obiektów ➤ Wybierz
niezdefiniowane

Okienko zadań

MAPSELECTUNDEFINED (polecenie Wybierz obiekty
niezdefiniowane)

Okno dialogowe

NEWDEF

Tworzy plik definicji nowej klasy obiektu

Kliknij opcję Ustawienia ➤ Narzędzia klasyfikacji ➤ Nowy
plik definicji.

Menu

NEWDEFWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy, w polu Bieżący rysunek, kliknij
prawym przyciskiem myszyKlasy obiektów ➤ Nowy plik
definicji

Okienko zadań

Okno dialogowe Nowy plik definicji klasy obiektuOkno dialogowe

UNCLASSIFY

Usuwa klasyfikację z obiektu

Kliknij opcję Zmiana ➤ Usuń klasyfikację obiektów.Menu

Cofnij klasyfikację obiektów

Ikona

UNCLASSIFYWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy, w polu Bieżący rysunek, kliknij
prawym przyciskiem myszyKlasy obiektów ➤ Wybierz
sklasyfikowane obiekty

Okienko zadań

Tworzenie sklasyfikowanych obiektów rysunkowych

Klas obiektów można używać do tworzenia nowych obiektów z predefiniowanym
zestawem właściwości i wartości.

Jeśli obiekty rysunkowe są tworzone za pomocą klasyfikacji obiektów, właściwości są
ustawiane zgodnie z dostępnymi wartościami, a dane są dołączane. Dodatkowo obiekt
otrzymuje etykietę z nazwą swojej klasy obiektów.
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Przykładowo, jeśli tworzona jest droga przy użyciu klasy obiektów Droga, wyświetli się
komunikat z informacją, że należy utworzyć normalną polilinię. Polilinia została utworzona
na warstwie Drogi, ma domyślne wartości właściwości dla dróg i posiada wartość danych
określone dla elementu drogi.

Po utworzeniu sklasyfikowanego obiektu, można użyć karty Klasa obiektu palety
Właściwości, aby edytować dane skojarzone z klasą obiektów.

Aby utworzyć sklasyfikowane obiekty, do rysunku musi być dołączony plik definicji klasy
obiektów. Aby uzyskać informacje o położeniu pliku definicji obiektów, należy
skontaktować się z menedżerem CAD.

UWAGA Jeśli klasa obiektu została zdefiniowana przy użyciu metody tworzenia Brak
lub jeśli została zdefiniowana jedynie jako klasa podstawowa, nie można utworzyć obiektu
przy użyciu tej klasy obiektu.

Patrz także:

■ Omówienie klasyfikacji obiektu (str. 845)

■ Edycja danych klasy obiektów (str. 854)

■ Dołączanie pliku definicji klasy obiektów (str. 858)

Aby utworzyć sklasyfikowany obiekt rysunkowy

1 W oknie Eksploratora mapy należy kliknąć prawym przyciskiem myszy klasę obiektu.
Kliknij opcję Utwórz obiekt klasyfikowany.

Jeśli w oknie Eksploratora mapy nie zostały wymienione żadne klasy obiektu załącz
plik definiujący klasę obiektu (str. ?). Aby uzyskać informacje o położeniu pliku
definicji obiektów, należy skontaktować się z menedżerem CAD.

2 Utwórz obiekt zgodnie z podpowiedzią.

Gdy utworzysz obiekt, obiekt danych, dane zewnętrzne i topologię, dane zostaną
dołączone. Inne właściwości w definicji klasy obiektów zostaną ustawione zgodnie
z ustawieniami w bieżącym rysunku. Jeśli to ustawienie jest spoza zakresu
dostępnych wartości właściwości, użyj wartości domyślnej.

3 Jeśli to możliwe, wyedytuj właściwości (str. 854) dla tego obiektu.

Skrócone omówienie

Utwórz obiekt sklasyfikowany
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Tworzy nowy obiekt oparty na definicji klasyfikacji obiektu

W Eksploratorze mapy, w polu Bieżący rysunek, kliknij
prawym przyciskiem myszy klasę obiektów ➤ Utwórz obiekt
klasyfikowany

Okienko zadań

Przypisywanie klasy obiektów

Przypisując klasy obiektów do obiektów można sklasyfikować istniejące obiekty. Podczas
klasyfikowania obiektu, przypisywane są do niego właściwości i dane wybranych klas
obiektów.

Zanim przypisze się klasę obiektu, należy sprawdzić czy dostępne są w rysunku właściwości
określone w definicji klasy obiektów. Przykładowo, jeśli definicja klasy obiektów określa
rodzaj linii, należy sprawdzić, czy określony rodzaj linii jest wczytany do rysunku. Dowolne
właściwości to takie które nie są dostępne i nie są uaktualniane dla sklasyfikowanych
obiektów.

Aby sklasyfikować obiekty, do rysunku musi być dołączony plik definicji klasy obiektów.
Aby uzyskać informacje o położeniu pliku definicji obiektów, należy skontaktować się z
menedżerem CAD.

Patrz także:

■ Dołączanie pliku definicji klasy obiektów (str. 858)

■ Omówienie klasyfikacji obiektu (str. 845)

Aby przypisać klasę obiektów do istniejącego obiektu

1 W oknie Eksplorator mapy kliknij prawym przyciskiem klasę obiektów przypisywaną
do obiektu. Kliknij opcję Klasyfikuj obiekty.

Jeśli w oknie Eksploratora mapy nie zostały wymienione żadne klasy obiektu załącz
plik definiujący klasę obiektu (str. ?). Aby uzyskać informacje o położeniu pliku
definicji obiektów, należy skontaktować się z menedżerem CAD.

2 Okno dialogowe Klasyfikuj obiekty (str. 1535) Wybierz żądane opcje i kliknij przycisk
OK.

■ Wybierz opcję Dołącz obiekty, aby sklasyfikować obiekty, nawet jeśli wartości
właściwości skojarzone z klasą obiektów nie znajdują się w dopuszczalnym
zakresie określonym dla elementu.
W przypadku tych obiektów wartości, które są poza dopuszczalnym zakresem,
będą ustawione ponownie na wartość domyślną.
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■ Kliknij opcję Wyłącz obiekty, aby upewnić się, że nie zostały nadpisane klasy
obiektów już skojarzone z obiektami.

3 Wybierz obiekty do sklasyfikowania.

Jeśli obiekty nie są dopasowane do typów obiektów z klas obiektów, wówczas są
one odfiltrowywane ze zbioru wskazań i nie są klasyfikowane.

Aby zdeklasyfikować obiekty

1 W Eksploratorze mapy prawym przyciskiem myszy kliknij opcję Klasy obiektu. Kliknij
opcję Cofnij klasyfikację obiektów.

2 Wybierz obiekty, których klasyfikację należy anulować.

3 Gdy zakończysz zaznaczanie obiektów, naciśnij klawisz Enter.

Znacznik klasyfikacji obiektu zostaje usunięty z wybranych obiektów.

Skrócone omówienie

CLASSIFY

Klasyfikuje istniejące elementy

Kliknij opcję Mapa ➤ Klasyfikacja elementu ➤ Klasyfikacja
obiektów.

Menu

Klasyfikuj obiekty

Ikona

CLASSIFYWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy, w polu Bieżący rysunek, kliknij
prawym przyciskiem myszyKlasy obiektu ➤ Wybierz obiekty
sklasyfikowane

Okienko zadań

Okno dialogowe KlasyfikujOkno dialogowe

UNCLASSIFY

Usuwa klasyfikację z obiektu

Kliknij opcję Zmiana ➤ Usuń klasyfikację obiektów.Menu
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Cofnij klasyfikację obiektów

Ikona

UNCLASSIFYWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy, w polu Bieżący rysunek, kliknij
prawym przyciskiem myszyKlasy obiektów ➤ Wybierz
sklasyfikowane obiekty

Okienko zadań

Edycja danych klasy obiektów

Edytuj dane klasyfikacji obiektu dla wybranego obiektu z karty Klasa obiektu z palety
Właściwości.

Jeśli z karty Klasa obiektu wpisane zostaną wartości, które znajdują się poza dozwolonym
zakresem, wartość zostanie zmieniona na domyślną. Jeśli dane te będą edytowane w
innym miejscu, jak na przykład na karcie Kategorie w palecie Właściwości, możliwe będzie
wpisanie wartości spoza zakresu.

Patrz także:

■ Przypisywanie klasy obiektów (str. 852)

■ Tworzenie sklasyfikowanych obiektów rysunkowych (str. 850)

■ Omówienie klasyfikacji obiektu (str. 845)

Aby edytować dane klasy obiektów dla obiektu

1 Wybierz obiekt.

2 Jeśli paleta Właściwości nie jest już widoczna, kliknij prawym przyciskiem myszy
obiekt. Kliknij przycisk Właściwości.

3 Na palecie Właściwości kliknij kartę Klasa obiektu.

4 Przegląd i edycja informacji.

Dla tej klasy obiektu konieczne jest wpisanie wartości mieszczącej się w dozwolonym
zasięgu.

Skrócone omówienie

WŁAŚCIWOŚCI
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Wyświetla paletę Właściwości, pozwalającą edytować właściwości obiektów

Analiza ➤ WłaściwościMenu

Właściwości

Ikona

WŁAŚCIWOŚCIWiersz polecenia

Wybierz obiekt. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze
rysunku ➤ Właściwości

Okienko zadań

Wybór obiektów poprzez klasę obiektu

W mapie bieżącej możliwe jest utworzenie zbioru wyboru obiektów w oparciu o ich klasę.
Przykładowo będziesz mógł zaznaczyć wszystkie drogi.

Jeśli wybierzesz wszystkie obiekty w klasie bazowej, zostaną wybrane także obiekty w
klasach obiektów, które bazują na tej klasie.

Można użyć narzędzia Szybki wybór, aby zaznaczyć obiekty ze specyficznymi
właściwościami, takimi jak drogi dwukierunkowe. Można też wybrać wszystkie obiekty,
które nie zostały przypisane do żadnej klasy obiektu.

Dodatkowo możliwe jest użycie zapytań do wyboru klasy obiektu w rysunku źródłowym
i przywołanie ich do bieżącego rysunku.

Patrz także:

■ Przypisywanie klasy obiektów (str. 852)

■ Tworzenie sklasyfikowanych obiektów rysunkowych (str. 850)

■ Edycja danych klasy obiektów (str. 854)

■ Używanie klasyfikacji obiektów (str. 845)

Aby wybrać obiekty z bieżącej mapy w oparciu o ich klasę obiektu

Użyj tej metody...Aby wybrać ten...

W oknie Eksploratora mapy kliknij prawym

przyciskiem myszy nazwę klasy obiektu  ➤ 

Wybierz obiekty sklasyfikowane.

Obiekty przypisane do określonej klasy ob-
iektu
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Użyj tej metody...Aby wybrać ten...

W oknie Eksploratora mapy kliknij prawym

przyciskiem myszy Klasy obiektu  ➤ Wybierz
obiekty sklasyfikowane.

Obiekty przypisane do dowolnej klasy obiektu
(wszystkie sklasyfikowane obiekty)

W oknie Eksploratora mapy kliknij prawym

przyciskiem myszy Klasy obiektu  ➤ Wybierz
niesklasyfikowane.

Obiekty, które nie zostały przypisane do
żadnej klasy obiektu (wszystkie
niesklasyfikowane obiekty)

W oknie Eksploratora mapy kliknij prawym

przyciskiem myszy Klasy obiektu  ➤ Wybierz
niezdefiniowane.

Wszystkie obiekty niezdefiniowane
Obiekt niezdefiniowany został przypisany do
klasy obiektu, ale klasa ta nie jest zdefiniowana
w pliku definicji dołączonym do rysunku.

Obiekty oparte na wartości właściwości 1 Kliknij prawym przyciskiem mapę.

2 Kliknij opcję Szybki wybór.

3 W oknie dialogowym Szybki wybór,
poniżej pola Typ obiektu, wybierz
klasę obiektu.

4 W polu Właściwości wybierz wła-
ściwość klasy obiektu.

5 Wybierz operator i wartość.

Aby wybrać obiekty w rysunkach źródłowych w oparciu o ich klasę obiektu

Zobacz sekcję...Aby wybrać ten...

Przywoływanie obiektów rysunkowych w
oparciu o ich właściwości (str. 1044)

Obiekty w rysunkach źródłowych oparte na
nazwie klasy obiektu lub określonej wartości
właściwości klasy obiektu

Przywoływanie obiektów rysunkowych w
oparciu o dane obiektu (str. 1047)

Obiekty w rysunkach źródłowych oparte na
wartości określonej danej klasy obiektu

856 | Rozdział 6   Tworzenie i edycja danych



Skrócone omówienie

MAPSELECTCLASSIFIED

Wybiera wszystkie sklasyfikowane obiekty

Kliknij opcję Mapa ➤ Klasyfikacja elementu ➤ Wybierz
elementy.

Menu

Wybierz sklasyfikowane obiekty

Ikona

MAPSELECTCLASSIFIEDWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy, w polu Bieżący rysunek, kliknij
prawym przyciskiem myszyKlasy obiektu ➤ Wybierz obiekty
sklasyfikowane

Okienko zadań

MAPSELECTCLASSIFIED (polecenie Wybierz obiekty
klasyfikowane)

Okno dialogowe

MAPSELECTUNCLASSIFIED

Wybiera wszystkie obiekty, które nie mają przypisanej klasyfikacji

Kliknij opcję Mapa ➤ Klasyfikacja elementu ➤ Wybierz
niesklasyfikowane.

Menu

MAPSELECTUNCLASSIFIEDWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy, w polu Bieżący rysunek, kliknij
prawym przyciskiem myszyKlasy obiektów ➤ Wybierz
niesklasyfikowane

Okienko zadań

MAPSELECTUNCLASSIFIED (polecenie Wybierz obiekty
niesklasyfikowane)

Okno dialogowe

MAPSELECTUNDEFINED

Wybiera wszystkie obiekty, których klasyfikacja nie jest zdefiniowana w pliku definicji
bieżącej klasy obiektu

Kliknij opcję Mapa ➤ Klasyfikacja elementu ➤ Wybierz
niezdefiniowane.

Menu

MAPSELECTUNDEFINEDWiersz polecenia
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W Eksploratorze mapy, w polu Bieżący rysunek, kliknij
prawym przyciskiem myszyKlasy obiektów ➤ Wybierz
niezdefiniowane

Okienko zadań

MAPSELECTUNDEFINED (polecenie Wybierz obiekty
niezdefiniowane)

Okno dialogowe

Dołączanie pliku definicji klasy obiektów

Plik definicji klasy obiektu zawiera informacje o tym, jak utworzyć każdą ze zdefiniowanych
klas obiektu. Możliwa jest zmiana pliku definicji klasy obiektu powiązanego z bieżącą
mapą. Tylko definicje w skojarzonym pliku definicji mogą być przypisane do obiektów
lub używane do tworzenia nowych elementów.

UWAGA Aby uzyskać informacje o położeniu pliku definicji obiektów, należy
skontaktować się z menedżerem CAD.

Patrz także:

■ Omówienie klasyfikacji obiektu (str. 845)

■ Tworzenie pliku klasyfikacji obiektów (str. 119)

Aby dołączyć plik definicji klasy obiektów

1 W oknie Eksploratora mapy kliknij prawym przyciskiem myszy Definiowanie klasy
obiektu  ➤ Załącz plik definicji klasy obiektu.

2 Wybierz plik definicji klasy obiektów. Kliknij przycisk Otwórz.

Skrócone omówienie

ATTACHDEF

Zmienia bieżącą linię definicji elementu

Kliknij opcję Ustawienia ➤ Narzędzia klasyfikacji ➤ Dołącz
plik definicji.

Menu

ATTACHDEFWiersz polecenia
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W Eksploratorze mapy, w polu Bieżący rysunek, kliknij
prawym przyciskiem myszyKlasy obiektów ➤ Dołącz plik
definicji

Okienko zadań

Okno dialogowe Dołącz plik definicji klasy obiektuOkno dialogowe

Wprowadzanie geometrii współrzędnych

Geometria współrzędnych jest używana do wprowadzania dokładnej geometrii podczas
tworzenia obiektów. Przykładowo do utworzenia granic działki z dokumentów prawnych
lub danych geodezyjnych.

Wprowadzanie geometrii współrzędnych

■ Aby użyć polecenia w trybie nakładkowym (str. 860)
■ Aby użyć poleceń COGO (str. 860)
■ Aby określić punkt używając kąta i odległości (str. 862)
■ Aby określić punkt używając namiaru i odległości (str. 864)
■ Aby określić punkt używając kąta odchylenia i odległości (str. 865)
■ Aby określić punkt używając azymutu i odległości (str. 867)

Omówienie poleceń geometrii współrzędnych

Użyj wprowadzania poleceń geometrii współrzędnych (COGO), aby użyć właściwej
geometrii podczas tworzenia obiektów. Przykładowo do utworzenia granic działki z
dokumentów prawnych lub danych geodezyjnych.

Polecenia COGO nazywane są też "nakładkowymi". Używane są wewnątrz innych poleceń
przez wprowadzenie apostrofu ( ' ) przed nazwą polecenia.

Przykładowo uruchom polecenie Polilinia (PLINIA). Przy zgłoszeniu o podanie następnego
punktu w polilinii wprowadź 'ad. Polecenie Odległość i kąt wyświetli zgłoszenie z prośbą
o podanie kąta i odległości do nowego punktu. Po określeniu punktu za pomocą polecenia
Odległość i kąt wyświetlone zostanie zgłoszenie polecenia Polilinia z prośbą o podanie
następnego punktu. Można normalnie podać punkt albo określić go uruchamiając kolejne
polecenie nakładkowe.

Patrz także:

■ Używanie kąta i odległości do określania punktu (str. 861)

■ Używanie namiaru i odległości do określania punktu (str. 863)
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■ Używanie odchylenia i odległości do określania punktu (str. 865)

■ Używanie azymutu i odległości do określania punktu (str. 866)

Aby użyć polecenia w trybie nakładkowym

1 Uruchomienie polecenia.

2 W razie pojawienia się zapytania o dane wejściowe, zamiast ich określenia, wprowadź
apostrof i nazwę polecenia do użycia nakładkowego.

3 Po zakończeniu polecenia nakładkowego, kontynuuj wykonywanie oryginalnego
polecenia.

Aby użyć poleceń COGO

Użyj tej metody...Aby wykonać...

Użyj poleceń COGO, aby wprowadzić kąt oraz
określić punkt. (str. ?)

Użyj kąta i odległości od innego punktu, aby
utworzyć nowy obiekt.

Użyj poleceń COGO, aby wprowadzić namiar
oraz określić punkt. (str. ?)

Użyj namiaru i odległości od innego punktu,
aby utworzyć nowy obiekt.

Użyj poleceń COGO, aby wprowadzić kąt
odchylenia oraz określić punkt. (str. ?)

Użyj kąta odchylenia i odległości od innego
punktu, aby utworzyć obiekt.

Użyj poleceń COGO, aby wprowadzić azymut
oraz określić punkt. (str. ?)

Użyj azymutu i odległości od innego punktu,
aby utworzyć obiekt.

Skrócone omówienie

AD

Określa punkt w oparciu o kąt i odległość od danego punktu

Odległość kąta

Ikona

'ADWiersz polecenia
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Wiersz polecenia: ADOkno dialogowe

BD

Określa punkt w oparciu o namiar i odległość od danego punktu

Czwartak i odległość

Ikona

'BDWiersz polecenia

Wiersz polecenia: BDOkno dialogowe

DD

Określa punkt w oparciu o odchylenie i odległość od danego punktu

Odchylenie i odległość

Ikona

'DDWiersz polecenia

Wiersz polecenia: DDOkno dialogowe

ZD

Określa punkt w oparciu o azymut i odległość od danego punktu

Azymut i odległość

Ikona

'ZDWiersz polecenia

Wiersz polecenia: ZDOkno dialogowe

Używanie kąta i odległości do określania punktu

Podczas tworzenia obiektu, takiego jak linia lub łuk, można określić punkt podając kąt i
odległość względem innego punktu.
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Wybierz linię, od której mierzony będzie kąt, przez wybranie
linii istniejącej w rysunku lub przez określenie punktu
początkowego i końcowego (1 i 2) dla linii. Następnie określić
kąt (3) oraz odległość od punktu początkowego (4).

Patrz także:

■ Omówienie poleceń geometrii współrzędnych (str. 859)

Aby określić punkt używając kąta i odległości

1 Rozpocznij polecenie, na przykład, PLINIA lub ŁUK.

2 Aby określić punkt używając kąta i odległości, wprowadź 'ad.

3 Określ linię, która ma zostać użyta do mierzenia kąta.

■ Dla pierwszego punktu obiektu określ punkt startowy i końcowy linii lub wybierz
linię istniejącą w rysunku.

■ Dla kolejnego punktu obiektu określ jedynie punkt końcowy linii. Poprzedni
punkt obiektu jest punktem startowym linii.

4 Podaj kąt od właśnie wyznaczonej linii, który określi nowy punkt.

5 Podaj odległość od punktu początkowego do nowego punktu.

6 Jeśli pojawi się monit, podaj poziom, nachylenie lub spadek.

UWAGA Monit Poziom/Stopień/Nachylenie pojawi się tylko w wypadku włączenia
opcji Wprowadź zapytania dla danych 3D w oknie dialogowym Ustawienia
współrzędnych geometrii.
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7 Aby określić kolejny punkt, na zgłoszenie z prośbą o podanie punktu wprowadź 'ad,
a następnie podaj kąt i odległość od właśnie określonego punktu.

Skrócone omówienie

AD

Określa punkt w oparciu o kąt i odległość od danego punktu

Odległość kąta

Ikona

'ADWiersz polecenia

Wiersz polecenia: ADOkno dialogowe

Używanie namiaru i odległości do określania punktu

Podczas tworzenia obiektu, takiego jak linia lub łuk, można określić punkt podając namiar
i odległość względem innego punktu.

Należy wybrać punkt początkowy (1) i
kwadrant (2). Następnie określić kąt
namiaru (3) oraz odległość od punktu
początkowego (4).

Patrz także:

■ Omówienie poleceń geometrii współrzędnych (str. 859)

Używanie namiaru i odległości do określania punktu  | 863



Aby określić punkt używając namiaru i odległości

1 Uruchom polecenie, które ma zostać użyte, na przykład PLINIA lub ŁUK.

2 Aby określić punkt przy użyciu namiaru i odległości, wprowadź 'bd.

3 Dla pierwszego punktu obiektu określ punkt startowy. Dla kolejnego punktu obiektu
poprzedni punkt obiektu jest punktem startowym.

4 Podaj kwadrant.

■ 1 = północno-wschodni

■ 2 = południowo-wschodni

■ 3 = południowo-zachodni

■ 4 = północno-zachodni

5 Podaj kąt.

Użyj ustawień bieżących jednostek kątowych, wartości dziesiętnych, jak 45,1111 lub
kątów geodezyjnych, jak 45st3'55''.

6 Podaj odległość od punktu początkowego.

7 Jeśli pojawi się monit, podaj poziom, nachylenie lub spadek.

Monit Poziom/Stopień/Nachylenie pojawi się tylko w wypadku włączenia opcji
Wprowadź zapytania dla danych 3D w oknie dialogowym Ustawienia współrzędnych
geometrii.

8 Aby określić kolejny punkt, na zgłoszenie z prośbą o podanie punktu wprowadź 'bd,
a następnie podaj kwadrant, kąt i odległość od właśnie określonego punktu.

Skrócone omówienie

BD

Określa punkt w oparciu o namiar i odległość od danego punktu

Czwartak i odległość

Ikona

'BDWiersz polecenia

Wiersz polecenia: BDOkno dialogowe
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Używanie odchylenia i odległości do określania punktu

Podczas tworzenia obiektu, takiego jak linia lub łuk, można określić punkt podając kąt
odchylenia i odległość względem innego punktu.

Należy wybrać linię, od której mierzony będzie kąt
odchylenia wybierając linię istniejącą w rysunku, albo
określając punkt początkowy (1) i końcowy (2) dla linii.
Następnie określić kąt odchylenia (3) oraz odległość od
punktu początkowego (4).

Patrz także:

■ Omówienie poleceń geometrii współrzędnych (str. 859)

Aby określić punkt używając kąta odchylenia i odległości

1 Uruchom polecenie, które ma zostać użyte, na przykład PLINIA lub ŁUK.

2 Aby określić punkt przy użyciu kąta odchylenia i odległości, wprowadź 'dd.

3 Określ linię, która ma zostać użyta do mierzenia kąta.

■ Dla pierwszego punktu obiektu określ punkt startowy i końcowy linii lub wybierz
linię istniejącą w rysunku.

■ Dla kolejnego punktu obiektu określ jedynie punkt końcowy linii. Poprzedni
punkt obiektu jest punktem startowym linii.

4 Podaj kąt odchylenia od właśnie wyznaczonej linii do linii nowego kierunku.

Podaj kąt używając bieżących ustawień jednostek kątowych, wartości dziesiętnych,
np. 45,1111 lub kątów geodezyjnych, np. 45st3'55".

5 Podaj odległość od punktu początkowego.

6 Jeśli pojawi się monit, podaj poziom, nachylenie lub spadek.

Używanie odchylenia i odległości do określania punktu  | 865



UWAGA Monit Poziom/Stopień/Nachylenie pojawi się tylko w wypadku włączenia
opcji Wprowadź zapytania dla danych 3D w oknie dialogowym Ustawienia
współrzędnych geometrii.

7 Aby określić kolejny punkt, na zgłoszenie z prośbą o podanie punktu wprowadź 'dd,
a następnie podaj kąt odchylenia i odległość od właśnie określonego punktu.

Skrócone omówienie

DD

Określa punkt w oparciu o odchylenie i odległość od danego punktu

Odchylenie i odległość

Ikona

'DDWiersz polecenia

Wiersz polecenia: DDOkno dialogowe

Używanie azymutu i odległości do określania punktu

Podczas tworzenia obiektu, takiego jak linia lub łuk, można określić punkt podając azymut
i odległość względem innego punktu. Azymut jest kątem mierzonym zgodnie z ruchem
wskazówek zegara od kierunku północnego (lub południowego).
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Należy wybrać punkt początkowy (1). Następnie określić
azymutu (2) oraz odległość od punktu początkowego (3).

Patrz także:

■ Omówienie poleceń geometrii współrzędnych (str. 859)

Aby określić punkt używając azymutu i odległości

1 Uruchom polecenie, które ma zostać użyte, na przykład PLINIA lub ŁUK.

2 Aby określić punkt przy użyciu azymutu i odległości, wprowadź 'zd.

3 Dla pierwszego punktu obiektu określ punkt startowy pomiaru. Dla kolejnego
punktu obiektu poprzedni punkt określony dla obiektu jest punktem startowym.

4 Podaj azymut, który jest kątem mierzonym zgodnie z ruchem wskazówek zegara
od kierunku północnego (lub południowego) do linii nowego kierunku.

Podaj kąt używając bieżących ustawień jednostek kątowych, wartości dziesiętnych,
np. 45,1111 lub kątów geodezyjnych, np. 45st3'55".

5 Podaj odległość od punktu początkowego do nowego punktu.

6 Jeśli pojawi się monit, podaj poziom, nachylenie lub spadek.

UWAGA Monit Poziom/Stopień/Nachylenie pojawi się tylko w wypadku włączenia
opcji Wprowadź zapytania dla danych 3D w oknie dialogowym Ustawienia
współrzędnych geometrii.

7 Aby określić kolejny punkt, na zgłoszenie z prośbą o podanie punktu wprowadź 'zd,
a następnie podaj azymut i odległość od właśnie określonego punktu.

Używanie azymutu i odległości do określania punktu  | 867



Skrócone omówienie

ZD

Określa punkt w oparciu o azymut i odległość od danego punktu

Azymut i odległość

Ikona

'ZDWiersz polecenia

Wiersz polecenia: ZDOkno dialogowe

Praca z danymi atrybutów i danymi opisowymi

Aby używać danych atrybutów i danych opisowych

■ Aby użyć widoku danych (str. 869)
■ Aby podać i edytować dane opisowe (str. 882)

Przeglądanie zewnętrznych źródeł danych dla danych obiektu
rysunkowego

Funkcja Widok danych umożliwia przeglądanie i modyfikowanie tabel zewnętrznych baz
danych połączonych z obiektami rysunkowymi. Jeśli dane zostały dołączone do obiektów
geoprzestrzennych (str. 442), należy użyć Tabeli danych, aby zobaczyć tę informację.

■ Omówienie przeglądania zewnętrznych źródeł danych dla obiektów rysunkowych
(str. 869)

■ Otwieranie tabeli bazy danych (str. 874)
■ Edycja bazy danych (str. 876)
■ Zmienianie wyglądu widoku danych (str. 879)
■ Blokowanie i ukrywanie kolumn widoku danych (str. 880)

Patrz także:

■ Znajdowanie rekordów w bazie danych połączonej z obiektami rysunkowymi (str.
1022)

■ Edytowanie elementów za pomocą Tabeli danych (str. 601)
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Aby użyć widoku danych

■ Aby użyć Widoku danych do przeglądania i edycji tabel zewnętrznej bazy danych (str.
870)

■ Aby otworzyć tabelę używając Okna zadań (str. 874)
■ Edytowanie rekordu bazy danych połączonego z obiektem rysunkowym (str. 877)
■ Aby wyłączyć zatwierdzanie automatyczne (str. 878)
■ Aby ręcznie zapisać zmiany po wyłączeniu zatwierdzania automatycznego (str. 878)
■ Zmienianie szerokości kolumny w Widoku danych (str. 879)
■ Aby w Widoku danych zmienić formatowanie komórki kolumny (str. 880)
■ Aby zablokować kolumny w widoku danych (str. 881)
■ Aby ukryć kolumny w widoku danych (str. 881)

Omówienieprzeglądaniazewnętrznychźródełdanych
dla obiektów rysunkowych

Funkcja Widok danych umożliwia przeglądanie i modyfikowanie tabel zewnętrznych baz
danych połączonych z obiektami rysunkowymi.

Widok danych wyświetla rekordy tabeli z dołączonej bazy danych.

Używając widoku danych, można sortować i filtrować rekordy w tabeli. Dodatkowo, jeśli
użytkownik otworzy tabelę w trybie Edycja, może zmieniać dane w tabeli bazy danych.

UWAGA Jeśli dane zostały dołączone do obiektów geoprzestrzennych (str. 442), należy
użyć Tabeli danych, aby zobaczyć tę informację.

Patrz także:

■ Znajdowanie rekordów w bazie danych połączonej z obiektami rysunkowymi (str.
1022)
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■ Przegląd Tabeli danych (str. 934)

Aby użyć Widoku danych do przeglądania i edycji tabel zewnętrznej bazy danych

■ Aby otworzyć tabelę używając Okna zadań (str. 874)

■ Edytowanie rekordu bazy danych połączonego z obiektem rysunkowym (str. 877)

■ Znajdowanie rekordu bazy danych w widoku danych (str. 1026)

■ Aby wydrukować tabelę bazy danych (str. 1233)

Skrócone omówienie

Autozatwierdzenie

Automatycznie zapisuje zmiany wprowadzone do bazy danych po ustawieniu kursora
w nowym rekordzie

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
źródło danych ➤ Zatwierdź automatycznie

Okienko zadań

Potwierdź

Ręcznie zapisuje zmiany po wyłączeniu funkcji Autozatwierdzenie

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
źródło danych ➤ Zatwierdź

Okienko zadań

(Widok danych) Dodaj

Dodaje nowy pusty rekord na końcu tabeli bazy danych

W Widoku danych:Rekordy ➤ DołączMenu

Dołącz rekord

Ikona

(Widok danych) Znajdź

Szuka określonego tekstu

W Widoku danych:Edycja ➤ ZnajdźMenu
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(Widok danych) Formatuj kolumnę

Zmienia formatowanie komórek w kolumnie

W Widoku danych:Formatuj ➤ KolumnaMenu

Okno dialogowe KolumnaOkno dialogowe

(Widok danych) Zablokuj kolumny

Blokuje wybraną kolumnę z lewej strony okna Widok danych

W Widoku danych:Widok ➤ Zablokuj kolumnyMenu

(Widok danych) Nagłówek i stopka

Określa nagłówek i stopkę dla wydruków w oknie Widok danych

W Widoku danych:Plik ➤ Nagłówek i StopkaMenu

Okno dialogowe Nagłówek/StopkaOkno dialogowe

(Widok danych) Formatuj kolumnę

Zmienia formatowanie komórek w kolumnie

W Widoku danych:Formatuj ➤ KolumnaMenu

Okno dialogowe KolumnaOkno dialogowe

(Widok danych) Ustawienia strony

Ustawia opcje wydruku dla okna Widok danych

W Widoku danych:Plik ➤ Ustawienia stronyMenu

Okno dialogowe Ustawienia stronyOkno dialogowe

(Widok danych) Drukuj

Drukuje bieżący widok tabeli bazy danych

W Widoku danych:Plik ➤ DrukujMenu

Drukuj

Ikona

(Widok danych) Sortuj
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Sortuje rekordy w porządku rosnącym lub malejącym w oparciu o wybraną kolumnę
lub określa porządek sortowania według więcej niż jednej kolumny

W Widoku danych:Widok ➤ Sortuj ➤ Wiele kolumnMenu

(Widok danych) Cofnij

Cofa skutki ostatniej operacji

W Widoku danych:Edycja ➤ CofnijMenu

(Widok danych) Odblokuj wszystkie kolumny

Odblokowuje wszystkie kolumny

W Widoku danych:Widok ➤ Odblokuj wszystkie kolumnyMenu

(Widok danych) Odblokuj wszystkie kolumny

Odblokowuje wszystkie kolumny

W Widoku danych:Widok ➤ Odblokuj wszystkie kolumnyMenu

MAPBROWSELINK

W oknie Widok danych otwiera do edycji tabelę bazy danych skojarzoną z określonym
szablonem połączeń

Kliknij opcję Mapa ➤ Baza danych ➤ Widok danych ➤ Edycja
tabeli połączonej.

Menu

MAPBROWSELINKWiersz polecenia

Kliknij dwukrotnie połączenie szablonuOkienko zadań

Okno dialogowe Wybierz szablon połączeniaOkno dialogowe

MAPBROWSETBL

W oknie Widok danych otwiera do edycji tabelę bazy danych

Kliknij opcję Mapa ➤ Baza danych ➤ Widok danych ➤ Edycja
tabeli.

Menu

MAPBROWSETBLWiersz polecenia

Kliknij dwukrotnie tabelęOkienko zadań

Okno dialogowe Wybierz tabelę (MAPIMPORT)Okno dialogowe
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MAPOPTIONS

Ustawia opcje programu AutoCAD Map 3D

Menu Ustawienia  ➤ Opcje Autodesk MapMenu

Opcje

Ikona

MAPOPTIONSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy ➤ Okienko zadań

Okno dialogowe Opcje mapy AutoCADOkno dialogowe

MAPRUNDBQUERY

Uruchamia zapytanie o dane bazy i otwiera w oknie Widok danych tabelę bazy danych
z rekordami spełniającymi warunki wykonanego zapytania

Kliknij opcję Mapa ➤ Baza danych ➤ Widok
danych ➤ Wykonaj zapytanie.

Menu

MAPRUNDBQUERYWiersz polecenia

Kliknij dwukrotnie zapytanie do bazy danychOkienko zadań

Okno dialogowe Wybierz zapytanieOkno dialogowe

MAPVIEWLINK

W oknie Widok danych otwiera do obejrzenia tabelę bazy danych skojarzoną z
określonym szablonem połączeń

Kliknij opcję Mapa ➤ Baza danych ➤ Widok danych ➤ Widok
tabeli połączonej.

Menu

MAPVIEWLINKWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
szablon połączenia ➤ Pokaż tabelę połączoną

Okienko zadań

Okno dialogowe Wybierz szablon połączeniaOkno dialogowe

MAPVIEWTBL

W oknie Widok danych otwiera do obejrzenia tabelę bazy danych

Kliknij opcję Mapa ➤ Baza danych ➤ Widok danych ➤ Widok
tabeli.

Menu
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MAPVIEWTBLWiersz polecenia

Kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę ➤ Pokaż tabelęOkienko zadań

Okno dialogowe Wybierz tabelę (MAPIMPORT)Okno dialogowe

Otwieranie tabeli bazy danych

W Widoku danych (wyświetlanie danych zewnętrznych połączonych z obiektami
rysunkowymi) tabele można otwierać w dwóch trybach:

■ Tryb wyświetlania: można zmienić wygląd tabel poprzez formatowanie kolumn,
sortowanie rekordów lub filtrowanie, jak również można tworzyć połączenia między
danymi a obiektami w rysunku. Nie można edytować zawartości tabeli bazy danych.

■ Tryb edycji: poza formatowaniem tabeli można zmieniać dane zawarte w tabeli i
dodawać lub usuwać rekordy.

Zapytania bazy danych lub widoki są zawsze otwierane w trybie Widok.

Patrz także:

■ Wyświetlanie danych zewnętrznych połączonych z obiektami rysunkowymi (str. 951)

■ Przegląd łączenia rekordów bazy danych z obiektami (str. 455)

■ Tworzenie szablonu połączenia (str. 457)

■ Przegląd dołączania źródeł danych do rysunków (str. 185)

Aby otworzyć tabelę używając Okna zadań

■ Aby zobaczyć lub edytować tabelę, kliknij ją dwukrotnie w Eksploratorze mapy.

■ Aby utworzyć lub edytować odnośniki do tabeli, kliknij dwukrotnie szablon jej
odnośnika.

■ Aby uruchomić zapytanie, kliknij dwukrotnie nazwę zapytania bazy danych.

Tabela otwierana jest w trybie edycji lub widoku, zależnie od ustawień na karcie Źródło
danych (str. 1656) okna dialogowego Opcje AutoCAD Map. Jeśli tabela jest zabezpieczona
przed zapisem, zostanie otwarta w trybie Widok. Zapytania zawsze otwierają tabelę w
trybie Widok.
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Skrócone omówienie

MAPBROWSELINK

W oknie Widok danych otwiera do edycji tabelę bazy danych skojarzoną z określonym
szablonem połączeń

Kliknij opcję Mapa ➤ Baza danych ➤ Widok danych ➤ Edycja
tabeli połączonej.

Menu

MAPBROWSELINKWiersz polecenia

Kliknij dwukrotnie połączenie szablonuOkienko zadań

Okno dialogowe Wybierz szablon połączeniaOkno dialogowe

MAPBROWSETBL

W oknie Widok danych otwiera do edycji tabelę bazy danych

Kliknij opcję Mapa ➤ Baza danych ➤ Widok danych ➤ Edycja
tabeli.

Menu

MAPBROWSETBLWiersz polecenia

Kliknij dwukrotnie tabelęOkienko zadań

Okno dialogowe Wybierz tabelę (MAPIMPORT)Okno dialogowe

MAPRUNDBQUERY

Uruchamia zapytanie o dane bazy i otwiera w oknie Widok danych tabelę bazy danych
z rekordami spełniającymi warunki wykonanego zapytania

Kliknij opcję Mapa ➤ Baza danych ➤ Widok
danych ➤ Wykonaj zapytanie.

Menu

MAPRUNDBQUERYWiersz polecenia

Kliknij dwukrotnie zapytanie do bazy danychOkienko zadań

Okno dialogowe Wybierz zapytanieOkno dialogowe

MAPVIEWLINK

W oknie Widok danych otwiera do obejrzenia tabelę bazy danych skojarzoną z
określonym szablonem połączeń

Kliknij opcję Mapa ➤ Baza danych ➤ Widok danych ➤ Widok
tabeli połączonej.

Menu
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MAPVIEWLINKWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
szablon połączenia ➤ Pokaż tabelę połączoną

Okienko zadań

Okno dialogowe Wybierz szablon połączeniaOkno dialogowe

MAPVIEWTBL

W oknie Widok danych otwiera do obejrzenia tabelę bazy danych

Kliknij opcję Mapa ➤ Baza danych ➤ Widok danych ➤ Widok
tabeli.

Menu

MAPVIEWTBLWiersz polecenia

Kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę ➤ Pokaż tabelęOkienko zadań

Okno dialogowe Wybierz tabelę (MAPIMPORT)Okno dialogowe

Edycja bazy danych

W Widoku danych wyświetlane są dane zewnętrzne połączone z obiektami rysunkowymi.
W widoku danych można edytować dowolną tabelę bazy danych. Można dodawać lub
usuwać rekordy, jak również zmieniać wartości rekordów. Można również wyszukać w
wybranej kolumnie wystąpienia określonej wartości.

UWAGA Tabela danych umożliwia wyświetlanie danych atrybutu dołączonego do
elementu geoprzestrzennego. Zobacz sekcję Ogólne informacje o połączeniach (str. 442).

Aby edytować wartości w tabeli Widok danych, użytkownik musi mieć odpowiednie
uprawnienia, a tabela musi być otwarta w trybie edycji. Zobacz sekcję Otwieranie tabeli
bazy danych (str. 874).

Rekordy można dodawać tylko na końcu tabeli. Rekordów nie można wstawiać w innych
miejscach tabeli.

Cofanie wprowadzonych zmian

Dopóki kursor ustawiony będzie w rekordzie, można użyć polecenia Cofnij i Odtwórz,
aby wpływać na ostatnią zmianę wprowadzoną do bieżącego rekordu.

OSTRZEŻENIE Należy bardzo uważać podczas usuwania rekordów. Polecenie Cofnij
nie przywraca usuniętego rekordu. Dane są usuwane bezpowrotnie.
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Zatwierdź automatycznie

AutoCAD Map 3D automatycznie zapisuje (zatwierdza) zmiany wprowadzone do bazy
danych, zaraz po przeniesieniu kursora do innego rekordu.

Jeśli nie chcesz, aby zmiany były zapisywane automatycznie, należy wyłączyć dla tego
źródła danych funkcję zatwierdzania automatycznego.

Po wyłączeniu funkcji zatwierdzania automatycznego, można ręcznie zapisywać
wprowadzone zmiany. Jeśli nie chcesz ręcznie zapisywać kolejno wprowadzanych zmian,
AutoCAD Map 3D zatwierdzi te zmiany po zamknięciu wszystkich okien widoku danych
dla danego źródła danych lub po rozłączeniu źródła danych.

Używanie polecenia Zastąp jest możliwe po otwarciu tabeli w trybie edycji i wyłączeniu
opcji Zatwierdź automatycznie.

Ustawienie Zatwierdź automatycznie jest stosowane do wszystkich tabel w wybranym
źródle danych.

Patrz także:

■ Wyświetlanie danych zewnętrznych połączonych z obiektami rysunkowymi (str. 951)

■ Przegląd łączenia rekordów bazy danych z obiektami (str. 455)

■ Tworzenie szablonu połączenia (str. 457)

■ Przegląd dołączania źródeł danych do rysunków (str. 185)

■ Konfigurowanie użytkowników i przypisywanie uprawnień (str. 75)

Edytowanie rekordu bazy danych połączonego z obiektem rysunkowym

1 Otwórz tabelę w widoku danych w trybie edycji.

2 Kliknij dane do edycji.

3 Podaj nową wartość.

Zmiany wprowadzone w komórce można cofać. W Widoku danych kliknij menu Edycja
 ➤ Cofnij. Aby cofnąć wszystkie zmiany wprowadzone w rekordzie przed ustawieniem
kursora w innym rekordzie, wybierz polecenie Cofnij rekord.

Aby wkleić do komórki zawartość Schowka systemu Windows, kliknij w komórce, do
której chcesz wkleić tekst. W widoku danych kliknij menu Edycja  ➤ Wklej.

OSTRZEŻENIE Nie można wykonać operacji Cofnij rekord po ustawieniu kursora w
innym rekordzie.
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Aby wyłączyć zatwierdzanie automatyczne

■ W oknie Eksplorator mapy kliknij prawym przyciskiem źródło danych. Kliknij opcję
Zatwierdź automatycznie.
Gdy polecenia tego nie ma w menu, oznacza to, że została wskazana pojedyncza
tabela lub węzeł źródeł danych. Upewnij się, że prawy przycisk został naciśnięty po
ustawieniu kursora na pozycji z konkretnym źródłem danych.

Aby ręcznie zapisać zmiany po wyłączeniu zatwierdzania automatycznego

■ W oknie Eksplorator mapy kliknij prawym przyciskiem źródło danych. Kliknij opcję
Zatwierdź.

Skrócone omówienie

Autozatwierdzenie

Automatycznie zapisuje zmiany wprowadzone do bazy danych po ustawieniu kursora
w nowym rekordzie

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
źródło danych ➤ Zatwierdź automatycznie

Okienko zadań

Potwierdź

Ręcznie zapisuje zmiany po wyłączeniu funkcji Autozatwierdzenie

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
źródło danych ➤ Zatwierdź

Okienko zadań

(Widok danych) Dodaj

Dodaje nowy pusty rekord na końcu tabeli bazy danych

W Widoku danych:Rekordy ➤ DołączMenu

Dołącz rekord

Ikona

(Widok danych) Sortuj

Sortuje rekordy w porządku rosnącym lub malejącym w oparciu o wybraną kolumnę
lub określa porządek sortowania według więcej niż jednej kolumny
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W Widoku danych:Widok ➤ Sortuj ➤ Wiele kolumnMenu

(Widok danych) Cofnij

Cofa skutki ostatniej operacji

W Widoku danych:Edycja ➤ CofnijMenu

Zmienianie wyglądu widoku danych

W Widoku danych wyświetlane są dane zewnętrzne połączone z obiektami rysunkowymi.
Widok danych może być stosowany np. do zwężenia kolumny, aby lepiej dopasować
wygląd ekranu, albo do rozszerzenia kolumny, aby wyświetlić całą jej zawartość.

Można zmienić czcionkę, kolor i wyrównanie tekstu w kolumnie. Można również zmienić
szerokość i kolor obramowania kolumn.

UWAGA Aby zachować wprowadzone zmiany formatowania, należy upewnić się, że na
karcie Źródło danych okna dialogowego Opcje programu Autodesk Map została wybrana
opcja Zapisz zmiany formatu i stylu z rysunkiem. Jeśli opcja ta nie zostanie wybrana,
informacje o formatowaniu tabeli są usuwane z bieżącego rysunku w momencie
zamknięcia widoku danych.

Po odłączeniu źródła danych, AutoCAD Map 3D usunie informację o formatowaniu
widoku danych dla wszystkich tabel pochodzących z tego źródła danych.

Patrz także:

■ Wyświetlanie danych zewnętrznych połączonych z obiektami rysunkowymi (str. 951)

■ Przegląd łączenia rekordów bazy danych z obiektami (str. 455)

■ Tworzenie szablonu połączenia (str. 457)

■ Przegląd dołączania źródeł danych do rysunków (str. 185)

Zmienianie szerokości kolumny w Widoku danych

1 Przesuń kursor do linii oddzielającej obok nagłówka kolumny.

2 Gdy kursor zamieni się w podwójną strzałkę, kliknij i rozciągnij kolumnę na żądaną
szerokość.
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Aby w Widoku danych zmienić formatowanie komórki kolumny

1 Kliknij nagłówek kolumny, aby wybrać kolumnę.

2 W Widoku danych kliknij menu Format  ➤ Kolumna.

3 W Okno dialogowe Kolumna (str. 1430) wybierz czcionkę, kolory komórki, kolory
tekstu, obramowanie oraz opcje wyrównania.

4 Kliknij przycisk OK.

Skrócone omówienie

(Widok danych) Formatuj kolumnę

Zmienia formatowanie komórek w kolumnie

W Widoku danych:Formatuj ➤ KolumnaMenu

Okno dialogowe KolumnaOkno dialogowe

Blokowanie i ukrywanie kolumnwidoku danych

Można zablokować i ukryć kolumny w widoku danych.

■ Aby kolumny były zawsze widoczne, należy je zablokować. Wybrane kolumny zostaną
przesunięte do lewej krawędzi widoku danych. Będą one zablokowane w tej pozycji,
co uniemożliwi ich przesuwane poza ekran. Przykładowo można zablokować nazwę
właściciela działki, aby pozostawała widoczna na ekranie w czasie przewijania
pozostałych danych w rekordzie.

■ Kolumny ukryte nie są wyświetlane, ani drukowane. Kolumny te pozostają częścią
bazy danych i w każdej chwili można je ponownie wyświetlić. Przykładowo można
ukryć komentarze kontrolne podczas drukowania tabeli.

Patrz także:

■ Wyświetlanie danych zewnętrznych połączonych z obiektami rysunkowymi (str. 951)

■ Przegląd łączenia rekordów bazy danych z obiektami (str. 455)

■ Tworzenie szablonu połączenia (str. 457)

■ Przegląd dołączania źródeł danych do rysunków (str. 185)

880 | Rozdział 6   Tworzenie i edycja danych



Aby zablokować kolumny w widoku danych

1 Otwórz tabelę bazy danych w widoku danych.

2 Wybierz jedną lub kilka kolumn.

3 W Widoku danych kliknij menu Widok  ➤ Zablokuj kolumny.

Aby odblokować kolumny, w Widoku danych wybierz kolumny i kliknij menu Widok  ➤ 

Odblokuj wszystkie kolumny.

Aby ukryć kolumny w widoku danych

1 W widoku danych, wybierz nagłówek kolumny, którą chcesz ukryć.

2 Kliknij prawym klawiszem nagłówek kolumny. Kliknij opcję Ukryj.

Aby ponownie wyświetlić wszystkie ukryte kolumny, w Widoku danych kliknij prawym
przyciskiem myszy nagłówek siatki. Kliknij opcję Pokaż wszystko.

Skrócone omówienie

(Widok danych) Formatuj kolumnę

Zmienia formatowanie komórek w kolumnie

W Widoku danych:Formatuj ➤ KolumnaMenu

Okno dialogowe KolumnaOkno dialogowe

(Widok danych) Formatuj kolumnę

Zmienia formatowanie komórek w kolumnie

W Widoku danych:Formatuj ➤ KolumnaMenu

Okno dialogowe KolumnaOkno dialogowe

(Widok danych) Odblokuj wszystkie kolumny

Odblokowuje wszystkie kolumny

W Widoku danych:Widok ➤ Odblokuj wszystkie kolumnyMenu

(Widok danych) Odblokuj wszystkie kolumny
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Odblokowuje wszystkie kolumny

W Widoku danych:Widok ➤ Odblokuj wszystkie kolumnyMenu

Podawanie i edycja danych opisowych

Aby podać i edytować dane opisowe

■ Aby dołączyć dane do obiektu (str. 885)
■ Aby dołączyć do obiektu wiele rekordów (str. 886)
■ Aby automatycznie dołączyć dane do obiektów (str. 888)
■ Aby wyświetlić i zmodyfikować dane obiektu rysunkowego (str. 889)
■ Aby usunąć dane opisowe z obiektu rysunkowego (str. 890)
■ Aby przekształcić dane opisowe na połączoną tabelę bazy danych (str. 892)

Omówienie wprowadzania i edycji danych obiektu

Dane opisowe są danymi atrybutów dołączonymi do poszczególnych obiektów i
przechowanymi w tabelach w rysunku. Tabele danych obiektu przechowują tekst i
informacje numeryczne związane z obiektem.

Aby użyć danych opisowych, należy najpierw zdefiniować format dla tabeli, a następnie
utworzyć każdy rekord podczas dołączania go do obiektu.

Po zdefiniowaniu tabeli danych opisowych można powiązać ją z dowolną liczbą obiektów
rysunkowych. W czasie dołączania danych opisowych do obiektu rysunkowego w
programie AutoCAD Map 3D w wybranej tabeli tworzony jest nowy rekord, który jest
dołączany do danego obiektu. Dla każdego obiektu można utworzyć więcej niż jeden
rekord i dołączać do niego rekordy z więcej niż jednej tabeli.

Użyj tej metody...Aby wykonać...

Kliknij menu Ustawienia  ➤ Definiowanie
danych obiektu.
Zobacz sekcję Tworzenie tabeli danych
opisowych (str. 181).

Utwórz tabelę danych obiektu.

Wykonaj jedną z poniższych czynności:Dołączanie danych obiektu do obiektów

■ Dołączyć ręcznie dane opisowe do
wybranych obiektów (str. 885) przez okre-
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Użyj tej metody...Aby wykonać...

ślenie wartości danych dla
poszczególnych obiektów.

■ Automatycznie utworzyć i dołączyć dane
opisowe (str. 887) bazując na istniejących
atrybutach bloku lub tekście.

■ Dołączyć dane opisowe podczas
digitalizacji obiektów (str. 903).

Zobacz sekcję Określanie danych opisowych
obiektu rysunkowego (str. 885)

Prawym przyciskiem kliknij obiekt  ➤ Wła-
ściwości.
Zobacz sekcję Wyświetlanie i edytowanie
danych opisowych obiektu rysunkowego (str.
889)

Wyświetl lub edytuj dane obiektu.

Kliknij menu Zmiana  ➤ Edycja danych ob-
iektu.
Zobacz sekcję Wyświetlanie i edytowanie
danych opisowych obiektu rysunkowego (str.
889)

Usuń dane obiektu.

Kliknij menu Ustawienia  ➤ Przekształć dane
opisowe na łącza bazy danych.
Zobacz sekcję Przekształcanie danych
opisowych w połączoną tabelę bazy danych
(str. 891)

Przekształć dane obiektu w połączoną tabelę
bazy danych.

Skrócone omówienie

ADEATTACHDATA

Dołącza dane opisowe do obiektów

Menu Utwórz  ➤ Dołącz/Odłącz dane opisoweMenu
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Dołącz/Odłącz dane opisowe

Ikona

ADEATTACHDATAWiersz polecenia

Okno dialogowe Dołącz/odłącz dane obiektuOkno dialogowe

ADEEDITDATA

Edytuje dołączone dane opisowe

Zmiana  ➤ Edycja danych obiektuMenu

Edytuj dane opisowe

Ikona

ADEEDITDATAWiersz polecenia

Okno dialogowe Edycja danych obiektuOkno dialogowe

ADEGENLINK

Automatycznie ustala połączenia między obiektami i danymi opisowymi lub rekordami
zewnętrznej bazy danych

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Ustawienia
 ➤ Więcej opcji szablonu połączenia  ➤ Generuj połączenia

Menu

ADEGENLINKWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
szablon połączenia ➤ Utwórz połączenia

Okienko zadań

Okno dialogowe Utwórz połączenia danychOkno dialogowe

MAPOD2ASE

Przekształca dane opisowe w połączone tabele zewnętrznej bazy danych

Wybierz opcję Ustawienia ➤ Przekształć dane opisowe na
łącza bazy danych.

Menu

MAPOD2ASEWiersz polecenia

Okno dialogowe Przekształć dane obiektu na łącza bazy
danych

Okno dialogowe
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Określanie danych opisowych obiektu rysunkowego

Po zdefiniowaniu tabeli danych opisowych można powiązać ją z dowolną liczbą obiektów
rysunkowych. W czasie dołączania danych opisowych do obiektu rysunkowego w
programie AutoCAD Map 3D w wybranej tabeli tworzony jest nowy rekord, który jest
dołączany do danego obiektu. Dla każdego obiektu można utworzyć więcej niż jeden
rekord i dołączać do niego rekordy z więcej niż jednej tabeli.

Dane opisowe można dołączyć na kilka sposobów:

■ Dołączyć ręcznie dane opisowe do wybranych obiektów (str. 885) przez określenie
wartości danych dla poszczególnych obiektów.

■ Automatycznie utworzyć i dołączyć dane opisowe (str. 887) bazując na istniejących
atrybutach bloku lub tekście.

■ Dołączyć dane opisowe podczas digitalizacji obiektów (str. 903).

Podczas dołączania danych opisowych do przywołanych obiektów, AutoCAD Map 3D
wyświetla monit z pytaniem, czy dodać te obiekty do zbioru zapisu.

Patrz także:

■ Tworzenie tabeli danych opisowych (str. 181)

■ Uruchamianie zapytania dotyczącego rysunku w trybie rysunku (str. 1088)

Przed dołączeniem danych do obiektu, należy utworzyć tabelę danych opisowych i
wykonać zapytanie w trybie Rysuj, aby skopiować obiekty do bieżącego rysunku.

UWAGA Nie można dołączać danych do elementów geoprzestrzennych, ale można
łączyć dane zewnętrzne z elementami geoprzestrzennymi. (str. 442)

Aby dołączyć dane do obiektu

1 Kliknij menu Utwórz  ➤ Dołącz/Odłącz dane obiektu.

2 W Okno dialogowe Dołącz/odłącz dane obiektu (str. 1548), wybierz tabelę.

3 Aby zmienić wartość pola w tabeli, wybierz pole danych i wpisz nową wartość w
polu Wartość. Naciśnij klawisz Enter.

4 Aby nadpisać wszystkie wartości tabeli już dołączonej do obiektu, wybierz polecenie
Nadpisz.

Jeśli opcja nie jest zaznaczona, obiekt będzie miał dołączone obie wartości - starą
i nową.
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5 Kliknij opcję Dołącz do obiektów.

6 Wybierz obiekty.

UWAGA Jeśli dane są dołączane do regionu i planowane jest użycie tych danych
z funkcjami topologicznymi, należy upewnić się, że dane są dołączone do centroidy
regionu. Funkcje topologiczne nie używają danych dołączonych do granicy regionu.

Rekord z określonymi wartościami zostanie dołączony do każdego wybranego obiektu.

Skrócone omówienie

ADEATTACHDATA

Dołącza dane opisowe do obiektów

Menu Utwórz  ➤ Dołącz/Odłącz dane opisoweMenu

Dołącz/Odłącz dane opisowe

Ikona

ADEATTACHDATAWiersz polecenia

Okno dialogowe Dołącz/odłącz dane obiektuOkno dialogowe

Określanie wielu rekordów dla obiektu

Dodając wiele rekordów do tego samego obiektu, użytkownik może zachować ślad
historycznych informacji związanych z danym obiektem. Przykładowo, jeśli istnieje tabela
o nazwie KonserwacjaRury, z polami Inspektor, DataPrzeglądu i Stan, użytkownik mógłby
dołączać rekord do obiektu rury za każdym razem po skontrolowaniu rury.

Patrz także:

■ Tworzenie tabeli danych opisowych (str. 181)

■ Podawanie i edycja danych opisowych (str. 882)

Aby dołączyć do obiektu wiele rekordów

1 Kliknij menu Zmiana  ➤ Edycja danych obiektu.
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2 Wskaż obiekt, do którego ma być dodany rekord.

3 W Okno dialogowe Edycja danych obiektu (str. 1549), wybierz dołączoną tabelę, do
której ma być dodany rekord.

4 Kliknij przycisk Wstaw rekord.

Numer rekordu zmieni się z 1 z 1 na 2 z 2, gdyż AutoCAD Map 3D automatycznie
przejdzie do nowo utworzonego rekordu.

5 Dla poszczególnych pól rekordu uaktualnij wartości.

Wskaż pole na liście pól danych opisowych. Podaj nową wartość w polu Wartość.
Naciśnij klawisz Enter. Powtórz ten proces dla każdego pola w rekordzie.

6 Kliknij przycisk OK.

Nowy rekord zostanie dołączony do wybranego obiektu.

Skrócone omówienie

ADEEDITDATA

Edytuje dołączone dane opisowe

Zmiana  ➤ Edycja danych obiektuMenu

Edytuj dane opisowe

Ikona

ADEEDITDATAWiersz polecenia

Okno dialogowe Edycja danych obiektuOkno dialogowe

Automatyczne określanie danych opisowych dla
obiektów

Można automatycznie dołączać rekordy danych opisowych do obiektów na rysunku.
Przykładowo dane atrybutu bloku mogą być poddane konwersji na dane opisowe i
dołączone do obiektów w jednej operacji.

Najpierw trzeba utworzyć tabelę danych opisowych do wykorzystania dla nowych danych.
Następnie, podczas wykonywania operacji Utwórz połączenia, AutoCAD Map 3D
automatycznie zapisuje istniejące dane w nowej tabeli danych opisowych.
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UWAGA Nie można utworzyć połączeń do obiektów na warstwach, które są zablokowane,
zamknięte lub wyłączone.

Patrz także:

■ Tworzenie tabeli danych opisowych (str. 181)

■ Podawanie i edycja danych opisowych (str. 882)

UWAGA Tabelę należy utworzyć przed rozpoczęciem tej procedury.

Aby automatycznie dołączyć dane do obiektów

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Więcej opcji szablonu połączenia  ➤ Utwórz
połączenia.

2 W Okno dialogowe Utwórz połączenia danych (str. 1561), wybierz typ połączenia:

■ Bloki — Tworzy połączenia dla danych atrybutu bloku. Rekordy są dołączane
do samych bloków.

■ Tekst — Tworzy połączenia dla tekstu. Rekordy są dołączane do obiektów
tekstowych.

■ Zamknięte bloki — Tworzy połączenia dla danych atrybutu bloku. Rekordy są
dołączane do polilinii, która zamyka blok. Bloki, które nie są otoczone polilinią
nie są łączone.

■ Zamknięty tekst — Tworzy połączenia dla tekstu, który leży wewnątrz zamkniętej
polilinii. Rekordy są dołączane do zamkniętej polilinii, która otacza tekst. Tekst,
który nie jest zamknięty przez polilinię nie jest łączony.

3 W obszarze Połączenia danych wybierz opcję Utwórz rekordy danych opisowych.

4 Wybierz tabelę.

Jeśli tworzysz połączenia do zamkniętego tekstu, wybierz tabelę, która posiada
tylko jedno pole.

5 Jeśli tworzysz połączenia do bloków lub bloków zamkniętych, wybierz nazwę bloku.

6 Kliknij przycisk OK.

7 Wprowadź znak b, aby wybrać bloki lub teksty, albo ciąg ws, aby użyć wszystkich
bloków o określonej nazwie lub wszystkich tekstów.

888 | Rozdział 6   Tworzenie i edycja danych



Skrócone omówienie

ADEGENLINK

Automatycznie ustala połączenia między obiektami i danymi opisowymi lub rekordami
zewnętrznej bazy danych

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Ustawienia
 ➤ Więcej opcji szablonu połączenia  ➤ Generuj połączenia

Menu

ADEGENLINKWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
szablon połączenia ➤ Utwórz połączenia

Okienko zadań

Okno dialogowe Utwórz połączenia danychOkno dialogowe

Wyświetlanie iedytowaniedanychopisowychobiektu
rysunkowego

Po dołączeniu danych opisowych do obiektu można zmodyfikować rekord danych
opisowych lub usunąć rekord z obiektu. Aby edytować dane opisowe należy posiadać
uprawnienie Edycja rysunku.

Aby uzyskać informacje na temat zmiany uprawnień użytkownika, zobacz sekcję
Konfigurowanie użytkowników i przypisywanie uprawnień (str. 75).

UWAGA Aby wyświetlać i edytować dane atrybutów elementów geoprzestrzennych
(nie obiektów rysunkowych), patrz rozdział Edytowanie elementów za pomocą Tabeli
danych (str. 601).

Patrz także:

■ Tworzenie tabeli danych opisowych (str. 181)

■ Podawanie i edycja danych opisowych (str. 882)

Aby wyświetlić i zmodyfikować dane obiektu rysunkowego

1 Wybierz obiekty w rysunku.
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PORADA Jeśli rysunek ten zawiera więcej niż jeden obiekt w tym samym położeniu,
to podczas wyboru obiektów należy nacisnąć klawisz CTRL. Spowoduje to włączenie
narzędzia Cyklicznie programu AutoCAD Map 3D, które pozwala na wybranie
kliknięciem każdego obiektu w danym położeniu, po kolei. Należy kliknąć, aż do
wybrania żądanego obiektu. Naciśnij klawisz Enter.

2 Jeśli paleta Właściwości nie jest otwarta, kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt.
Kliknij przycisk Właściwości.

3 Na palecie Właściwości, przewiń listę aż do wyświetlenia informacji o danych
opisowych.

4 Aby edytować dane, kliknij dane do zmiany i podaj nowe dane.

UWAGA Jeśli obiekt należy do klasy obiektów, należy kliknąć kartę Klasa obiektu
na palecie Właściwości i sprawdzić, czy dane obiektu wymienione są na tej karcie.
Jeśli są wymienione, należy edytować dane, używając karty Klasa obiektu. Ta karta
sprawdza wprowadzane wartości, aby zapewnić zgodność z zestawem wartości dla
tej klasy obiektów.

Aby usunąć dane opisowe z obiektu rysunkowego

1 Kliknij menu Zmiana  ➤ Edycja danych obiektu.

2 Wybierz obiekty w rysunku.

3 Aby usunąć bieżący rekord z wybranego obiektu, kliknij przycisk Usuń rekord.

4 Jeśli dany obiekt ma więcej niż jeden rekord z wybranej tabeli, kliknij przycisk Dalej
lub Ostatni, aby wyświetlić inny rekord. Jeśli obiekt ma dołączone rekordy z więcej
niż jednej tabeli, wybierz tabelę z listy Tabela, aby wyświetlić dane obiektu
pochodzące z tej tabeli. Aby usunąć dane opisowe z innego obiektu, kliknij opcję
Wybierz obiekt i wybierz obiekt.

Skrócone omówienie

ADEEDITDATA

Edytuje dołączone dane opisowe

Zmiana  ➤ Edycja danych obiektuMenu
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Edytuj dane opisowe

Ikona

ADEEDITDATAWiersz polecenia

Okno dialogowe Edycja danych obiektuOkno dialogowe

Przekształcaniedanychopisowychwpołączonątabelę
bazy danych

Dane opisowe są wydajną metodą przechowywania mniejszych ilości danych atrybutów,
które użytkownik chce związać z obiektami na rysunku, jednak większe zewnętrzne bazy
danych mogą wydajniej przechowywać większą ilość danych i pozwalają konstruować
bardziej złożone zapytania.

AutoCAD Map 3D pozwala na przekształcenie danych opisowych na połączoną tabelę
bazy danych, która ma taką samą strukturę jak tabela danych opisowych. Dla każdego
obiektu zawierającego dane opisowe w określonej tabeli, program AutoCAD Map 3D
wykonuje poniższe operacje:

■ Odczytuje dane opisowe

■ Tworzy nowy rekord w tabeli zewnętrznej bazy danych

■ Dołącza do obiektu informację o połączeniach, która łączy obiekt z rekordem

Gdy program AutoCAD Map 3D konwertuje dane, tworzy nową tabelę w istniejącym
źródle danych. Tworzy również szablon połączenia dla nowej tabeli. W szablonie
połączenia, użytkownik może wybrać, że chce użyć istniejącego pola jako pola kluczowego
lub może nakazać programowi AutoCAD Map 3D utworzenie nowego pola i przypisywanie
unikatowych wartości dla każdego rekordu.

Nazwy pól nowej tabeli

Domyślnie, pola w nowej tabeli bazy danych mają nazwy takie same jak pola w tabeli
danych opisowych. AutoCAD Map 3D analizuje występujące konflikty w następujący
sposób:

■ Skraca za długie nazwy pól, a na końcu otrzymanych powielonych nazw pól dodaje
kolejne numery

■ Zastępuje znakiem podkreślenia (_) niedozwolone znaki występujące w nazwie pola

Podawanie i edycja danych opisowych | 891



■ Przekształca nieobsługiwane typy pól na znakowe

■ Przekształca pola punktów w ciąg tekstowy i rozdziela współrzędne przecinkami

Patrz także:

■ Tworzenie tabeli danych opisowych (str. 181)

■ Podawanie i edycja danych opisowych (str. 882)

■ Przegląd dołączania źródeł danych do rysunków (str. 185)

■ Przegląd łączenia rekordów bazy danych z obiektami (str. 455)

Ta procedura tworzy nową tabelę w istniejącym źródle danych. Należy upewnić się, że
zostało dołączone odpowiednie źródło danych.

UWAGA Podczas konwersji, nazwy pól w tabeli danych opisowych stają się nazwami
pól w tabeli bazy danych. Należy upewnić się, czy nazwy pól w posiadanej tabeli danych
opisowych nie są zarezerwowanymi wyrazami SQL, takimi jak DATE, SELECT lub CURRENT.
Jeśli trzeba, należy zmienić nazwy takich pól w tabeli danych opisowych przed dokonaniem
jej konwersji.

Aby przekształcić dane opisowe na połączoną tabelę bazy danych

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Przekształć dane opisowe na łącza bazy danych.

2 Okno dialogowe Przekształć dane obiektu na łącza bazy danych (str. 1434) W obszarze
Źródłowa tabela danych opisowych wybierz tabelę danych opisowych.

3 Wybierz polecenie Usuń dane z przekształconych obiektów, aby po utworzeniu
połączenia usunąć dane opisowe.

4 W obszarze Docelowy szablon połączenia kliknij przycisk Definiuj, aby określić
szablon połączenia.

5 W oknie dialogowym Definiuj szablon połączenia wybierz dostępne źródło danych.
Kliknij polecenie Połącz.

6 Podaj nazwę tabeli.

7 Określ pola, które zostaną użyte jako pola (kolumny) kluczowe. Aby podać więcej
niż jedną nazwę pola, oddziel nazwy przecinkami.

Aby wybrać z listy nazw pól w tabeli danych opisowych lub zmienić pola, kliknij
opcję Wybierz celem wyświetlenia okna dialogowego Wybierz klucz(e) szablonu
połączenia.
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Jako kolumny kluczowej użyj istniejącego pola danych opisowych lub utwórz nowe
pole. Po wybraniu opcji Utwórz pole kluczowe określ nazwę pola w grupie Utwórz
klucz. W programie AutoCAD Map 3D ustawiany jest pierwszy rekord w bazie danych
jako 1 i każdy następny rekord zwiększany jest o 1. Kliknij przyciskOK, aby zamknąć
okno dialogowe Wybierz klucz(e) szablonu połączenia.

8 W oknie dialogowym Definiuj szablon połączenia wybierz szablon połączenia i
kliknij przycisk OK.

Szablon połączeń przechowuje adres tabeli bazy danych i nazwę pola kluczowego.
Zaakceptuj domyślną lub podaj nową niepowtarzalną nazwę.

9 W oknie dialogowym Przekształć dane opisowe na łącza bazy danych, określ w jaki
sposób wybrane zostaną obiekty z dołączonymi danymi opisowymi.

Możesz wybrać obiekty automatycznie lub ręcznie, jak również możesz zastosować
filtr, w celu ograniczenia wyboru do określonych warstw.

10 Kliknij przycisk Wykonaj.

AutoCAD Map 3D przekształci dane opisowe w połączone tabele bazy danych.

Skrócone omówienie

MAPOD2ASE

Przekształca dane opisowe w połączone tabele zewnętrznej bazy danych

Wybierz opcję Ustawienia ➤ Przekształć dane opisowe na
łącza bazy danych.

Menu

MAPOD2ASEWiersz polecenia

Okno dialogowe Przekształć dane obiektu na łącza bazy
danych

Okno dialogowe

Digitalizacja obiektów

Aby podczas digitalizacji obiektu dołączyć dane atrybutów, należy użyć polecenia
MAPDIGITIZE.

■ Przegląd digitalizowania map (str. 894)
■ Przegląd digitalizowania obiektów (str. 900)
■ Digitalizacja za pomocą polecenia MAPDIGITIZE (str. 902)
■ Dołączanie danych opisowych podczas digitalizacji (str. 903)
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■ Łączenie rekordów bazy danych (SQL) podczas digitalizacji (str. 905)

Patrz także:

■ Przegląd digitalizowania map (str. 894)

■ Ustawianie digitalizacji (str. 120)

■ Czyszczenie map (str. ?)

■ Konwertowanie danych z innych formatów do obiektów rysunkowych (str. 316)

Aby zdigitalizować obiekty

■ Aby zdigitalizować mapę (str. 899)
■ Aby zdigitalizować obiekty (str. 901)
■ Aby zdigitalizować łamane i węzły (str. 902)
■ Aby dołączyć dane opisowe podczas digitalizacji (str. 904)
■ Aby połączyć rekordy bazy danych podczas digitalizacji (str. 906)

Przegląd digitalizowania map

Digitalizacja jest procesem przetwarzania informacji graficznej z papieru na format
cyfrowy. Podczas digitalizacji, dane z istniejącej mapy papierowej są przerysowywane
do pliku DWG za pomocą poleceń rysunkowych.
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Planowanie digitalizacji

Przed rozpoczęciem digitalizacji, należy rozważyć następujące punkty:

■ Poprawność map źródłowych

■ Globalny układ współrzędnych

■ Opracowywanie mapy w sekcjach

■ Zarządzanie warstwami

■ Przechowywanie danych: lokalnie lub zewnętrznie
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■ Reprezentacja topologii węzłów, sieci i regionów

Jeśli jest to możliwe, należy planować zakończenie całego procesu digitalizacji w jednej
sesji, ponieważ nośnik mapy może ulec zniekształceniu.

Digitalizacja obiektów liniowych

Obiekty liniowe to linie, łuki i polilinie.

■ Jeśli topologia będzie używana później do generowania widoków 3D z cyfrowych
modeli terenu, należy wstawić obiekty liniowe na odpowiedniej wysokości (wartości
Z).

■ Jeśli polecenie SZKICUJ jest używane do przerysowania nieregularnej linii, należy
upewnić się, że zmienna SKETCHINC jest ustawiona na rozsądną wartość, ponieważ
każdy segment liniowy kończy się przy wartości ustawionej przez SKETCHINC.
Polecenie SZKICUJ może tworzyć ogromne pliki dla jednej małej linii, gdy zmienna
SKETCHINC będzie miała przypisaną małą wartość.

■ Podczas digitalizowania nieregularnych krzywych poleceniem PLINIA lub
MAPDIGITIZE (str. 902), odstęp wybranych punktów wierzchołków powinien zależeć
od krzywizny linii. Prostsze segmenty wymagają mniej punktów.

Przykłady digitalizowanych krzywych

■ Jednak, bez względu na to jak bardzo dokładnie będą przerysowywane elementy
mapy, niektóre dane zostaną utracone. Ostre krzywe wymagają digitalizacji większej
ilości punktów, aby zapewnić linii możliwie wysoką dokładność; jednakże przy
zwiększaniu dokładności, rośnie złożoność i rozmiar pliku. Jeśli znane są parametry
użyte do zdefiniowania krzywej regularnej, takie jak promień lub cięciwa, należy użyć
do digitalizacji opcji Łuk poleceń PLINIA i MAPDIGITIZE (str. 902). Linie o
nieregularnych kształtach, takie jak warstwice, powinny być poliliniami ciągłymi. Jeśli
jest to konieczne, można je wygładzić opcją Krzywa polecenia EDPLIN. Aby wszystkie
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kreskowe rodzaje linii były poprawnie przetwarzane, przed digitalizowaniem należy
ustawić zmienną systemową PLINEGEN na 1 (tak).

■ Po zakończeniu digitalizacji segmentu, należy zaznaczyć go na mapie papierowej,
aby powtórnie go nie przerysować. Podwójna digitalizacja zwiększa rozmiar pliku.

Digitalizacja topologii

Aby osiągnąć jak największą dokładność podczas digitalizacji danych, które zostaną
wykorzystane do zbudowania topologii, należy postępować zgodnie z następującymi
zasadami.

■ Obwiednie (lub inne polilinie) powinny być zakończone z trybem lokalizacji względem
obiektu Bliski, Przecięcie lub Koniec, aby zamknięte obszary, takie jak działki, budynki
i zbiorniki wodne na pewno były zamkniętymi wielobokami.

■ Segmenty liniowe powinny być zlokalizowane do istniejących punktów końcowych
ich przecięć.

■ Podczas digitalizacji danych dla topologii sieci, nie należy powielać obiektów.
Przykładowo należy tylko raz zdigitalizować linię rozgraniczającą dwa sąsiadujące ze
sobą regiony. Dobrze jest digitalizować graniczące ze sobą regiony na tej samej
warstwie wraz z liniami definiującymi wspólne granice. Jeśli jedna krawędź ma co
najmniej dwa przeznaczenia, należy ją zdigitalizować, a następnie użyć poleceń
KOPIUJ i ZMCECHY do wstawienia powielonej linii na innej warstwie.

Po zdigitalizowaniu elementów liniowych tworzących podstawę topologii, przed
utworzeniem topologii, należy wyczyścić wszystkie problemy (str. ?).

Digitalizacja punktów osnowy geodezyjnej i punktów odniesienia

Podczas prób dopasowania zdigitalizowanych map do istniejących map numerycznych,
można wykorzystać punkty wspólne dla tych map, które zostały uznane za punkty
dokładne.

■ Punkty osnowy geodezyjnej — System punktów osnowy geodezyjnej pokrywający
całe Stany Zjednoczone. Dla punktów tych ustalona jest szerokość oraz długość
geograficzna i często rzędna wysokości. Podobne systemy istnieją w innych krajach,
na przykład znaki robocze i punkty trygonometryczne w Wielkiej Brytanii.

■ Punkty odniesienia — Podczas sporządzania mapy miasta lub hrabstwa,
prawdopodobnie punkty służące do ustalania położenia dla wszystkich map już
istnieją: punkty te mogą zawierać elementy, takie jak budynki użyteczności publicznej,
wierzchołki gór i fragmenty szos.
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Podczas digitalizacji mapy, należy wykonać następujące czynności, aby ustalić znane
punkty odniesienia:

■ Utworzyć warstwę ODNIESIENIE. Na warstwie tej, należy zdigitalizować przynajmniej
cztery punkty odpowiadające rzeczywistym współrzędnym geograficznym, np.
współrzędne przecięć linii szerokości i długości geograficznej. Punkty te powinny
pojawiać się w narożnikach tworzonego arkusza mapy lub w otoczeniu elementów
mapy, które będą digitalizowane. Należy być uważnym podczas ustalania położenia
na rysunku punktów odniesienia i podawania ich rzeczywistych współrzędnych. Te
punkty należy użyć do zarejestrowania mapy poleceniem PULPIT, zgodnie z opisem
w rozdziale Rejestrowanie mapy (str. 124).

■ Aby zagwarantować dokładność, można również zdigitalizować inne punkty o znanych
współrzędnych. Digitalizacja większej ilości punktów jest ważna przy operacjach
Uzgadniania styków map (str. 816) lub Naciągania dwóch map (str. 799).

Umieszczanie tekstu namapie

Podczas digitalizacji danych, należy dodawać tekst do określania węzłów lub ważnych
miejsc na mapie. Poleceniem STYL należy zdefiniować stylu tekstu, który wykorzysta
prostą czcionkę, taką jak isocp.shx, ze stałą wysokością tekstu, co spowoduje, że nie będzie
konieczne podawanie wysokości tekstu przy każdym jego wprowadzaniu. Wysokość i
styl tekstu można zmienić po zakończeniu digitalizacji.

Do wprowadzania tekstu podczas digitalizacji należy używać polecenia TEKST. Tekst
powinien mieć jedną linię i być umieszczany na warstwie, na której znajduje się opisywany
element. Jeśli jest to konieczne, można wprowadzić tekst złożony lub długi po zakończeniu
digitalizacji, używając polecenia WTEKST. Aby uzyskać więcej informacji, wyszukaj słowo
"tekst" w indeksie pomocy.

Należy unikać pokrywania punktu wstawienia tekstu i punktów końcowych opisywanych
obiektów.

Patrz także:

■ Ustawianie digitalizacji (str. 120)

■ Digitalizacja obiektów (str. 893)

Aby zdigitalizować mapę

1 Ustawić digitalizację (str. 121).

2 Zdigitalizować obiekty (str. 902).
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Skrócone omówienie

OPCJE

Dostosowuje ustawienia programu AutoCAD

Menu Ustawienia  ➤ Opcje AutoCADMenu

OPCJEWiersz polecenia

Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze
rysunku ➤ Opcje

Okienko zadań

MAPDIGISETUP

Ustawia opcje użytkownika związane z digitalizacją węzłów i obiektów liniowych

Kliknij opcję Mapa ➤ Wprowadzanie danych ➤ Ustawienia
digitalizacji.

Menu

MAPDIGISETUPWiersz polecenia

Okno dialogowe Nastawy digitalizacjiOkno dialogowe

MAPDIGITIZE

Wykonuje digitalizację obiektów punktowych i liniowych zgodnie z nastawami
digitalizacji z polecenia mapdigisetup

Kliknij opcję Mapa ➤ Wprowadzanie danych ➤ Digitalizacja.Menu

MAPDIGITIZEWiersz polecenia

MAPDIGITIZE (polecenie Digitalizuj)Okno dialogowe

Przegląd digitalizowania obiektów

Do zdigitalizowania obiektów należy użyć jednej z poniższych metod:

■ Aby podczas digitalizacji obiektów dołączyć dane atrybutów, należy użyć polecenia
MAPDIGITIZE. Można także określić punkt etykiety, warstwę, blok lub rodzaj linii,
kąt obrotu i skalę, 2D lub 3D oraz opcje lokalizacji.

■ Aby zdigitalizować obiekty bez dołączania danych atrybutów lub określania innych
ustawień podczas digitalizacji, należy użyć poleceń rysunkowych.
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Digitalizacja przy użyciu poleceniaMAPDIGITIZE

Polecenia MAPDIGITIZE należy używać, jeśli w trakcie digitalizacji mają być wykorzystane
opcje dostępne w tym poleceniu, takie jak dołączanie danych opisowych do
digitalizowanych obiektów.

UWAGA Przed rozpoczęciem digitalizacji, należy upewnić się, że digitizer jest
skonfigurowany, mapa zarejestrowana i ustawiona specyfikacja digitalizacji. Zobacz
sekcję Ustawianie digitalizacji (str. 120).

Szczegółowe informacje o digitalizowaniu obiektów liniowych, topologiach i punktach
kontrolnych lub o wstawianiu opisów można uzyskać w rozdziale Przegląd digitalizowania
map (str. 894).

Digitalizacja przy użyciu poleceń rysunkowych

Można także digitalizować używając poleceń rysunkowych. Jednakże, należy unikać
poleceń takich jak OKRĄG, PROSTOKĄT i 3WPOW. Zamiast nich należy używać ŁUK,
LINIA i PLINIA do odwzorowywania elementów mapy w najprostszej możliwej formie.
Ułatwia to proces czyszczenia danych mapy.

Patrz także:

■ Przegląd digitalizowania map (str. 894)

■ Ustawianie digitalizacji (str. 120)

■ Konwertowanie danych z innych formatów do obiektów rysunkowych (str. 316)

UWAGA Przed rozpoczęciem digitalizacji, należy upewnić się, że digitizer jest
skonfigurowany (str. 123), a mapa zarejestrowana (str. 126).

Aby zdigitalizować obiekty

1 Sprawdź czy na pasku stanu opcja PULPIT jest aktywna. Jeśli nie, kliknij dwukrotnie
pole PULPIT, aby włączyć tryb pracy z pulpitem.

2 Oprócz tego, przed uruchomieniem polecenia MAPDIGITIZE ustaw opcje digitalizacji
(str. 120).

3 Zdigitalizuj linie używając odpowiednich poleceń LINIA, PLINIA lub MAPDIGITIZE
(str. 902).

Naciśnij klawisz F12, aby włączyć menu i okna dialogowe w zdefiniowanym zmiennym
obszarze odwzorowania ekranu.
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4 Kontynuuj dodawanie segmentów liniowych i łuków, aż do wprowadzenia wszystkich
obiektów. Naciśnij klawisz Enter.

Po zakończeniu digitalizacji użyj polecenia Czyszczenie rysunku (str. 643), aby wyczyścić
linie robocze i usunąć błędy.

Skrócone omówienie

MAPDIGITIZE

Wykonuje digitalizację obiektów punktowych i liniowych zgodnie z nastawami
digitalizacji z polecenia mapdigisetup

Kliknij opcję Mapa ➤ Wprowadzanie danych ➤ Digitalizacja.Menu

MAPDIGITIZEWiersz polecenia

MAPDIGITIZE (polecenie Digitalizuj)Okno dialogowe

Digitalizacja za pomocą poleceniaMAPDIGITIZE

Polecenie MAPDIGITIZE umożliwia dołączanie danych opisowych lub danych
zewnętrznych podczas digitalizacji.

UWAGA Przed rozpoczęciem digitalizacji, należy upewnić się, że digitizer jest
skonfigurowany, mapa zarejestrowana i ustawiona specyfikacja digitalizacji. Zobacz
sekcję Ustawianie digitalizacji (str. 120).

Naciśnij klawisz F12, aby przejść do menu i okien dialogowych w zdefiniowanym zmiennym
obszarze odwzorowania ekranu.

Patrz także:

■ Dołączanie danych opisowych podczas digitalizacji (str. 903)

■ Łączenie rekordów bazy danych (SQL) podczas digitalizacji (str. 905)

Oprócz tego, przed uruchomieniem polecenia MAPDIGITIZE należy ustawić specyfikację
digitalizacji (str. 129).

Aby zdigitalizować łamane i węzły

1 W wierszu polecenia wprowadź MAPDIGITIZE. Naciśnij klawisz Enter.
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2 Określ pierwszy punkt lub polilinię, która ma być digitalizowana.

3 W przypadku wybrania opcji Dołącz dane w oknie dialogowym Ustawienia
digitalizacji podaj dane opisowe dla nowego obiektu.

4 W przypadku wybrania opcji Pytaj o punkt etykiety w oknie dialogowym Ustawienia
digitalizacji określ punkt etykiety dla nowego obiektu.

5 W przypadku wybrania opcji Pytaj o obrót podaj kąt obrotu w stopniach dla bloku
węzła. W przypadku wybrania opcji Pytaj o skalę podaj skalę.

Przykładowo wprowadź 90, aby obrócić blok o 90 stopni. Wprowadź 2, aby
dwukrotnie powiększyć blok.

6 Kontynuuj określanie punktów lub polilinii.

Dane tworzone przez digitalizacje nie są kompletne przed ich wyczyszczeniem i
zweryfikowaniem. Zobacz sekcję Omówienie czyszczenia map (str. 645).

Skrócone omówienie

MAPDIGITIZE

Wykonuje digitalizację obiektów punktowych i liniowych zgodnie z nastawami
digitalizacji z polecenia mapdigisetup

Kliknij opcję Mapa ➤ Wprowadzanie danych ➤ Digitalizacja.Menu

MAPDIGITIZEWiersz polecenia

MAPDIGITIZE (polecenie Digitalizuj)Okno dialogowe

Dołączanie danych opisowych podczas digitalizacji

W trakcie digitalizacji węzłów i łamanych (obiektów liniowych) można dołączać do nich
dane opisowe. Można określić jedną tabelę danych opisowych dla węzłów, a drugą dla
łamanych.

Patrz także:

■ Łączenie rekordów bazy danych (SQL) podczas digitalizacji (str. 905)

■ Przegląd digitalizowania map (str. 894)
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Przed ustawieniem opcji digitalizacji, musi istnieć tabela z danymi opisowymi. Zobacz
sekcję Tworzenie tabeli danych opisowych (str. 181).

Aby dołączyć dane opisowe podczas digitalizacji

1 W wierszu polecenia wprowadź MAPDIGISETUP. Naciśnij klawisz Enter.

2 W oknie Typ obiektu wybierz typ digitalizowanego obiektu.

3 Wybierz opcję Dołącz dane. Kliknij opcję Dane do dołączenia.

4 W oknie dialogowym Dane do dołączenia wybierz tabelę danych opisowych, która
zostanie użyta. Kliknij przycisk OK.

5 Aby uzyskać informacje na temat określania pozostałych opcji w oknie Ustawienia
digitalizacji, zapoznaj się z sekcją Aby ustawić specyfikację digitalizowania (str. 129).

6 Kliknij przycisk OK.

7 W wierszu polecenia wprowadź MAPDIGITIZE, aby rozpocząć digitalizację.

W trakcie digitalizacji każdego obiektu AutoCAD Map 3D wyświetla pola wybranej tabeli
danych opisowych, do których można wprowadzić wartości danych.

Skrócone omówienie

ADEDEFDATA

Definiuje dane opisowe

Menu Ustawienia  ➤ Definiuj dane opisoweMenu

Definiuj dane obiektu

Ikona

ADEDEFDATAWiersz polecenia

Okno dialogowe Definiuj dane obiektuOkno dialogowe

MAPDIGISETUP

Ustawia opcje użytkownika związane z digitalizacją węzłów i obiektów liniowych

Kliknij opcję Mapa ➤ Wprowadzanie danych ➤ Ustawienia
digitalizacji.

Menu

MAPDIGISETUPWiersz polecenia
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Okno dialogowe Nastawy digitalizacjiOkno dialogowe

MAPDIGITIZE

Wykonuje digitalizację obiektów punktowych i liniowych zgodnie z nastawami
digitalizacji z polecenia mapdigisetup

Kliknij opcję Mapa ➤ Wprowadzanie danych ➤ Digitalizacja.Menu

MAPDIGITIZEWiersz polecenia

MAPDIGITIZE (polecenie Digitalizuj)Okno dialogowe

Łączenie rekordów bazy danych (SQL) podczas digitalizacji

Podczas digitalizacji można dołączać do obiektów dane w zewnętrznej bazie danych.
Można wybrać jeden szablon połączeń dla węzłów, a drugi dla łamanych (obiekty liniowe).
Przed rozpoczęciem tego procesu, należy upewnić się, że szablony połączeń istnieją.
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Patrz także:

■ Dołączanie danych opisowych podczas digitalizacji (str. 903)

■ Przegląd digitalizowania map (str. 894)

Aby połączyć rekordy bazy danych podczas digitalizacji

1 W wierszu polecenia wprowadź MAPDIGISETUP. Naciśnij klawisz Enter.

2 W oknie Typ obiektu, wybierz typ digitalizowanego obiektu.

3 Wybierz opcję Dołącz dane. Kliknij opcję Dane do dołączenia.

4 Okno dialogowe Dane do dołączenia (str. 1368) W obszarze Typ danych opisowych
wybierz Połączenie bazy danych.

5 Z listy Szablon połączenia, wybierz odpowiedni szablon połączeń.

6 Określ metodę weryfikacji rekordu. Kliknij przycisk OK.

7 Aby uzyskać informacje na temat określania pozostałych opcji w oknie Ustawienia
digitalizacji, zapoznaj się z sekcją Aby ustawić specyfikację digitalizowania (str. 129).

8 Kliknij przycisk OK.

9 W wierszu polecenia wprowadź MAPDIGITIZE, aby rozpocząć digitalizację.
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AutoCAD Map 3D pyta o wartość klucza dla każdego obiektu. Wybrana opcja weryfikacji
bazy danych określa, co nastąpi po wprowadzeniu wartości dla każdego digitalizowanego
obiektu:

■ Weryfikuj — AutoCAD Map 3D sprawdza, czy wprowadzona wartość istnieje w tabeli
bazy danych. Jeśli wartość istnieje, dane połączenia są dołączane do obiektu; jeśli
wartość nie istnieje, AutoCAD Map 3D żąda nowej wartości. Należy użyć tej opcji,
aby każdy obiekt połączyć z rekordem istniejącym w tabeli.

■ Weryfikuj i utwórz — AutoCAD Map 3D sprawdza, czy wprowadzona wartość istnieje
w tabeli bazy danych. Jeśli wartość istnieje, dane połączenia są dołączane do obiektu;
jeśli wartość nie istnieje, AutoCAD Map 3D tworzy nowy rekord w tabeli bazy danych
z tą wartością w kolumnie kluczowej i dołącza dane połączenia do obiektu. W oknie
dialogowym Dane szablonu połączenia można podać wartości dla pozostałych kolumn
w nowym rekordzie.

■ Bez weryfikacji — AutoCAD Map 3D dołącza do obiektu dane połączenia, bez
sprawdzania, czy wprowadzona wartość istnieje w tabeli. Należy użyć tej opcji, gdy
w bazie danych nie ma odpowiedniego rekordu, a użytkownik nie chce go w danej
chwili utworzyć.

Skrócone omówienie

MAPDEFINELT

Definiuje szablon połączeń dla tabeli bazy danych

Kliknij opcję Ustawienia ➤ Więcej opcji szablonu
połączenia ➤ Usuń szablon połączenia.

Menu

Definiuj szablon połączenia
Ikona

MAPDEFINELTWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
tabelę źródła danych ➤ Definiuj szablon połączenia

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj szablon połączenia (MAPDEFINELT)Okno dialogowe

MAPDIGISETUP

Ustawia opcje użytkownika związane z digitalizacją węzłów i obiektów liniowych

Kliknij opcję Mapa ➤ Wprowadzanie danych ➤ Ustawienia
digitalizacji.

Menu
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MAPDIGISETUPWiersz polecenia

Okno dialogowe Nastawy digitalizacjiOkno dialogowe

MAPDIGITIZE

Wykonuje digitalizację obiektów punktowych i liniowych zgodnie z nastawami
digitalizacji z polecenia mapdigisetup

Kliknij opcję Mapa ➤ Wprowadzanie danych ➤ Digitalizacja.Menu

MAPDIGITIZEWiersz polecenia

MAPDIGITIZE (polecenie Digitalizuj)Okno dialogowe
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Opisywanie map

Przegląd opisywania map

Opisy to notatki lub inny rodzaj objaśniających symboli lub obiektów, których zazwyczaj
używa się do dodawania informacji do mapy. Do mapy można dodać następujące rodzaje
opisów:

Więcej informacjiOpisDziała zRodzaj
opisu

Dodawanie etykiet (str.
910)

Nazwy, które zaznaczają na
mapie każdy element

ElementyEtykiety

Opisywanie obiektów
rysunkowych (str. 915)

Dołączone do obiektów
rysunkowych i definiowane za
pomocą szablonów opisu

Obiekty
rysunkowe

Opisy ob-
iektu
rysunkowego

Tworzenie warstw opisów
(str. 922)

Zawierają wolnostojące
elementy tekstowe

ElementyWarstwy
opisów

przechowywane w tabeli
danych

Dodawanie legendy (str.
926)

Dostarcza klucza do stylów
elementu na mapie

ElementyLegendy

Opisywanie obiektów
tekstowych programu
AutoCAD (str. 928)

Obiekty tekstowe utworzone
za pomocą poleceń TEXT i
MTEXT

Obiekty
tekstowe
AutoCAD

7
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Patrz także:

■ Przypisywanie stylu do elementów (str. 545)

■ Konfigurowanie szablonów opisów (str. 172)

Dodawanie etykiet

Etykiety to nazwy, które zaznaczają na mapie każdy element. Można dodawać etykiety
do elementów na warstwach elementów.

Patrz także:

■ Tematyzowanie elementów (str. 968)

■ Przypisywanie stylu do elementów (str. 545)

Dodawanie etykiet do elementów

Dodaj etykiety do elementów na warstwach elementów. Wybierz jedną z opcji dla etykiety:

■ Wielowierszowa (określa, że etykieta może posiadać kilka wierszy tekstu bez funkcji
zaawansowanego umieszczania.)

■ Zaawansowane umieszczanie (określa etykietę jednowierszową, która dopasowywana
jest do kształtu i rozmiaru ścieżki. Pojedynczej etykiety używa się dla segmentów
elementów o takiej samej wartości właściwości.)

Określ również tekst, czcionkę, rozmiar, format, kolor, styl i kolor tła, wyrównanie oraz
rotację etykiety.

Etykieta umieszczona jest obok linii, symbolu punktowego lub regionu. W przypadku
warstw punktu, jeśli precyzyjne umieszczenie ma duże znaczenie, wyświetl etykietę w
położeniu punktu.

Jeśli etykieta elementu zasłania inną etykietę, nie jest wyświetlana. Etykiety elementów
są rysowane na wierzchu symboli punktowych, linii i regionów. Domyślnie, etykiety
elementów nie zasłaniają symboli punktowych. Można zmodyfikować to ustawienie i
pozwolić, aby etykiety elementów zasłaniały symbole punktowe.
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UWAGA Aby zapewnić optymalną szybkość pracy, maksymalna liczba rysowanych
etykiet wynosi 2000. AutoCAD Map 3D nie wyświetla etykiet w przypadku, gdy ich duża
liczba spowodowałaby przysłonięcie geometrii.

Patrz także:

■ Wyświetlanie stałych etykiet w miejscu położenia punktów (str. 913)

■ Pozwolenie na zasłanianie punktów przez etykiety (str. 913)

Aby dodać etykietę do elementu

1 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę
elementów, zawierającą elementy, do których ma być dodana etykieta.

2 Kliknij przycisk Edytuj styl.

3 W oknie Edytora stylów, w polu Zakresy skali, wybierz zakres skali, do którego ma
być przypisany styl.

Więcej informacji na temat zakresów skali znajduje się w rozdziale Definiowanie
zakresów skali (str. 548).

4 W obszarze Przypisz styl do geometrii dla wybranego zakresu skali, zaznacz pole
wyboru Etykieta elementu.

5 W oknie dialogowym Styl etykiety zaznacz pole wyboru Utwórz etykietę.

6 Wybierz opcję Wielowierszowa lub Zaawansowane umieszczanie.

Opcja Wielowierszowa określa, że etykieta może mieć kilka wierszy tekstu bez
posiadania funkcji zaawansowanego umieszczania.

Opcja Zaawansowane umieszczanie określa jednowierszową etykietę, która
dopasowuje się do kształtu i rozmiaru ścieżki. Pojedynczej etykiety używa się dla
segmentów elementów o takiej samej wartości właściwości.

7 W polu Właściwość do wyświetlenia, wykonaj jedną z następujących czynności:

■ Wybierz właściwość.

■ Wybierz opcję Wyrażenie, aby użyć wyrażenia do określenia tekstu etykiety.

Więcej informacji znajduje się w rozdziale Using Expressions to Label Features.

8 W polu Czcionka, wybierz czcionkę z listy.
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9 W polu Kontekst rozmiaru, określ typ jednostek:

■ Wybierz opcję Obszar urządzenia, aby określić szerokość i wysokość symboli
w jednostkach ekranu. Dostępne jednostki to punkty, cale, milimetry
orazcentymetry.

■ Wybierz opcję Obszar mapy, aby określić szerokość i wysokość symboli w
jednostkach Mapping Coordinate System (MCS). Dostępne jednostki to cale,
stopy, jardy, mile, milimetry, centymetry, metry oraz kilometry.

10 W polu Jednostki, wybierz typ jednostek, jakie będą używane.

11 W polu Rozmiar wprowadź rozmiar tekstu lub określ rozmiar przy użyciu wyrażenia
liczbowego.

Więcej informacji znajduje się w rozdziale .Creating Numeric Expressions

12 Aby zastosować pogrubienie, kursywę lub podkreślenie, kliknij jedną lub więcej
opcji Format.

13 W polu Kolor tekstu,wybierz kolor.

14 Aby określić styl tła, z listy Styl tła, kliknij jeden z następujących stylów:

■ Cieniowany: Rysuje nieprzezroczystą granicę wokół każdego znaku. Aby określić
kolor stylu czcionki, użyj opcji Kolor tła.

■ Nieprzezroczysty: Rysuje tło pod etykietami. Są one wyświetlane jako trójkąty
zawierające tekst. Aby określić kolor trójkątów, użyj opcji Kolor tła.

■ Przezroczysty: Do etykiet nie jest dodawane tło, są one wyświetlane na mapie
jako sam tekst.

15 W przypadku stylów tła Cieniowany i Nieprzezroczysty, wybierz kolor z listy Kolor
tła.

16 Jeżeli etykiety dodawane są do warstwy polilinii, należy użyć opcji Wyrównanie
pionowe, aby określić położenie etykiety.

Można wybrać tylko jedno z dostępnych położeń, lub wybrać właściwość warstwy,
która zawiera informacje na temat wyrównania dla wszystkich elementów.

UWAGA Ustawienia wyrównania pionowego i poziomego są niedostępne w
przypadku warstw obszaru. Dla warstw z elementami liniowymi dostępne jest tylko
ustawienie wyrównania pionowego. Ustawienia dla wyrównania poziomego i
pionowego są dostępne dla warstw z punktami, które wyświetlają stałe etykiety
zamiast symboli. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale
Wyświetlanie stałych etykiet w miejscu położenia punktów (str. 913).
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17 W polu Rotacja wykonaj jedną z następujących czynności:

■ Wybierz wartość z listy rozwijanej.

■ Kliknij opcję Dowolny kąt. Określ kąt, używając suwaka, lub wprowadź wartość
określającą kąt w polu tekstowym. Kliknij przycisk OK.

■ Kliknij opcję Wyrażenie. Określ rotację używając wyrażenia liczbowego.
Więcej informacji na temat tworzenia wyrażenia liczbowego znajduje się w
rozdziale Creating Numeric Expressions.

18 Kliknij przycisk OK.

19 Kliknij menu Plik  ➤ Zapisz.

Pozwolenie na zasłanianie punktów przez etykiety

AutoCAD Map 3D nie narysuje etykiety, jeśli będzie ona blokować symbol punktowy lub
kolejną warstwę. Etykieta zostanie narysowana, jeśli widok będzie przybliżony na tyle
daleko, aby dostępna była wystarczająca ilość miejsca na mapie. Można wybrać ustawienie,
które będzie pozwalało, aby etykiety na innych warstwach zasłaniały punkty na wybranej
warstwie.

Patrz także:

■ Dodawanie etykiet do elementów (str. 910)

■ Wyświetlanie stałych etykiet w miejscu położenia punktów (str. 913)

Aby ustawić zasłanianie punktów na wybranej warstwie przez etykiety,

1 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) wybierz warstwę punktów. Kliknij przycisk Styl.

2 W oknie Edytora stylów, kliknij opcję Pozwól innym etykietom na zasłanianie symboli
elementów na tej warstwie.

3 Kliknij menu Plik  ➤ Zapisz.

Wyświetlanie stałych etykiet wmiejscu położenia punktów

Jeśli precyzyjne położenie etykiet ma duże znaczenie, zablokuj styl punktu i umieść stałe
etykiety w miejscu położenia elementów.
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UWAGA Stałe etykiety są zawsze widoczne, nawet jeśli zasłaniają inne etykiety lub
elementy. Podczas, gdy etykiety elementów są rysowane po tym, jak wszystkie elementy
warstwy zostały już narysowane, stałe etykiety są rysowane zgodnie z kolejnością
wyświetlania dla danej warstwy na mapie i mogą być zasłonięte przez elementy znajdujące
się na innych warstwach.

Patrz także:

■ Definiowanie zakresów skali (str. 548)

■ Przypisywanie stylu do elementów punktowych (str. 549)

■ Dodawanie etykiet do elementów (str. 910)

■ Pozwolenie na zasłanianie punktów przez etykiety (str. 913)

Aby umieścić etykiety na punktach

1 W oknie Edytora stylów, w polu Zakresy skali, wybierz zakres skali, do którego ma
być przypisany styl.

Więcej informacji na temat zakresów skali znajduje się w rozdziale Definiowanie
zakresów skali (str. 548).

2 Wybierz pole wyboru Etykiety są stałe (nie dynamiczne).

3 W obszarze Przypisz styl do geometrii dla wybranego zakresu skali, zaznacz pole
wyboru Styl.

4 Aby usunąć symbol punktowy, w oknie dialogowym Przypisz styl do punktu, odznacz
pole wyboru Przypisz styl do symbolu punktowego. Kliknij przycisk OK.

5 W obszarze Przypisz styl do geometrii dla wybranego zakresu skali, zaznacz pole
wyboru Etykieta elementu.

6 Aby włączyć i przypisać styl do etykiety, w oknie dialogowym Przypisz styl do
etykiety, zaznacz pole wyboru Styl.

7 Określ tekst i styl etykiety.

Więcej informacji na temat etykiet elementów znajduje się w rozdziale Dodawanie
etykiet do elementów (str. 910).

8 Użyj list Wyrównanie poziome i Wyrównanie pionowe, aby określić położenie
etykiety względem elementu.
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Można wybrać jedno z dostępnych położeń lub wybrać właściwość warstwy, która
zawiera informacje o wyrównaniu dla każdego elementu. Wartości wyrównania
zawarte we właściwości muszą być określone w następujący sposób:

■ Poziome: Do lewej, Do środka, Do prawej.

■ Pionowe: Linia bazowa, Dół, Linia łuku, Półprosta, Góra.

9 Kliknij menu Plik  ➤ Zapisz.

Opisywanie obiektów rysunkowych

Opisy używane są do szybkiego i łatwego nadawania obiektom etykiet, które zawierają
wartości atrybutów, właściwości wyświetlania i wartości geometryczne.

Patrz także:

■ Konfigurowanie szablonów opisów (str. 172)

■ Tematyzowanie danych rysunku (str. 978)

Aby dodać i usunąć opis

■ Aby użyć opisów (str. 916)
■ Aby wstawić opis (str. 918)
■ Odświeżanie opisu bazującego na określonym szablonie (str. 920)
■ Aby uaktualnić opis bazujący na określonym szablonie (str. 921)
■ Aby usunąć wszystkie opisy bazujące na wybranym szablonie opisu (str. 921)

Przegląd opisów

Opis jest używany do prezentowania wartości tekstowych obiektu. Te wartości mogą
być atrybutami, takimi jak dane opisowe; właściwościami wyświetlania, takimi jak
szerokość linii; wartościami geometrycznymi, takimi jak kierunek linii. Używając
standardowych poleceń rysunkowych programu AutoCAD do opisu, można także dodawać
grafiki, takie jak strzałki, statyczny tekst lub inną geometrię.

Opisy mogą mieć zarówno elementy tekstowe, jak i graficzne. Elementy tekstowe i
właściwości, takie jak warstwa, kolor, punkt wstawienia, itp. są definiowane w szablonie
opisu, a każda wartość zdefiniowana przez wyrażenia jest określana przy wstawianiu
opisu. Przy dodawaniu lub usuwaniu elementów tekstowych lub zmianie właściwości lub
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wyrażeń w szablonie opisu, istniejące opisy bazujące na tym szablonie nie są odświeżane
automatycznie. Aby zobaczyć te zmiany, należy użyć polecenia Odśwież lub Uaktualnij.

Aby użyć opisów

■ Zdefiniuj szablon opisu (str. 175)

■ Dołącz opisy do obiektów (str. 918)

■ Odśwież opis (str. 919)

■ Uaktualnij opis (str. 920)

■ Usuń opis z rysunków (str. 921)

■ Usuń szablony opisów (str. 178)

Skrócone omówienie

MAPANNDELETE

Usuwa wszystkie opisy oparte na wybranym szablonie

Menu Ustawienia  ➤ Więcej opcji opisu  ➤ UsuńMenu

Usuń

Ikona

MAPANNDELETEWiersz polecenia

Okno dialogowe Usuwanie opisuOkno dialogowe

MAPANNINSERT

Dodaje opis do obiektów na podstawie wybranego szablonu opisu

Menu Utwórz  ➤ Wstaw opisMenu

Wstaw opis

Ikona

MAPANNINSERTWiersz polecenia

Okno dialogowe Wstaw opisOkno dialogowe

MAPANNREFRESH
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Odświeża istniejący opis

Menu Ustawienia  ➤ Więcej opcji opisu  ➤ OdświeżMenu

Odśwież

Ikona

MAPANNREFRESHWiersz polecenia

Okno dialogowe Odśwież opisOkno dialogowe

MAPANNTEMPLATE

Definiuje i modyfikuje szablony opisów

Kliknij opcję Ustawienia ➤ Definiuj szablon opisu‚Ä¶.Menu

Definiuj szablon opisu

Ikona

MAPANNTEMPLATEWiersz polecenia

Okno dialogowe Definiuj szablon opisuOkno dialogowe

MAPANNTEXT

Tworzy i edytuje tekst opisu

W wierszu polecenia wprowadź mapanntext.Menu

Edycja tekstu opisu

Ikona

MAPANNTEXTWiersz polecenia

Okno dialogowe Tekst opisuOkno dialogowe

MAPANNUPDATE

Aktualizuje istniejące opisy

Menu Ustawienia  ➤ Więcej opcji opisu  ➤ AktualizujMenu

Aktualizuj

Ikona

MAPANNUPDATEWiersz polecenia

Okno dialogowe Uaktualnianie opisuOkno dialogowe
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Dołączanie opisu do obiektów

Po zdefiniowaniu szablonu opisu należy użyć polecenia MAPANNINSERT, aby dołączyć
opis do wybranych obiektów na rysunku.

Patrz także:

■ Definiowanie szablonów opisów (str. 175)

■ Zmienianie szablonów opisów (str. 177)

Aby wstawić opis

1 Kliknij menu Utwórz  ➤ Wstaw opis.

2 Wybierz szablon opisu.

Upewnij się, że zaznaczone jest pole wyboru nazwy szablonu. Aby wstawić opisy
bazujące na kilku szablonach, zaznacz pole wyboru przy każdym szablonie.

3 Można również kliknąć opcję Zaawansowane, aby wstawić opisy z nadpisanymi
właściwościami i opcjami.

Nadpisane informacje są stosowane tylko do wyróżnionego szablonu.

Jeżeli później użyjesz polecenia Uaktualnij dla tego szablonu opisu, musisz użyć
opcji Zachowaj, aby nie utracić tych nadpisań.

4 Kliknij opcję Wstaw.

5 Wybierz obiekty do opisania. Naciśnij klawisz Enter.

Skrócone omówienie

MAPANNINSERT

Dodaje opis do obiektów na podstawie wybranego szablonu opisu

Menu Utwórz  ➤ Wstaw opisMenu

Wstaw opis

Ikona

MAPANNINSERTWiersz polecenia

Okno dialogowe Wstaw opisOkno dialogowe

918 | Rozdział 7   Opisywanie map



MAPANNTEMPLATE

Definiuje i modyfikuje szablony opisów

Kliknij opcję Ustawienia ➤ Definiuj szablon opisu‚Ä¶.Menu

Definiuj szablon opisu

Ikona

MAPANNTEMPLATEWiersz polecenia

Okno dialogowe Definiuj szablon opisuOkno dialogowe

Odświeżanie opisu

Gdy wprowadzane są zmiany do wyrażeń w szablonie opisu, wyrażenia w istniejących
opisach bazujących na tym szablonie nie zmieniają się automatycznie. Należy użyć
polecenia Odśwież, aby zobaczyć te zmiany. Polecenie Odśwież ponownie oblicza wartość
wyrażeń istniejące w opisach i ma następujące opcje:

■ Tylko ciągi — Ta opcja ponownie oblicza wszystkie wyrażenia w opisie oparte o tekst,
ale nie zmienia nic innego. Na przykład przy opisywaniu okręgu wyrażeniem .AREA
jako wartości tekstu opisu, wyświetlane jest pole koła. Jeżeli zostanie zmieniona
średnica okręgu, należy użyć polecenia Odśwież z opcją Tylko ciągi. Tekst opisu
zmieni się - wyświetlane będzie nowe pole okręgu.

■ Opcja Pełny opis — Zastosowanie tej opcji umożliwia ponowne określenie wszystkich
opartych na tekście wyrażeń w opisie oraz innych właściwości opisu, np. punktu
wstawienia lub warstwy, na której znajduje się opis. Na przykład po opisaniu
powyższego okręgu i użyciu wyrażenia .CENTER do określenia punktu wstawienia
tekstu pole okręgu będzie wyświetlane w centrum okręgu. Jeśli okrąg zostanie
przeniesiony lub jego rozmiar zostanie zmieniony za pomocą opcji Tylko ciągi,
zmieniony zostanie tekst dla danego obszaru; zmianie nie ulegnie położenie tekstu.
Tekst opisu nie będzie wypośrodkowany w okręgu. Opcja Pełny opis spowoduje
uaktualnienie tekstu, tak aby odzwierciedlał nowy obszar, a opis zostanie przesunięty
do środka przemieszczonego okręgu.

Patrz także:

■ Definiowanie szablonów opisów (str. 175)

■ Zmienianie szablonów opisów (str. 177)
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Odświeżanie opisu bazującego na określonym szablonie

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Więcej opcji formatowania  ➤ Odśwież.

2 Wybierz szablon opisu i kliknij przycisk OK.

3 W wierszu polecenia wybierz opcję Pełny opis lub Tylko ciągi. Naciśnij klawisz Enter.

Skrócone omówienie

MAPANNREFRESH

Odświeża istniejący opis

Menu Ustawienia  ➤ Więcej opcji opisu  ➤ OdświeżMenu

Odśwież

Ikona

MAPANNREFRESHWiersz polecenia

Okno dialogowe Odśwież opisOkno dialogowe

Uaktualnianie opisu

Podczas dodawania lub usuwania elementów tekstowych w szablonie opisu, istniejące
opisy bazujące na tym szablonie nie zmieniają się automatycznie. Należy użyć polecenia
Uaktualnij, aby zobaczyć te zmiany. Polecenie Uaktualnij wymazuje i generuje od nowa
wszystkie opisy bazujące na określonym szablonie opisu i ma następujące opcje:

■ Zachowaj — Ta opcja regeneruje wszystkie opisy, bez utraty żadnych określonych
nadpisań własności. Wszystkie dodane lub usunięte elementy tekstowe zostaną
pokazane w istniejących opisach i wszystkie specjalne modyfikacje wprowadzone do
określonych opisów zostaną zachowane. Na przykład po wstawieniu kilku opisów z
nadpisaniami właściwości lub wyrażeń określonymi w oknie Wstaw, opcja Zachowaj
zregeneruje wszystkie opisy używając tych nadpisań.

■ Odrzuć — Ta opcja regeneruje wszystkie opisy używając domyślnych wartości w
szablonie. Wszystkie dodanie lub usunięte elementy tekstowe zostaną pokazane w
istniejących opisach, ale wszystkie określone nadpisania zostaną utracone. Na
przykład, używając poprzedniego przykładu, opcja Odrzuć ponownie wygeneruje
wszystkie opisy używając domyślnych właściwości i wyrażeń w szablonie opisu.
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Patrz także:

■ Definiowanie szablonów opisów (str. 175)

■ Zmienianie szablonów opisów (str. 177)

Aby uaktualnić opis bazujący na określonym szablonie

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Więcej opcji formatowania  ➤ Uaktualnij.

2 Wybierz szablon opisu i kliknij przycisk OK.

3 W wierszu polecenia wybierz opcję Zachowaj lub Odrzuć. Naciśnij klawisz Enter.

Skrócone omówienie

MAPANNUPDATE

Aktualizuje istniejące opisy

Menu Ustawienia  ➤ Więcej opcji opisu  ➤ AktualizujMenu

Aktualizuj

Ikona

MAPANNUPDATEWiersz polecenia

Okno dialogowe Uaktualnianie opisuOkno dialogowe

Usuwanie opisu z rysunków

Można usunąć wszystkie opisy bazujące na wybranym szablonie opisu.

Aby usunąć wszystkie opisy bazujące na wybranym szablonie opisu

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Więcej opcji formatowania  ➤ Usuń.

2 Wybierz szablon opisu.

PORADA Jednocześnie można wybrać kilka szablonów.

3 Kliknij przycisk OK.
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Skrócone omówienie

MAPANNDELETE

Usuwa wszystkie opisy oparte na wybranym szablonie

Menu Ustawienia  ➤ Więcej opcji opisu  ➤ UsuńMenu

Usuń

Ikona

MAPANNDELETEWiersz polecenia

Okno dialogowe Usuwanie opisuOkno dialogowe

Praca z warstwami opisów

Tworzenie warstw opisów

Używając Menedżer wyświetlania (str. 1775), można tworzyć i przypisywać style do warstw
dla wolno stojących tekstów nieskojarzonych z elementami. Elementy tekstowe na
warstwach tekstowych przechowuje się w tabeli danych i wpisuje się je jak każdy inny
rodzaj elementów.

UWAGA Ustawienia stylu warstwy opisów (dotyczące całej warstwy) przechowuje się
razem z warstwą. Nadpisania stylów (dotyczące tylko określonego elementu opisu)
przechowuje się razem z tym elementem w tabeli danych.

Warstwa tekstu opisu używa wyrażeń do tworzenia elementów tekstowych z
odpowiednich pozycji w tabeli danych opisu. Większość użytkowników nie potrzebuje
zmieniać tych wyrażeń, choć oferują one zaawansowane możliwości dla określonych
zastosowań.

Aby utworzyć warstwę opisów

1 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) kliknij opcję Dane  ➤ Nowa warstwa tekstu.

2 W oknie dialogowym Wybierz plik przestrzennej bazy danych wprowadź nazwę i
położenie pliku SDF, który ma przechowywać informacje o warstwie. Kliknij przycisk
Zapisz.

922 | Rozdział 7   Opisywanie map



UWAGA Jeśli wybierze się istniejący plik, nowa warstwa nadpisze się nad warstwą
istniejącą.

3 W oknie dialogowym Określ układ współrzędnych ustaw układ współrzędnych dla
warstwy. Kliknij przycisk OK.

Nowa warstwa opisów została dodana do Menedżera wyświetlania.

Skrócone omówienie

MAPTEXTLAYERCREATE

Tworzy warstwę opisów dla wolno stojących elementów tekstowych

MAPTEXTLAYERCREATEWiersz polecenia

W menedżerze wyświetlania kliknij opcję Dane  ➤ Nowa
warstwa tekstu

Okienko zadań

Przypisywanie stylu do warstwy opisów

Po dodaniu warstwy opisów należy określić styl tekstu na warstwie.

Aby przypisać styl do warstwy opisów

1 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) wybierz warstwę opisów.

2 Kliknij opcję Styl.

3 W Edytorze stylów w menu Stylkliknij opcję .

4 W oknie dialogowym Styl warstwy tekstowej określ wartość opcji.

■ Wybierz opcję Obszar urządzenia, aby określić szerokość i wysokość symboli
w jednostkach ekranu. Dostępne jednostki to punkty, cale, milimetry
orazcentymetry.

■ Wybierz opcję Obszar mapy, aby określić szerokość i wysokość symboli w
jednostkach Mapping Coordinate System (MCS). Dostępne jednostki to cale,
stopy, jardy, mile, milimetry, centymetry, metry oraz kilometry.

5 Określ Jednostki.
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6 Wybierz jedną z następujących opcji dla Rodzaju tekstu:

■ Zwykły—jednolicie formatuje tekst opisu używając ustawień określonych dla
warstwy w oknie dialogowym Styl warstwy tekstu. Sam tekst nie posiada żadnych
informacji o formatowaniu.

■ Wtekst—Formatuje tekst opisu jako wielowierszowy. Ustawienia określone dla
warstwy w oknie dialogowym Styl warstwy tekstu definiują podstawowy styl
formatowania. Można nadpisać to formatowanie po wprowadzeniu
indywidualnych elementów opisowych tekstu.

Przycisk Edycja wyrażenia umożliwia określenie wyrażenia dla tych ustawień w
przypadku zaawansowanych zastosowań. Zaleca się nieużywanie wyrażeń dla typu
tekstu.

7 Dla Tekstu należy pozostawić bez zmian wartość "Label_Text".

Jest to nazwa właściwości w źródle elementu. Określa, czy tekst opisu jest zgodny
z tym, co zostało określone w Okno dialogowe Edytuj wystąpienie tekstu (str. 1382)
podczas tworzenia opisu. Przycisk Edycja wyrażenia umożliwia określenie wyrażenia
dla tych ustawień w przypadku zaawansowanych zastosowań.

Więcej informacji na temat umieszczania opisu znajduje się w rozdziale Dodawanie
tekstu do warstwy opisów (str. 925).

8 W opcji Nazwa czcionki określ czcionkę, która ma być użyta na warstwie opisów.

9 W Rozmiarze czcionki pozostaw wyrażenie "NullValue(SIZE,number)".

Początkowe ustawienia wysokości czcionki podane są w jednostkach mapy i opierają
się na istniejącym widoku. Zaleca się użycie sugerowanej wysokości i w razie
potrzeby dopasowanie wartości. Jeśli w indywidualnych wystąpieniach potrzebna
jest inna wysokość, należy dopasować wartość w kolumnie ROZMIAR w tabeli
danych po wprowadzeniu wystąpień opisu.

10 Inne style czcionki można określić za pomocą menu rozwijanych.

Po wybraniu opcji Wtekst lub Rodzaj tekstu można nadpisać niektóre z ustawień
używając sterowania w Okno dialogowe Edytuj wystąpienie tekstu (str. 1382) podczas
wstawiania opisu.

11 W opcjach Wyrównanie poziome, Wyrównanie pionowe i Rotacja należy pozostawić
bez zmian wartości wyrażeń "WYRÓWNANIE_POZIOME", "WYRÓWNANIE
PIONOWE" i "ROTACJA". Są to nazwy właściwości w źródle elementu.

Przycisk Edycja wyrażenia umożliwia określenie wyrażenia dla tych ustawień w
przypadku zaawansowanych zastosowań. W razie potrzeby można zmienić te
wartości w tabeli danych po wprowadzeniu wystąpień opisu.

12 Kliknij przycisk OK.
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Dodawanie tekstu do warstwy opisów

Po utworzeniu warstwy opisów i określeniu ustawień stylu można dodać określone
wystąpienia tekstu.

Aby dodać tekst do warstwy opisów

1 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę
opisów. Kliknij opcję Utwórz  ➤ Utwórz nowy opis.

2 Kliknij na mapie, aby określić położenie elementu tekstowego.

3 W Okno dialogowe Edytuj wystąpienie tekstu (str. 1382) wprowadź docelowy tekst.

4 Określ wszelkie nadpisania stylów, które mają się odnosić tylko do tego konkretnego
wystąpienia tekstu.

Jeśli nie zostały określone nadpisania, wybrany styl zostanie zastosowany.

UWAGA Nie można cofnąć nadpisań stylów. Zmiany w stylu wprowadzone w tym
elemencie zastąpią styl bazowy. Aby powrócić do stylu bazowego należy usunąć
nadpisania stylów.

5 Kliknij przycisk OK.

6 Po zakończeniu dodawania opisu kliknij przycisk Wpisz elementy.

Skrócone omówienie

MAPTEXTCREATE

Dodaje elementy tekstowe do warstwy opisów

MAPTEXTCREATEWiersz polecenia

W Menedżerze wyświetlania kliknij prawym przyciskiem
myszy warstwę opisów, a następnie kliknij opcję Utwórz  ➤ 

Utwórz nowy opis

Okienko zadań

Okno dialogowe Edytuj wystąpienie tekstuOkno dialogowe

Edycja opisu

Wypisz elementy opisu, aby je zmienić. Wpisz elementy opisu po zakończeniu edycji.
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Aby edytować opis

1 Prawym przyciskiem myszy kliknij opis, a następnie kliknij opcję Edytuj wystąpienia
tekstu.

2 Wybierz tekst do modyfikacji.

3 Zmień tekst w zależności od potrzeby.

4 Kliknij przycisk OK.

Skrócone omówienie

MAPTEXTEDIT

Umożliwia edycję elementów tekstowych w warstwie opisów.

MAPTEXTCREATEWiersz polecenia

Okno dialogowe Edytuj wystąpienie tekstuOkno dialogowe

Dodawanie legendy

Legenda wyświetla listę stylów na mapie.

Legenda opisuje style użyte na mapie.
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Styl legendy

Domyślnie legendy używają stylu Tabeli legendy. Aby zmienić styl legendy, należy
zmodyfikować styl Tabeli legendy używając polecenia TABLESTYLE. Więcej informacji
znajduje się w pomocy dla programu AutoCAD.

Patrz także:

■ Menedżer wyświetlania - przegląd (str. 540)

■ Uzyskiwanie pomocy w programie AutoCAD (str. 49)

Aby utworzyć i zmodyfikować legendę, należy wykonać jedną z poniższych operacji.

■ Aby utworzyć legendę (str. 927)

■ Aby zmienić ikonę używaną dla miniaturek (str. 927)

■ Aby edytować tytuły lub tekst legendy (str. 928)

■ Aby zmienić ustawienia legendy lub użyć innego stylu (str. 928)

■ Aby edytować styl Tabeli legendy (str. 928)

■ Aby uaktualnić legendę (str. 928)

Aby utworzyć legendę

1 Przybliż rysunek do wymaganego progu skali.

Domyślny rozmiar legendy bazuje na rozmiarze okna, przy którym jest ona tworzona.

2 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) kliknij menu Narzędzia  ➤ Utwórz legendę.

3 Kliknij punkt w rysunku, aby wstawić legendę.

Aby zmienić ikonę używaną dla miniaturek

1 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) kliknij warstwę rysunku.

Kliknij przycisk Styl, aby wyświetlić paletę Właściwości, jeśli nie jest już widoczna.

2 Na karcie Wyświetl na palecie Właściwości, obok Miniaturki podglądu, wybierz styl
używanej miniaturki.

Przykładowo, wybierz ikonę polilinii, aby wyświetlić ikonę pofalowanej linii lub
wybierz ikonę wieloboku, aby wyświetlić kreskowanie lub wypełnienie.

Ustawienia miniaturki mają wpływ na legendę i Menedżera wyświetlania.
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Aby edytować tytuły lub tekst legendy

1 Użyj palety Właściwości, aby sprawdzić nazwy warstw w Menedżerze wyświetlania.

2 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) kliknij menu Narzędzia  ➤ Aktualizuj legendę.

Aby zmienić ustawienia legendy lub użyć innego stylu

1 Wybierz legendę.

2 Na palecie Właściwości zmień dowolne ustawienia.

Aby edytować styl Tabeli legendy

1 W wierszu polecenia wprowadź styltabeli.

2 W oknie dialogowym Styl tabeli wykonaj jedną z następujących czynności:

■ Wybierz styl legendy i kliknij opcję Zmień.

■ Kliknij opcję Nowy, aby utworzyć nowy styl tabeli i określić nazwę dla tego
stylu.

3 W oknie dialogowym Zmień styl tabeli określ niezbędne ustawienia.

Aby uaktualnić legendę

1 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) kliknij menu Narzędzia  ➤ Aktualizuj legendę.

Skrócone omówienie

Wyświetl legendęMenedżera wyświetlania

Tworzy legendę Menedżera wyświetlania

W Menedżerze wyświetlania kliknij opcję
Narzędzia ➤ Utwórz legendę

Okienko zadań

Opisywanie obiektów tekstowych programu AutoCAD

Można tworzyć i modyfikować kilka rodzajów obiektów tekstowych AutoCAD. Można
sterować większością ustawień stylów tekstu poprzez zdefiniowanie stylów tekstu. Więcej
informacji znajduje się w rozdziałach Create Text i Work with Text Styles.
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Więcej informacji o wszystkich rodzajach opisów programu AutoCAD znajduje się w
rozdziale Annotate Drawings.
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Analizowanie danych

Przegląd analizowania danych

Narzędzia analizy udostępnione w programie AutoCAD Map 3D ułatwia przekształcenie
nieprzetworzonych danych mapy w przydatne informacje, które ułatwią znalezienie
odpowiedzi na pytania i podejmowanie decyzji, umożliwią testowanie hipotez oraz
wyświetlanie wzorów, które moga nie być od razu oczywiste.

W przypadku procesów roboczych związanych z analizowaniem danych patrz Tworzenie
map tematycznych i analiza danych

Istnieją różne narzędzia i metody analizy, w zależności od tego, czy używa się danych
rysunku, czy danych elementu geoprzestrzennego.

OpisDla ElementówDla Obiektów rysunkowych

Umożliwia wyświetlenie
szczegółowych informacji o

Wyświetlanie źródeł elementów i
danych atrybutów. (str. 934)
Wyświetlanie macierzystych danych
i danych połączonych z elementami
z oddzielnych źródeł. (str. 941)

Wyświetlanie właściwości i
atrybutów obiektu. (str. 950)
Wyświetlanie zewnętrzych danych
połączonych z obiektami. (str. 951)

elementach i obiektach, na których
użytkownik zamierza się skupić.

Umożliwia znalezienie
potrzebnych danych.
Powoduje utworzenie buforów
wokół elementów na podstawie

Znajdowanie i wybieranie elementów
(str. 1007)
Używanie buforów do filtrowania
danych. (str. 1017)

Znajdowanie, wyszukiwanie i
filtrowanie danych rysunku i
zapytania o o dane rysunku (str. 1020)

odległości i umożliwia
identyfikację elementów w tym
buforze, aby pokazać wpływ
warunków na obszary. Na przykład

8
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OpisDla ElementówDla Obiektów rysunkowych

umożliwia znalezienie działek w
pewnej odległości od planowanych
prac budowlanych lub dróg w
pobliżu równin powodziowych.

Umożliwia rzeczywiste pomiary w
opraciu o geometrię
współrzędnych

Śledzenie współrzednych i mierzenie
odległości geodezyjnych. (str. 952)

Śledzenie współrzednych i mier-
zenie odległości geodezyjnych. (str.
952)

Umożliwia użycie poleceń
wejściowych w celu wyodrębnienia

Umożliwia użycie tematów do analizy
wysokości, nachylenia i ustawienia.
(str. 1003)

Dodawanie odległości, wyświetlanie
odległości ciągłej, wyświetlanie
kątów między punktami na mapie informacji geometrycznych z ob-
wyświetlanie geometrii iektów rysunkowych, na przykład
współrzędnych dla linii i łuków oraz z linii, krzywych, zamkniętych

polilinii i wieloboków.
Dla obsługiwanych formatów
rastra pozwala na analizę spadku
powierzchni, ustawienia i poziomu.

określanie spadku i nachylenia (str.
957).

Umożliwia użycie tematów w cely
wyróżnienia rozkładu danych i
wzorów.

Tematyzowanie elementów
geoprzestrzennych. (str. 968)

Tematyzowanie danych rysunku.
(str. 978)

Dla obiektów rysunkowych umo-
żliwia użycie topologii w celu

Rozkładanie danych 2D na
powierzchniach 3D (str. 993)
Dodawanie linii warstwic. (str. 990)

Analizowanie topologii (str. 1099)

analizy przestrzennych powiązań
między obiektami rysunkowymi.
Dla obsługiwanych formatów
rastra pozwala na wyświetlenie
danych w 3D dla bardziej
rzeczywistej analizy, w tym
animacji przejścia i zapisanych
animacji. Umożliwia użycie linii
poziomic do analizy terenu.
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Uzyskiwanie informacji o elementach i obiektach

Informacje o elementach i obiektach rysunkowych mogą być przechowywane zarówno
w źródle elementu lub obiektu, jak i w źródle zewnętrznym, np. w arkuszu kalkulacyjnym.

Dla elementów geoprzestrzennych dane atrybutów są częścią elementu. Dodatkowo
można połączyć dane zewnętrzne z dowolnym elementem. Za pomocą Tabeli danych
można wyświetlać i edytować wszystkie dane źródła elementu zawarte na mapie.

Dla obiektów rysunkowych można utworzyć tabele obiektu wewnątrz rysunków w celu
przechowywania danych atrybutów obiektu. Można także połączyć z danymi zewnętrznymi
przy użyciu szablonów połaczenia. Można wyświetlać i edytować dane atrybutów i dane
klas obiektów za pomocą Palety Właściwości lub Menedżera wyświetlania.

Patrz także:

■ Dołączanie danych do elementów GIS (str. 442)

■ Zapisywanie danych atrybutów na rysunku (dane obiektu) (str. 454)

■ Przegląd łączenia rekordów bazy danych z obiektami (str. 455)

Uzyskiwanie informacji na temat elementów i obiektów

■ Uzyskiwanie informacji na temat elementów (str. 933)
■ Uzyskiwanie informacji na temat obiektów rysunkowych (str. 948)

Jak uzyskać informacje na temat elementów

Uzyskiwanie informacji na temat elementów

■ Uzyskiwanie dostępu do Tabeli danych (str. 934)
■ Aby wyszukać dane do wybrania (str. 938)
■ Tworzenie obliczonej właściwości (str. 940)
■ Wyświetlanie danych wybranej warstwy (str. 941)
■ Wyświetlanie danych połączonych (str. 942)
■ Wyświetlanie danych nieodfiltrowanej klasy elementów (str. 942)
■ Wyświetlanie danych nieprzestrzennych (str. 942)
■ Wyróżnianie elementó przy użyciu Tabeli danych (str. 943)
■ Usuwanie wyróżnienia (str. 944)
■ Wyróżnianie wierszy danych (str. 945)
■ Powiększanie do widoku (str. 946)
■ Aby eksportować z Tabeli danych (str. 947)
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Przegląd Tabeli danych

Tabela danych umożliwia uzyskanie dostępu, do danych z wielu źródeł elementów, ich
podgląd i edycję w jednym oknie. W Tabeli danych są wyświetlane dane dla wszystkich
elementów dodanych do mapy.

UWAGA Przed uzyskaniem dostępu do Tabeli danych należy połączyć się ze źródłami
elementów, które mają być wyświetlone lub edytowanie, a następnie dodać dane do
mapy.

Podłączenie z danym źródłem elementu pozwala na bezpośrednie izolowanie warstw
danych oraz sortowanie, powiększanie i edytowanie danych, a także wyświetlanie,
dołączanie i edytowanie danych obiektu poprzez połączenie z arkuszem kalkulacyjnym.

Wartości, które mogą być wprowadzone w niektóre pola, są "ograniczone". Podczas
wprowadzania wartości dla pól ograniczonych pojawi się monit o wprowadzenie wyłącznie
poprawnych wartości. Na przykład monit może informować o konieczności wprowadzenia
wartości między jeden a dziesięć.

Można połączyć dane atrybutów z oddzielnego źródła danych z warstwą w Tabeli danych.
Można użyć macierzystych i połączonych danych, aby utworzyć bazę nowego pola
obliczeniowego. Pola obliczeniowe są dostępne tylko w programie AutoCAD Map 3D.
Nie są zapisywane w oryginalnej składnicy danych.

UWAGA W Tabeli danych używany jest domyślny systemowy separator dziesiętny dla
wyświetlania i eksportu do plików CSV. Domyślny separator dziesiętny można określić
w opcjach ustawień regionalnych i języków w Panelu sterowania systemu Windows.

Patrz także:

■ Edytowanie elementów za pomocą Tabeli danych (str. 601)

■ Wyświetlanie danych dla wybranej warstwy, połączenia, nieodfiltrowanej klasy
elementów lub tabeli danych nieprzestrzennych (str. 941)

■ Dołączanie danych do elementów GIS (str. 442)

■ Ustawianie wiązań w Edytorze schematu (str. 514)

■ Tworzenie Obliczonych właściwości (str. 940)

Uzyskiwanie dostępu do Tabeli danych

1 Połącz (str. 265) z danymi, które mają być wyświetlone lub edytowane.
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2 WMenedżer wyświetlania (str. 1775) wybierz warstwę zawierająca dane, które mają
być wyświetlone.

3 Kliknij przycisk .

4 W oknie Tabela danych zostaną wyświetlone własciwości dla warstwy, która została
wybrana.

Więcej informacji znajduje
się w rozdziale...

Użyj tej metody...Aby wykonać...

Wyświetlanie danych dla
wybranej warstwy, połączenia,

Wyświetlenie danych dla
elementu na mapie.

1 Wybierz warstwę w
Menedżerze
wyświetlania. nieodfiltrowanej klasy

elementów lub tabeli danych
nieprzestrzennych (str. 941)2 Kliknij przycisk

.

Wyświetlanie danych dla
wybranej warstwy, połączenia,

Wyświetlanie danych
nieprzestrzennych

1 W tabeli danych kliknij
menu Dane.

nieodfiltrowanej klasy
2 Do wyświetlenia

wybierz tabelę
nieprzestrzenną.

elementów lub tabeli danych
nieprzestrzennych (str. 941)

Okno dialogowe Tabela danych
(str. 1363)

Dokowanie Tabeli danych 1 Kliknij prawym
przyciskiem myszy
pasek tytułu Tabeli
danych i wybierz opcję
Zezwalaj na dokowanie

2 Przeciągnij Tabelę
danych za pasek tytułu
do góry lub na dół
okna aplikacji.
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Więcej informacji znajduje
się w rozdziale...

Użyj tej metody...Aby wykonać...

Ustawianie przezroczystej
Tabeli danych.

1 Kliknij prawym
przyciskiem myszy
pasek tytułu Tabeli
danych i wybierz opcję
Przezroczystość.

2 W oknie dialogowym
Przezroczystość
dopasuj stopień prze-
zroczystości i kliknij
przycisk OK.

Kliknij prawym przyciskiem
myszy pasek tytułu Tabeli

Automatyczne
minimalizowanie Tabeli

danych i wybierz opcję
Automatyczne ukrywanie.

danych po kliknięciu poza
nią.

Używanie wyrażeń do
wybierania danych elementów
(str. 938)

Na dole Tabeli danych kliknij
opcję Wyszukaj, aby wybrać.

Znajdowanie danych spe-
łniających określone
warunki.

Wyświetlanie danych dla
wybranej warstwy, połączenia,

W Tabeli danych wybierz wiersz
lub wiersze danych, które mają
zostać wyróżnione.

Wyróżnianie obszarów na
mapie.

nieodfiltrowanej klasy
elementów lub tabeli danych
nieprzestrzennych (str. 941)

Wyróżnianie elementów za
pomocą Tabeli danych (str. 943)

Z listy Opcje w Tabeli danych
wybierz opcję Odznacz
wszystko.

Usuwanie wyróżnienia

Powiększenie widoku za
pomocą Tabeli danych (str. 945)

Powiększanie powiązanych
obszarów na mapie.

1 W Tabeli danych kliknij
opcję Zoom
automatyczny (o ile
nie jest jeszcze
włączona).
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Więcej informacji znajduje
się w rozdziale...

Użyj tej metody...Aby wykonać...

2 Wybierz wiersze
danych, które mają być
wyświetlone.

Edytowanie elementów za
pomocą Tabeli danych (str. 601)

Edycja informacji w Tabeli
danych

1 Wybierz i edytuj
komórki w Tabeli
danych.

2 Po zakończeniu spraw-
dź element.

Eksportowanie z Tabeli danych
(str. 1231)

Eksportowanie informacji z
Tabeli danych.

1 Wybierz wiersze
danych, które mają być
eksportowane.

2 Z listy Opcje w Tabeli
danych wybierz opcję
Eksportuj.

3 Określ nazwę i poło-
żenie dla
eksportowanego pliku
.csv.

Skrócone omówienie

MAPDATATABLE

Umożliwia wyświetlanie, edytowanie i filtrowanie danych elementów

Kliknij opcję Edycja ➤ Tabela danych.Menu

Tabela

Ikona

MAPDATATABLEWiersz polecenia
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W Eksploratorze mapy lub Menedżerze wyświetlania kliknij
przycisk Tabela

Okienko zadań

Okno dialogowe Tabela danychOkno dialogowe

Używanie wyrażeń dowybierania danych elementów

Można użyć Tabeli danych do wyszukania danych element geoprzestrzennego
spełniających określone warunki. Przykładowo można wyszukać wszystkie działki o
powierzchni większej niż 5 akrów. Kiedy wyszukiwanie w programie AutoCAD Map 3D
zostanie zakończone, zostaną wyróżnione wiersze danych w Tabeli i skojarzone elementy
na mapie.

UWAGA Aby przeszukać wiele warstw jednocześnie, użyj menu Edycja ➤ Wyszukaj.

Patrz także:

■ Wyszukiwanie i wybieranie elementów (str. 1014)

■ Wyświetlanie danych dla wybranej warstwy, połączenia, nieodfiltrowanej klasy
elementów lub tabeli danych nieprzestrzennych (str. 941)

■ Wyróżnianie elementów za pomocą Tabeli danych (str. 943)

■ Wyróżnianie wierszy w Tabeli danych za pomocą mapy (str. 944)

■ Powiększenie widoku za pomocą Tabeli danych (str. 945)

Aby wyszukać dane do wybrania

1 W Menedżerze wyświetlania wybierz warstwę elementu geoprzestrzennego
zawierającą dane, które mają być wyświetlone.

2 Jeśli dane mają być wybrane na podstawie ich położenia na mapie, należy powiększyć
okno rysunku do rozmiarów wybranej klasy elementów.

3 Kliknij ikonę na pasku narzędzi, aby otworzyć okno Tabela danych.

4 Na dole Tabeli danych kliknij opcję Wyszukaj, aby wybrać.

5 Utwórz wyrażenie do wyszukiwania:

■ Położenie na mapie — powoduje wybranie wszystkich elementów w określonym
położeniu. Użytkownik może określić, czy wybrane zostaną elementy znajdujące
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się całkowicie wewnątrz obszaru wyboru, wewnątrz lub przecinane przez obszar
wyboru lub wewnątrz określonej odległości od obszaru wyboru. Więcej informacji
znajduje się w rozdziale Filtering by Location.
Przykładowo, użyj warunku położenia, aby wyszukać wszystkie włazy w
określonym obszarze miasta, wszystkie działki przylegające do drogi lub
wszystkie rurociągi wodne w odległości 100 metrów od drogi.

■ Ocena właściwości — Powoduje wybranie wszystkich elementów o określonej
wartości właściwości. Wstaw właściwość, operator i wartość. Więcej informacji
znajduje się w rozdziale Evaluating Properties.
Przykładowo, do wybrania wszystkich rur o średnicy większej od 10, określ
Średnica > 10.

Można wyświetlić i wstawić z listy wartości dostępne dla własności.

6 Aby utworzyć złożoną ocenę właściwości, wstaw operator I lub LUB, a następnie
wstaw inną kombinację właściwości, operatora lub wartości.

Każdy operator musi być poprzedzony wartością. Na przykład aby znaleźć działki,
które były zakupione po raz ostatni po roku 1990 i przed rokiem 2005, wyrażenie
musi wyglądać następująco:

Data_zakupu > 1990 I Data_zakupu < 2005

7 Sprawdź poprawność wyrażenia.

8 Aby w przyszłości użyć ponownie wyrażenia, wybierz z listy Opcje w Tabeli danych
opcję Zapisz wyrażenie.

9 Kiedy wyrażenie będzie kompletne i poprawne, kliknij przycisk OK.

W programie AutoCAD Map 3D zostaną wyróżnione zarówno wybrane wiersze w
Tabeli danych, jak i skojarzone elementy na mapie.

Skrócone omówienie

MAPDATATABLE

Umożliwia wyświetlanie, edytowanie i filtrowanie danych elementów

Kliknij opcję Edycja ➤ Tabela danych.Menu

Tabela

Ikona

MAPDATATABLEWiersz polecenia
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W Eksploratorze mapy lub Menedżerze wyświetlania kliknij
przycisk Tabela

Okienko zadań

Okno dialogowe Tabela danychOkno dialogowe

Tworzenie Obliczonych właściwości

Można obliczyć nową właściwość dla dowolnego elementu na podstawie macierzystych
właściwości i dowolnych dołączonych danych dla tej warstwy elementu. Można użyć
właściwości wynikowej do filtrowania lub wybrania danych. Na przykład można obliczyć
powierzchnię działek, a następnie wybrać działki o powierzchni większej od pewnej
wartości powierzchni.

Można przechowywać wynikowe obliczenie jako nową właściwość w Tabeli danych.
Będzie ono dostępne zawsze przy otwarciu mapy, w której zostało utworzone, ale nie
zostanie zapisane w oryginalnej składnicy danych. Obliczone właściwości są w Tabeli
danych szare, ponieważ nie można ich edytować.

Są dwa specjalne rodzaje obliczeń, które można wykonać: znajdowanie pola wieloboku
i znajdowanie długości nieniowego elementu (lub obwodu elementu wieloboku).

Tworzenie obliczonej właściwości

1 W Menedżerze wyświetlania kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę, dla której
ma być utworzona obliczona właściowość.

2 Kliknij opcję Utwórz obliczenie

UWAGA Można także utworzyć obliczoną właściowość z Tabeli danych poprzez
kliknięcie przycisku Opcje  ➤ Utwórz obliczenie.

3 Utwórz obliczenie.

4 Kliknij ikonę na pasku narzędzi, aby otworzyć okno Tabela danych.

Kolumna reprezentująca obliczoną właściwość zostanie wyświetlona po prawej
stronie Tabeli danych.

Skrócone omówienie

MAPDATATABLE
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Umożliwia wyświetlanie, edytowanie i filtrowanie danych elementów

Kliknij opcję Edycja ➤ Tabela danych.Menu

Tabela

Ikona

MAPDATATABLEWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy lub Menedżerze wyświetlania kliknij
przycisk Tabela

Okienko zadań

Okno dialogowe Tabela danychOkno dialogowe

Wyświetlanie danych dla wybranej warstwy,
połączenia, nieodfiltrowanej klasy elementów lub
tabeli danych nieprzestrzennych

Można użyć Tabeli danych do wyświetlania danych dla wybranych warstw, połączeń,
niefiltrowanych klas elementów lub tabeli danych nieprzestrzennych.

Patrz także:

■ Wyróżnianie wierszy w Tabeli danych za pomocą mapy (str. 944)

■ Powiększenie widoku za pomocą Tabeli danych (str. 945).

■ Wyróżnianie elementów za pomocą Tabeli danych (str. 943)

■ Wyróżnianie wierszy w Tabeli danych za pomocą mapy (str. 944)

■ Wyświetlanie danych wybranej warstwy (str. 941)

■ Wyświetlanie danych połączonych (str. 942)

■ Wyświetlanie danych nieodfiltrowanej klasy elementów (str. 942)

■ Wyświetlanie danych nieprzestrzennych (str. 942)

Wyświetlanie danych wybranej warstwy

1 Wybierz warstwę w Menedżerze wyświetlania zawierającą dane klasy elementów,
które mają zostać wyświetlone.
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2 Kliknij ikonę na pasku narzędzi, aby otworzyć okno Tabela danych.

3 Wybierz wiersz lub wiersze danych, które mają być wyświetlone na mapie.

Określone obszary mapy zostaną wyróżnione w oparciu o wybrane dane.

Wyświetlanie danych połączonych

1 Wybierz warstwę w Menedżerze wyświetlania zawierającą dane klasy elementów,
które mają zostać wyświetlone.

2 Kliknij ikonę , aby otworzyć okno Tabela danych.

Dane z tabel połączonych wyświetlane są w Tabeli danych w formacie tylko do
odczytu. W tabeli podstawowej edycja danych z tabel połączonych jest niemożliwa.
Więcej informacji na temat połączeń można znaleźć w sekcji Ogólne informacje o
połączeniach (str. 442).

Wyświetlanie danych nieodfiltrowanej klasy elementów

1 Wybierz warstwę w Menedżerze wyświetlania zawierającą dane klasy elementów,
które mają zostać wyświetlone.

2 Kliknij ikonę , aby otworzyć okno Tabela danych.

3 Z listy rozwijanej Dane wybierz źródło danych klasy elementów.

Wybranie źródła danych klasy elementów powoduje wyświetlenie wszystkich
rekordów włącznie z tymi, które nie są skojarzone z atrybutami elementów. Opcje
wybierania i wyróżniania są niedostępne podczas wyświetlania tej tabeli.

Wyświetlanie danych nieprzestrzennych

1 Na górnym pasku narzędzi kliknij ikonę , aby otworzyć okno Tabela danych.

2 Z listy rozwijanej Dane wybierz tabelę danych nieprzestrzennych do wyświetlenia.
Na liście rozwijanej Dane zostaną wyświetlone wszystkie dane nieprzestrzenne dla
danego połączonego źródła danych.
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Skrócone omówienie

MAPDATATABLE

Umożliwia wyświetlanie, edytowanie i filtrowanie danych elementów

Kliknij opcję Edycja ➤ Tabela danych.Menu

Tabela

Ikona

MAPDATATABLEWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy lub Menedżerze wyświetlania kliknij
przycisk Tabela

Okienko zadań

Okno dialogowe Tabela danychOkno dialogowe

Wyróżnianie elementów za pomocą Tabeli danych

Można wybrać określony element w Tabeli danych i automatycznie wyróżnić do na mapie.
Na przykład można wybrać wiersze Tabeli danych reprezentujące działki przy jednej lub
dwóch ulicach, aby działki te zostały wyróżnione na mapie. Jeśli opcja Zoom automatyczny
jest włączona, mapa zostanie również powiększona do rozmiarów wybranych elementów.

Patrz także:

■ Wyróżnianie wierszy w Tabeli danych za pomocą mapy (str. 944)

■ Wyświetlanie danych dla wybranej warstwy, połączenia, nieodfiltrowanej klasy
elementów lub tabeli danych nieprzestrzennych (str. 941)

■ Powiększenie widoku za pomocą Tabeli danych (str. 945).

■ Używanie wyrażeń do wybierania danych elementów (str. 938)

■ Wyróżnianie wierszy w Tabeli danych za pomocą mapy (str. 944)

Wyróżnianie elementó przy użyciu Tabeli danych

1 W Menedżerze wyświetlania wybierz warstwę zawierającą zestaw elementów, który
ma zostać wyświetlony.
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2 Kliknij ikonę , aby otworzyć okno Tabela danych.

3 Wybierz wiersz lub wiersze danych, aby wyróżnić na mapie odpowiadające im
elementy.

Usuwanie wyróżnienia

1 Z listy Opcje w Tabeli danych wybierz opcję Odznacz wszystko.

Zaznaczenie zostanie usunięte z Tabeli danych i z mapy.

Skrócone omówienie

MAPDATATABLE

Umożliwia wyświetlanie, edytowanie i filtrowanie danych elementów

Kliknij opcję Edycja ➤ Tabela danych.Menu

Tabela

Ikona

MAPDATATABLEWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy lub Menedżerze wyświetlania kliknij
przycisk Tabela

Okienko zadań

Okno dialogowe Tabela danychOkno dialogowe

WyróżnianiewierszywTabelidanychzapomocąmapy

Można wybrać elementu na mapie, aby wyróżnić odpowiadające im wiersze danych.

Patrz także:

■ Wyróżnianie wierszy w Tabeli danych za pomocą mapy (str. 944)

■ Wyświetlanie danych dla wybranej warstwy, połączenia, nieodfiltrowanej klasy
elementów lub tabeli danych nieprzestrzennych (str. 941)

■ Powiększenie widoku za pomocą Tabeli danych (str. 945).

■ Używanie wyrażeń do wybierania danych elementów (str. 938)
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■ Wyróżnianie elementów za pomocą Tabeli danych (str. 943)

Wyróżnianie wierszy danych

1 W Menedżerze wyświetlania wybierz warstwę zawierającą zestaw elementów, który
ma zostać wyświetlony.

2 Kliknij ikonę , aby otworzyć okno Tabela danych.

3 Kliknij opcję Przewijanie automatyczne (o ile nie jest włączona), aby włączyć
automatyczne przewijanie elementu w Tabeli danych.

4 Wybierz dowolny obszar lub element na mapie.

Tabela danych zostanie przewinięta i zostaną wyróżnione odpowiednie wiersze danych.

Skrócone omówienie

MAPDATATABLE

Umożliwia wyświetlanie, edytowanie i filtrowanie danych elementów

Kliknij opcję Edycja ➤ Tabela danych.Menu

Tabela

Ikona

MAPDATATABLEWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy lub Menedżerze wyświetlania kliknij
przycisk Tabela

Okienko zadań

Okno dialogowe Tabela danychOkno dialogowe

Powiększenie widoku za pomocą Tabeli danych

Użytkownik może wybrać odpowiednie wiersze danych w Tabeli danych, aby bezpośrednio
powiększyć dane na mapie.

Patrz także:

■ Używanie wyrażeń do wybierania danych elementów (str. 938)
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■ Wyróżnianie wierszy w Tabeli danych za pomocą mapy (str. 944)

■ Wyświetlanie danych dla wybranej warstwy, połączenia, nieodfiltrowanej klasy
elementów lub tabeli danych nieprzestrzennych (str. 941)

■ Wyróżnianie elementów za pomocą Tabeli danych (str. 943)

■ Wyróżnianie wierszy w Tabeli danych za pomocą mapy (str. 944)

Powiększanie do widoku

1 W Menedżerze wyświetlania wybierz warstwę zawierającą zestaw elementów, który
ma zostać wyświetlony.

2 Kliknij ikonę , aby otworzyć okno Tabela danych.

3 W Tabeli danych kliknij opcję Zoom automatyczny (o ile nie jest jeszcze włączona).

4 Wybierz wiersze danych, które mają być wyświetlone. W programie AutoCAD Map
3D nastąpi automatyczne powiększenie odpowiednich danych.

Skrócone omówienie

MAPDATATABLE

Umożliwia wyświetlanie, edytowanie i filtrowanie danych elementów

Kliknij opcję Edycja ➤ Tabela danych.Menu

Tabela

Ikona

MAPDATATABLEWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy lub Menedżerze wyświetlania kliknij
przycisk Tabela

Okienko zadań

Okno dialogowe Tabela danychOkno dialogowe

Eksportowanie danych z Tabeli danych

Można eksportować dane w Tabeli danych do formatu .csv (plik tekstowy oddzielany
przecinkami), który może być otwarty w większości aplikacji arkusza kalkulacyjnego.
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Patrz także:

■ Przegląd Tabeli danych (str. 934)

■ Eksportowanie i drukowanie danych atrybutów (str. 1229).

Aby eksportować z Tabeli danych

1 Wybierz wiersze danych, które mają być eksportowane.

2 Z listy Opcje w Tabeli danych wybierz opcję Eksportuj.

3 Zapisz plik .csv pod określoną nazwą do odpowiedniego folderu.

Skrócone omówienie

MAPDATATABLE

Umożliwia wyświetlanie, edytowanie i filtrowanie danych elementów

Kliknij opcję Edycja ➤ Tabela danych.Menu

Tabela

Ikona

MAPDATATABLEWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy lub Menedżerze wyświetlania kliknij
przycisk Tabela

Okienko zadań

Okno dialogowe Tabela danychOkno dialogowe

Uzyskiwanie informacji na temat obiektów rysunkowych

Można przechowywać informacje o obiektach rysunkowych w tabelach danych opisowych
lub w dołączonych zewnętrznych źródłach.

Patrz także:

■ Zapisywanie danych atrybutów na rysunku (dane obiektu) (str. 454)

■ Przegląd łączenia rekordów bazy danych z obiektami (str. 455)
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Uzyskiwanie informacji na temat obiektów rysunkowych

■ Wyświetlanie właściwości i atrybutó dla obiektu rysunkowego (str. 951)
■ Wyświetlanie danych zewnętrznych połączonych z obiektami rysunkowymi (str. 951)

Przegląd informacji o obiektach rysunkowych

Obiekty rysunkowe są skojarzone z różnymi rodzajami danych atrybutów. Użytkownik
może wyświetlać i edytować właściwości i atrybuty zawarte w mapie oraz dane zawarte
w bazach danych popularnych aplikacji arkuszy kalkulacyjnych.

Można usyskać informacje o obiektach rysunkowych w następujący sposób.

Więcej informacji znajduje
się w rozdziale...

Użyj tej metody...Aby wykonać...

Wyświetlanie i edytowanie
danych opisowych obiektu
rysunkowego (str. 889)

Podgląd i edycja danych
opisowych

1 Kliknij prawym
przyciskiem myszy ob-
iekt rysunkowy na
mapie.

2 Kliknij przycisk Wła-
ściwości.

Edycja danych klasy obiektów
(str. 854)

Wyświetlanie i edycja
danych klas obiektów.

1 Kliknij prawym
przyciskiem myszy
sklasyfikowany obiekt
rysunkowy na mapie.

2 Kliknij przycisk Wła-
ściwości.

3 Kliknij kartę Klasa ob-
iektów.

Edycja bazy danych (str. 876)Edycja danych zewnętrznych
połączonych z obiektami
rysunkowymi

1 Otwórz tabelę bazy
danych w widoku
danych.

2 Kliknij dane do edycji.
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Więcej informacji znajduje
się w rozdziale...

Użyj tej metody...Aby wykonać...

3 Podaj nową wartość.

Znajdowanie rekordów w bazie
danych połączonej z obiektami
rysunkowymi (str. 1022)

Znajdowanie danych w
Widoku danych.

1 Otwórz tabelę bazy
danych w widoku
danych.

2 Umieść kursor w
kolumnie, aby
przeprowadzić
wyszukiwanie.

3 Kliknij menu Edycja
 ➤ Znajdź.

4 Wprowadź znaki, które
mają być wyszukane,

5 Kliknij przycisk Znajdź
następny.

Wyróżnianie obiektów
rysunkowych połączonych z
rekordem bazy danych (str. 1027)

Wyróżnianie na mapie ob-
iektów rysunkowych, które
są połączone z rekordem
bazy danych.

1 Otwórz połączoną
tabelę bazy danych w
widoku danych.

2 W oknie Widok
danych, wybierz
rekord.

3 Kliknij menu Wyróżnij
 ➤ Wyróżnij obiekty
w widoku danych.

Wyróżnianie obiektów
rysunkowych połączonych z
rekordem bazy danych (str. 1027)

Wprowadź regen w wierszu
polecenia.

Usuwanie wyróżnienia
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Więcej informacji znajduje
się w rozdziale...

Użyj tej metody...Aby wykonać...

Wyróżnianie rekordów
połączonych z wybranym ob-
iektem (str. 1030)

Wyróżnianie rekordów
połączonych z wybranym
obiektem rysunkowym

1 Otwórz połączoną
tabelę bazy danych w
widoku danych.

2 W widoku danych
kliknij menu Zaznac-
zenie  ➤ Wyróżnij
rekordy ➤ Wybierz
obiekt. Wybierz ob-
iekty w rysunku.

3 Naciśnij klawisz Enter.

Drukowanie z Widoku danych
(str. 1232)

Drukowanie informacji z
Widoku danych.

1 W Widoku danych
określ opcje
drukowania, nagłówek,
stopkę lub filtry.

2 W Widoku danych
kliknij menu Plik  ➤ 

Drukuj.

3 Kliknij przycisk OK.

Wyświetlanie właściwości i atrybutów obiektów
rysunkowych

Można wyświetlić dane dane opisowe i dane klasy obiektów dla obiektów rysunkowych.

Patrz także:

■ Podawanie i edycja danych opisowych (str. 882)

■ Edycja danych klasy obiektów (str. 854)
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Wyświetlanie właściwości i atrybutó dla obiektu rysunkowego

■ Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt i kliknij opcję Właściwości.
Paleta Właściwości zostanie otwarta wyświetlając wszystkie informacje zawarte w
danych opisowych warstwy rysunku.

Skrócone omówienie

WŁAŚCIWOŚCI

Wyświetla paletę Właściwości, pozwalającą edytować właściwości obiektów

Analiza ➤ WłaściwościMenu

Właściwości

Ikona

WŁAŚCIWOŚCIWiersz polecenia

Wybierz obiekt. Kliknij prawym przyciskiem myszy w obszarze
rysunku ➤ Właściwości

Okienko zadań

Wyświetlanie danych zewnętrznych połączonych z
obiektami rysunkowymi

Użytkownik może wyświetlać dane zewnętrzne zawarte w mapie dzięki połączeniu z
zewnętrzną bazą danych, czyli najczęściej z popularnym arkuszem kalkulacyjnym.

Patrz także:

■ Przegląd łączenia rekordów bazy danych z obiektami (str. 455)

■ Przeglądanie zewnętrznych źródeł danych dla danych obiektu rysunkowego (str. 868)

Wyświetlanie danych zewnętrznych połączonych z obiektami rysunkowymi

1 W Eksplorator mapy (str. 1771) rozwiń folder Szablony połączenia i kliknij prawym
przyciskiem myszy szablony połączenia dla wybranej tabeli danych.

2 Kliknij opcję Pokaż tabelę połączoną.

Okno Widok danych zostanie otwartle.

Uzyskiwanie informacji na temat obiektów rysunkowych | 951



3 Kliknij ikonę Wyróżnij obiekty połączone.

4 Na mapie wybierz obiekty, których dane mają być wyświetlone i naciśnij klawisz
Enter.

Okno Widok danych zostanie wyświetlone ponownie z rekordami połączonymi z
wybranymi wyróżnionymi obiektami.

5 Użyj przycisków nawigacyjnych do poruszania się między wyróżnionymi rekordami.

Skrócone omówienie

(Widok danych)Wyróżnij obiekty

Wyróżnia obiekty połączone z wybranymi rekordami

W Widoku danych:Wyróżnij ➤ Wyróżnij obiektyMenu

Wyróżnij obiekty

Ikona

Mierzenie i śledzenie współrzędnych

Mierzenie i śledzenie współrzędnych

■ Aby śledzić współrzędne (str. 955)
■ Aby zmierzyć odległość geodezyjną (str. 956)
■ Mierzenie geometrii współrzędnych (str. 957)

Przeglądmierzenia i śledzenia

Po przypisaniu do mapy układów współrzędnych można zlokalizować punkty o określonych
współrzędnych oraz zmierzyć odległości geodezyjne między punktami. Można, na przykład
określić współrzędne włazu lub oś nowej drogi.
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Dodatkowe polecenia dotyczące geometrii współrzędnych umożliwiają rysowanie
obiektów na mapie. Można ich użyć w celu otrzymania dokładnych informacji
geometrycznych o obiektach.

Ponadto można używać poleceń programu AutoCAD, takich jak ODLEG, POLE,
WŁAŚCIWOŚCI i OBWÓD, w celu uzyskania informacji na temat obiektów rysunkowych
niezbędnych do prowadzenia przydatnych obliczeń. Więcej informacji znajduje się w
pomocy programu AutoCAD.

Patrz także:

■ Przegląd układów współrzędnych (str. 134)

■ Przypisywanie układu współrzędnych do bieżącego rysunku (str. 137)

■ Tematyzowanie powierzchni w celu przeprowadzenia analizy wysokości, spadku i
ustawienia (str. 1003)

Użyj poniższych metod do mierzenia i śledzenia współrzędnych.

OpisTylko dla obiektów
rysunkowych

Dla wszystkich ob-
iektów mapy

Powoduje wyświetlenie położenia
kursora w określonym układzie

Śledzenie
współrzędnych (str. 954)

współrzędnych podczas przemieszczania
kursora w oknie rysowania

Umożliwia pomiar odległości geode-
zyjnej (w którym jest brana pod uwagę

Mierzenie odległości
geodezyjnej (str. 956)

krzywizna Ziemi) między punktami na
mapie.

Umożliwia obliczenie sumy oddzielnych
odległości między punktami na mapie.

Dodawanie odległości (str. 960)

Umożliwia dodanie i wyświetlenie
odległości między jednym punktem a

Wyświetlanie odległości ciągłej
(str. 962)

innymi punktami lub między serią
punktów. na rysunku.
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OpisTylko dla obiektów
rysunkowych

Dla wszystkich ob-
iektów mapy

Umożliwia wyświetlenie kąta ostrego i
kąta rozwartego między punktami lub
między przecinającymi się liniami.

Wyświetlanie informacji o kącie
(str. 963)

Umożliwia wyświetlenie geometrii
współrzędnych dla linii i łuków,

Wyświetlanie informacji COGO
o liniach i łukach (str. 964)

zawierającej szczegóły linii i krzywych,
obszary i współrzędne.

Umożliwia wyświetlenie spadku,
nachylenia i odległości poziomej między
dwoma punktami.

Wyświetlanie spadku (str. 965)

Śledzenie współrzędnych

Podczas przesuwania kursora w oknie graficznym można wyświetlać współrzędne jego
położenia w wybranym układzie współrzędnych.

Jeśli na przykład w dołączonym rysunku jest używany inny układ współrzędnych niż w
bieżącym rysunku, można śledzić źródło współrzędnych rysunku, zmieniając położenie
kursora w bieżącym rysunku.

Panel Śledzenie współrzędnych

Patrz także:

■ Przegląd układów współrzędnych (str. 134)

■ Dołączanie rysunków (str. 144)
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Aby śledzić współrzędne

1 W aplikacji Eksplorator mapy (str. 1771) kliknij prawym przyciskiem myszy  ➤ Śledź
współrzędne.

2 Zostanie wyświetlony panel Śledzenie współrzędnych.

3 Kliknij opcję Wybierz układ współrzędnych.

4 W oknie dialogowym Wybierz globalny układ współrzędnych wybierz układ
współrzędnych do śledzenia.

5 Kliknij przycisk OK.

W panelu Śledź współrzędne zostanie wyświetlony kod i opis układu współrzędnych.

6 Aby zmienić format wyświetlanych współrzędnych, kliknij prawym przyciskiem
myszy panel Śledź współrzędne. Kliknij opcję Formatuj szerokość/długość jako
st,min,sek.

Podczas przesuwania kursora nad oknem graficznym, w okienkach X i Y będą na bieżąco
wyświetlane współrzędne aktualnego położenia kursora w wybranym układzie
współrzędnych.

Wskazówki

■ Gdy podczas przesuwania kursora w oknie rysunku okienka X i Y pozostają puste
oznacza to, że albo do bieżącego rysunku nie został przypisany żaden układ
współrzędnych, albo kursor jest w obszarze okna, który nie jest poprawnym obszarem
dla określonego układu współrzędnych. Nie można śledzić współrzędnych w obszarze
układu.

■ Można śledzić współrzędne przy użyciu układu współrzędnych określonego
dołączonego rysunku. W Eksploratorze map kliknij prawym przyciskiem myszy
dołączony rysunek  ➤ Śledź współrzędne rysunku. Zostanie wyświetlony panel
śledzenia współrzędnych ustawiony wstępnie zgodnie z układem współrzędnych
dołączonego rysunku. Jeśli opcja Śledź współrzędne rysunku nie jest dostępna, żaden
układ współrzędnych nie jest przypisany do dołączonego rysunku.

Skrócone omówienie

MAPTRACKCS

Śledzi współrzędne położenia kursora w dowolnym układzie współrzędnych

Kliknij opcję Analiza ➤ Śledź układ współrzędnych....Menu
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Śledź współrzędne

Ikona

MAPTRACKCSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyBieżący rysunek ➤ Śledź współrzędne

Okienko zadań

Mierzenie odległości geodezyjnej

Użytkownik może zmierzyć odległość geodezyjną między punktami na mapie. W odległości
geodezyjnej krzywizna Ziemi jest brana pod uwagę. Dlatego też odległość geodezyjna
między dwoma punktami jest większa niż odległość w linii prostej między tymi samymi
punktami.

Mierzenie odległości geodezyjnej między punktami na mapie

Patrz także:

■ Mierzenie i śledzenie współrzędnych (str. 952)

■ Przegląd układów współrzędnych (str. 134)

■ Aby śledzić współrzędne (str. 955)

Aby zmierzyć odległość geodezyjną

1 Kliknij menu Analiza  ➤ Odległość geodezyjna
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2 Po wyświetleniu monitu określ punkt początkowy, wskazując go na mapie lub
wpisując jego współrzędne.

3 Po wyświetleniu drugiego monitu określ punkt końcowy, wskazując go na mapie
lub wpisując jego współrzędne.

Wynik obliczeń zostanie wyświetlony w wierszu polecenia. Jeśli wiersz polecenia
jest niewidoczny, naciśnij jednocześnie klawisze Ctrl + 9, aby go wyświetlić.

Uwagi

■ Jeśli plik mapy nie ma przypisanego układu współrzędnych (str. 137), wynikiem jest
obliczenie odległości w linii prostej.

■ Można zmienić jednostki (str. 955), w których jest wyświetlana odległość.

Skrócone omówienie

MAPDIST

Mierzy odległość geodezyjną między punktami

Menu Analiza  ➤ Odległość geodezyjnaMenu

Odległość geodezyjna

Ikona

MAPDISTWiersz polecenia

MAPDISTOkno dialogowe

Mierzenie geometrii współrzędnych

Użyj poleceń zapytań, aby wyodrębnić informacje geometryczne z obiektów rysunkowych.

Mierzenie geometrii współrzędnych

■ Dodawanie odległości (str. 961)
■ Wyświetlanie odległości między punktami (str. 962)
■ Wyświetlanie informacji o kącie (str. 964)
■ Wyświetlanie informacji COGO o liniach i łukach (str. 964)
■ Wyświetlanie spadku między dwoma punktami (str. 965)
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Przeglądmierzenia geometrii współrzędnych

Użyj poleceń zapytań, aby wyodrębnić informacje geometryczne z obiektów rysunkowych,
takich jak linie, krzywe, polilinie zamknięte i regiony. Umożliwia to sprawadzenie
dokładności danych i wysłanie danych do pola.

Polecenia zapytań są określone dla danych obiektów rysunkowych. Nie działają dla
elementów geoprzestrzennych.

UWAGA Polecenia zapytań COGO wykorzystują Globalny Układ Współrzędnych (GUW).
Bieżące ustawienia Lokalnego Układu Współrzędnych (LUW) są ignorowane. Z tego
względu, północ jest zawsze rozważana jako punkt, do którego są przyporządkowane
dodatnie wartości osi Y. Wyniki zapytań są zwracane w formacie współrzędnych GUW.

Patrz także:

■ Mierzenie i śledzenie współrzędnych (str. 952)

■ Ustawianie opcji geometrii współrzędnych (str. 212)

■ Przegląd układów współrzędnych (str. 134)

Użyj tej metody...Aby wykonać...

Kliknij menu Analiza  ➤ Zapytanie  ➤ Dodaj
odległości.
Więcej informacji znajduje się w rozdziale
Dodawanie odległości (str. 960)

Dodawanie odległości.

Kliknij menu Analiza  ➤ Zapytanie  ➤ 

Odległość ciągła.
Więcej informacji znajduje się w rozdziale
Wyświetlanie odległości ciągłej (str. 962)

Wyświetlanie odległości między punktami.

Kliknij menu Analiza  ➤ Zapytanie  ➤ 

Informacje o kącie.
Więcej informacji znajduje się w rozdziale
Wyświetlanie informacji o kącie (str. 963)

Wyświetlanie informacji o kącie.
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Użyj tej metody...Aby wykonać...

Kliknij menu Analiza  ➤ Zapytanie  ➤ 

Informacje o linii i łuku.
Więcej informacji znajduje się w rozdziale
Wyświetlanie informacji COGO o liniach i
łukach (str. 964)

Wyświetlanie informacji o geometrii
współrzędnych dla linii i łuków.

Kliknij menu Analiza  ➤ Zapytanie  ➤ Lista
nachyleń.
Więcej informacji znajduje się w rozdziale
Wyświetlanie spadku (str. 965)

Wyświetlanie spadku między punktami.

Skrócone omówienie

MAPCGADIST

Dodaje odległości między punktami

Menu Analiza  ➤ Zapytania  ➤ Dodaj odległościMenu

Dodaj odległości

Ikona

MAPCGADISTWiersz polecenia

MAPCGCDIST

Wyświetla odległość między punktami

Menu Analiza  ➤ Zapytania  ➤ Odległość ciągłaMenu

Odległość ciągła

Ikona

MAPCGCDISTWiersz polecenia

MAPCGANG

Wyświetla kąt między liniami lub punktami
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Menu Analiza  ➤ Zapytania  ➤ Informacje o kącieMenu

Informacje o kącie

Ikona

MAPCGANGWiersz polecenia

MAPCGLIST

Wyświetla informacje o geometrii współrzędnych linii i łuków

Menu Analiza  ➤ Zapytania  ➤ Informacje o linii i łukuMenu

Informacje o linii i łuku

Ikona

MAPCGLISTWiersz polecenia

Dodawanie odległości

Użytkownik może obliczyć sumę całkowitą wielu odległości rozłącznych przez wybranie
punktów na mapie, wprowadzenie odległości w wierszu polecenia lub wybranie tekstu
liczbowego na mapie, takiego jak np. wyniki pomiaru.

Operację tę można wykonać wyłącznie w odniesieniu do obiektów rysunkowych. Nie
jest dostępna dla elementów geoprzestrzennych.

Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie numeru, określenie odległości lub wybranie
tekstu. Wybierz wszystkie odległości, które mają zostać dodane. Na rysunku można
wybrać tekst liczbowy, kliknąć punkt początkowy i końcowy odległości, która ma zostać
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zmierzona lub wprowadzić liczbę bezpośrednio w wierszu polecenia. Po naciśnięciu
klawisza Enter program AutoCAD Map 3D wyświetli sumę całkowitą wszystkich odległości.

Patrz także:

■ Mierzenie i śledzenie współrzędnych (str. 952)

■ Ustawianie opcji geometrii współrzędnych (str. 212)

■ Przegląd układów współrzędnych (str. 134)

■ Wyświetlanie odległości ciągłej (str. 962)

Dodawanie odległości

1 Kliknij menu Analiza  ➤ Zapytanie  ➤ Dodaj odległości.

2 Określ pierwszą odległość, wykonując jedną z następujących czynności:

■ Wprowadź odległość w wierszu polecenia.

■ Wybierz dwa położenia na mapie.

■ Wprowadź s. Wybierz tekst liczbowy na mapie, na przykład pomiar.

3 Wprowadź dowolną liczbę dodatkowych odległości.

4 Po zakończeniu wybierania odległości naciśnij klawisz Enter, aby wyświetlić sumę
całkowitą odległości.

Wynik obliczeń zostanie wyświetlony w wierszu polecenia. Jeśli wiersz polecenia
jest niewidoczny, naciśnij jednocześnie klawisze Ctrl + 9, aby go wyświetlić.

Skrócone omówienie

MAPCGADIST

Dodaje odległości między punktami

Menu Analiza  ➤ Zapytania  ➤ Dodaj odległościMenu

Dodaj odległości

Ikona

MAPCGADISTWiersz polecenia
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Wyświetlanie odległości ciągłej

Można dodać i wyświetlić odległość między jednym punktem a innymi punktami lub
między serią punktów na rysunku.

Operację tę można wykonać wyłącznie w odniesieniu do obiektów rysunkowych. Nie
jest dostępna dla elementów geoprzestrzennych.

Opcja Ciągła mierzy odległość między punktem
początkowym a kolejnym, a następnie między
tympunktema kolejnympunktemw linii ciągłej.

Opcja Podstawowa służy domierzenia odległości
między punktem początkowym, a każdym z
wybranych punktów, podobnie do szprychwkole.

Patrz także:

■ Dodawanie odległości (str. 960)

■ Mierzenie i śledzenie współrzędnych (str. 952)

■ Ustawianie opcji geometrii współrzędnych (str. 212)

■ Przegląd układów współrzędnych (str. 134)

Wyświetlanie odległości między punktami

1 Kliknij menu Analiza  ➤ Zapytanie  ➤ Odległość ciągła.

2 Wybierz opcję Podstawowa lub Ciągła.

■ Podstawowa: zawsze mierzy odległość między pierwszym wybranym punktem,
a dodatkowymi wybranymi punktami.

■ Ciągła: mierzy odległość między kolejnymi punktami.

3 Wybierz dwa punkty, aby wyświetlić odległość między punktami.
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4 Wybierz inny punkt. W przypadku wybrania opcji Podstawowa, program AutoCAD
Map 3D wyświetli odległość między pierwszym (lub podstawowym) punktem i
nowym punktem. W przypadku wybrania opcji Ciągła, program AutoCAD Map 3D
wyświetli odległość między ostatnim punktem i nowym punktem.

5 Po zakończeniu wybierania punktów naciśnij klawisz Enter, aby wyświetlić sumę
całkowitą odległości.

Wynik obliczeń zostanie wyświetlony w wierszu polecenia. Jeśli wiersz polecenia
jest niewidoczny, naciśnij jednocześnie klawisze Ctrl + 9, aby go wyświetlić.

Skrócone omówienie

MAPCGCDIST

Wyświetla odległość między punktami

Menu Analiza  ➤ Zapytania  ➤ Odległość ciągłaMenu

Odległość ciągła

Ikona

MAPCGCDISTWiersz polecenia

Wyświetlanie informacji o kącie

Użytkownik może wyświetlić kąty ostre i rozwarte między punktami lub przecinającymi
się liniami na rysunku.

Operację tę można wykonać wyłącznie w odniesieniu do obiektów rysunkowych. Nie
jest dostępna dla elementów geoprzestrzennych.

Patrz także:

■ Mierzenie i śledzenie współrzędnych (str. 952)

■ Ustawianie opcji geometrii współrzędnych (str. 212)

■ Przegląd układów współrzędnych (str. 134)

■ Wyświetlanie odległości ciągłej (str. 962)
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Wyświetlanie informacji o kącie

1 Kliknij menu Analiza  ➤ Zapytanie  ➤ Informacje o kącie.

2 Wybierz dwie linie lub wpisz p, aby określić punkty.

3 Jeśli wpisano p, należy określić punkt początkowy, wierzchołek oraz punkt końcowy.

Wynik obliczeń zostanie wyświetlony w wierszu polecenia. Jeśli wiersz polecenia
jest niewidoczny, naciśnij jednocześnie klawisze Ctrl + 9, aby go wyświetlić.

Skrócone omówienie

MAPCGANG

Wyświetla kąt między liniami lub punktami

Menu Analiza  ➤ Zapytania  ➤ Informacje o kącieMenu

Informacje o kącie

Ikona

MAPCGANGWiersz polecenia

Wyświetlanie informacji COGO o liniach i łukach

Istnieje możliwość wyświetlenia geometrii współrzędnych linii i łuków. Informacje te
obejmują szczegóły dotyczące linii i krzywych, obszarów i współrzędnych.

Operację tę można wykonać wyłącznie w odniesieniu do obiektów rysunkowych. Nie
jest dostępna dla elementów geoprzestrzennych.

Patrz także:

■ Ustawianie opcji geometrii współrzędnych (str. 212)

■ Przegląd układów współrzędnych (str. 134)

Wyświetlanie informacji COGO o liniach i łukach

1 Kliknij menu Analiza  ➤ Zapytanie  ➤ Informacje o linii i łuku.

2 Wybierz linię lub łuk albo wpisz p, aby określić punkty dla linii.
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3 Jeśli wpisano p, należy okreslić punkt początkowy i punkt końcowy dla linii.

Wynik obliczeń zostanie wyświetlony w wierszu polecenia. Jeśli wiersz polecenia
jest niewidoczny, naciśnij jednocześnie klawisze Ctrl + 9, aby go wyświetlić.

Skrócone omówienie

MAPCGLIST

Wyświetla informacje o geometrii współrzędnych linii i łuków

Menu Analiza  ➤ Zapytania  ➤ Informacje o linii i łukuMenu

Informacje o linii i łuku

Ikona

MAPCGLISTWiersz polecenia

Wyświetlanie spadku

Istnieje możliwość wyświetlenia spadku, nachylenia i odległości poziomej między dwoma
punktami.

Operację tę można wykonać wyłącznie w odniesieniu do obiektów rysunkowych. Nie
jest dostępna dla elementów geoprzestrzennych.

Patrz także:

■ Ustawianie opcji geometrii współrzędnych (str. 212)

■ Przegląd układów współrzędnych (str. 134)

■ Tematyzowanie powierzchni w celu przeprowadzenia analizy wysokości, spadku i
ustawienia (str. 1003)

Wyświetlanie spadku między dwoma punktami

1 Kliknij menu Analiza  ➤ Zapytanie  ➤ Lista nachyleń.

2 Wybierz linię lub łuk albo wpisz p, aby określić punkty.

3 Jeśli wpisano p, należy okreslić punkt początkowy i punkt końcowy dla linii.
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Wynik obliczeń zostanie wyświetlony w wierszu polecenia. Jeśli wiersz polecenia
jest niewidoczny, naciśnij jednocześnie klawisze Ctrl + 9, aby go wyświetlić.

Skrócone omówienie

MAPCGSLIST

Wyświetla spadek między punktami

Menu Analiza  ➤ Zapytania  ➤ Lista nachyleńMenu

Lista nachyleń

Ikona

MAPCGSLISTWiersz polecenia

Tworzenie tematów

Tematy umożliwiają różnicowanie wyświetlania danych w oparciu o właściwości lub
atrybuty danych. Na przykład zamiast ustawić styl jezior na taki, w którym wszystkie
jeziora mają ten sam odcień niebieskiego, można utworzyć temat, aby zróżnicować kolor
w zależności od głębokości jeziora.

Tworzenie tematów

■ Tworzenie tematu dla warstwy elementu (str. 971)
■ Jak tematyzować dane rysunku (str. 978)

Tworzenie tematów – przegląd

Temat umożliwia zróżnicowanie wyświetlania danych w oparciu o właściwości lub atrybuty
danych, na przykład powierzchnię, długość, rodzaj nawierzchni, szacowaną wartość,
temperaturę lub użycie terenu.

Tematy mogą służyć do zmieniania kolorów, rodzajów linii, symboli, tekstu lub innych
właściwości, które ułatwiają przedstawienie informacji zawartych na mapie oraz
opowiedzenie historii. Tematy pozwalają wyróżniać wyświetlane informacje, umożliwiają
ilustrowanie przyporządkowania danych, analizowanie i interpretowanie danych oraz
wyświetlanie wzorów.
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Użytkownik może na przykład użyć ciemniejszych kolorów dla obszarów z większymi
opadami deszczu, większych punktów w celu wyświetlania miast o większej liczbie
mieszkańców lub szerszych linii, w celu rysowania dróg o dużym natężeniu ruchu.

Temat wyświetlający kraje według obszaru

Można skupić się na określonych wartościach lub przedziale wartości. Temat rolniczy
może na przykład wyświetlać różne uprawy w różnych kolorach. Każda uprawa jest
określoną wartością. Jednakże temperatura może być dowolną liczbą ciągłą. Dla
wyświetlenia tego typu danych definiowane są przedziały wartości. Przykładowo, można
podzielić wartości temperatury na trzy przedziały: poniżej 30, od 30 do 60 i powyżej 60.

Użytkownik może dodawać etykiety do tematu w celu etykietowania elementów lub
obiektów rysunkowych. Można również dodać legendę informującą o warunkach tematu
oraz wyjaśniającą użyte kolory, symbole, wzory linii, cieniowania i opisy.

Patrz także:

■ Omówienie tworzenia i edycji danych (str. 579)

■ Dodawanie etykiet do elementów (str. 910)

■ Dodawanie legendy (str. 926)

■ Definiowanie zakresów skali (str. 548)

Informacje na temat procesów roboczych związanych z analizowaniem danych można
znaleźć w sekcji Tworzenie map tematycznych i analiza danych.
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Metoda użyta sie do tematyzowania zależy od rodzaju warstwy, w której są
przechowywane dane.

OpisWięcej informacji znaj-
duje się w rozdziale...

Tematyzowanie tego
typu danych...

Menedżer wyświetlania warstw ze źródeł
elementów takich jak SDF lub Oracle, które
były dodane przy użyciu Połączenia danych.

Tematyzowanie
elementów (str. 968)

Warstwy elementów

Warstwy AutoCAD zawierające obiekty
rysunkowe z plików DWG.

Tematyzowanie danych
rysunku (str. 978)

Warstwy rysunku

Powierzchnie oparte na rastrze, na przykład
Cyfrowe modele wysokości (DEM), pliki Siatki

Tematyzowanie
powierzchni w celu

Warstwy powierzchni

ESRI i Dane cyfrowej wysokości terenu, które
zostały dodane przy użyciu Połączenia danych.

przeprowadzenia analizy
wysokości, spadku i
ustawienia (str. 1003)

Tematyzowanie elementów

Można użyć narzędzia tematyzowania, aby utworzyć tematy dla warstw ze źródeł
elementów takich jak SDF, SHP, Oracle Spatial i ArcSDE. Tematy umożliwiają
zróżnicowane wyświetlanie elementów w warstwie elementów na podstawie właściwości
lub atrybutów skojarzonych z warstwą.

Na przykład temat dla warstwy punktu może powodować wyświetlenie położeń sklepów
detalicznych z różnymi symbolami dla każdego typu sklepu. Temat warstwy wieloboku
może powodować wyświetlenie każdego użycia terenu przy użyciu innego koloru lub
odcienia.
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Temat wyświetlający działki według obszaru

Reguły tematów

Temat dla warstwy elementu zawiera zbiór przedziałów skali i regułę, która odpowiada
każdemu z nich. Na przykład w przypadku tematyzowania poprzez powierzchnię działki
przedziały skali będą wskazywać różne powierzchnie działek. Pierwszy przedział może
zawierać działki o powierzchni między 1000 i 5000 stóp kwadratowych, drugi przedział
może zawierać działki o powierzchni między 5001 a 10000 stóp kwadratowych itd.
Pierwsza reguła będzie opisywała w jaki sposób pierwszy przedział będzie wyświetlany
na mapie. Na przykład najmniejsze działki mogą być najjaśniejsze i kolory mogą stawać
się coraz ciemniejsze w miarę zwiększania powierzchni działki.

Reguły mogą zawierać styl wizualny, etykietę legendy oraz etykietę elementu.

■ Opcje Styl wizualny są zróżnicowane w zależności od typu geometrii w warstwie.
Opcje stylu wieloboków obejmują opcje wypełnienia i obramowania; opcje stylu liniii
obejmują grubość linii, kolor i wzór; opcje stylu punktów obejmują symbol, specyfikację
rozmiaru i kolor.

■ Etykiety legendy umożliwiają opis warunku reguły. Na przykład można edytować
domyślną etykietę legendy, aby zmienić "1000...2000" na "Małe działki".

■ W Etykietach elementu są wyświetlane wartości właściwości. Na przykład działkom
można nadać etykiety z ich adresem lub wartościami powierzchni.

Podczas rysowania warstwy każdy element jest porównywany z regułami w kolejności,
w której są one wyświetlane. Pierwsza reguła, której reguły spełnia element, zostanie
użyta do określenia stylu i etykiety legendy dla tego elementu. Warunek domyślny lub
pusty dotyczy wszystkich elementów i definiuje styl elementów, nie spełniających żadnych
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wcześniejszych reguł. Poprawnie skonstruowany temat zawiera tylko jedną regułę
domyślną, która zajmuje ostatnią pozycję na liście.

Metody rozkładu

Przed utworzeniem zakresu warunków dla tematu elementu należy określić metodę
rozkładu. Dostępne są następujące metody:

OpisMetoda

Różnica między wartościami dużymi a małymi jest taka sama
dla każdego zakresu. Metodę tę można łatwo interpretować

Równomierny

i jest ona przydatna w celu wyświetlania danych ciągłych,
takich jak opady deszczu.

Elementy są umieszczane w zakresach w zależności od tego,
jak bardzo ich wartości odbiegają od średniej. Program

Odchylenie standardowe

AutoCAD Map 3D oblicza średnią, a następnie dodaje lub
odejmuje odchylenie standardowe do lub od średniej w celu
utworzenia zakresów.

Każdy zakres zawiera taką samą liczbę elementów. Ta metoda
jest przydatna w celu wyświetlania danych, w przypadku
których wartości są rozłożone równomiernie.

Kwantylny

Zakresy są oparte na naturalnych zgrupowaniach wartości
danych. Elementy o podobnych wartościach są grupowane
razem. Metoda ta wykazuje naturalne grupowania danych.

Jenksa (przerwania naturalne)

Elementy nie są grupowane. Ten rozkład jest przydatny, jeśli
wartości nie są ciągłe, istnieje stała liczba wartości, a wiele
elementów ma tę samą wartość.

Wartości indywidualne

Patrz także:

■ Omówienie tworzenia i edycji danych (str. 579)

■ Tematyzowanie powierzchni w celu przeprowadzenia analizy wysokości, spadku i
ustawienia (str. 1003)

■ Dodawanie legendy (str. 926)

■ Definiowanie zakresów skali (str. 548)
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■ Tworzenie tematów dla warstw rysunku (str. 981)

■ Dodawanie etykiet do elementów (str. 910)

Tworzenie tematu dla warstwy elementu

1 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) wybierz warstwę elementu. W pasku narzędzi
kliknij ikonę Stylizuj.

Informacje na temat tworzenia nowej warstwy elementu zamieszczono w sekcji
Wprowadzanie elementów GIS (str. 265).

2 Wybierz zakres skali podlegający tematyzowaniu w Edytorze stylu w menu Zakresy
skali.

Więcej informacji na temat zakresów skali zamieszczono w sekcji Definiowanie
zakresów skali (str. 548).

3 W obszarze Styl reginów, Styl punktu lub Styl linii kliknij opcję Nowy temat.

4 Aby dokonać analizy elementów w oparciu o wartości przypadające na różne zakresy
liczbowe, wykonaj następujące czynności:

■ Wybierz Właściwość, na której ma zostać oparty temat.

■ Dla właściwości z wartościami liczbowymi określ Wartość minimalną i Wartość
maksymalną dla przedziału.

■ Dla właściowości z wartościami liczbowymi wybierz metodę Rozkład. Więcej
informacji o metodach rozkładu znajduje się na karcie Pojęcia tego tematu.
Pierwsza reguła zawiera Wartość minimalną, a ostatnia reguła Wartość
maksymalną. Style są interpolowane w całym zakresie.

Jeśli dla metody Rozkładu określono wartość Równomierny, Kwantylny lub
Jenksa (przerwania naturalne), można podać liczbę zakresów, które mają zostać
utworzone. Właściwości zawierające ciągi korzystają z rozkładu Wartości
indywidualne, który nie pozwala na zmianę liczby reguł. Dopasuj ilość reguł,
aby kontrolować szczegółowość tematu.

■ W przypadku edycji istniejącego tematu można zastąpić istniejące reguły
poprzez wybranie opcji Zastąp istniejącego reguły .

5 Domyślny Przedział stylu pokazuje style, które zostaną użyte dla każdej reguły.
Opcje zależą od typu geometrii przechowywanej w tej warstwie elementu.

■ Więcej informacji na temat elementów wieloboku znajduje się w rozdziale
Ustawianie opcji stylizowania dla elementów wieloboku (str. 974).

■ Więcej informacji na temat elementów linii znajduje się w rozdziale Ustawianie
opcji stylizowania dla elementów liniowych (str. 975).
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■ Więcej informacji na temat elementów punktu znajduje się w rozdziale
Ustawianie opcji stylizowania dla elementów punktu (str. 977).

6 Aby dodać etykiety do elementów w temacie, wykonaj następujące czynności:

■ Zaznacz pole wyboru Utwórz etykiety elementów.

■ Obok Progu etykiety kliknij przycisk

■ Wybierz opcję Utwórz etykietę i określ kryteria dla etykiet.
Więcej informacji na temat tworzenia etykiet elementów zamieszczono w sekcji
Dodawanie etykiet do elementów (str. 910). Więcej informacji na temat używania
wyrażeń dla etykiet znajduje się w rozdziale Using Expressions to Label Features.

7 Aby utworzyć etykiety legend dla tematu, wykonaj następujące czynności:

■ Zaznacz pole wyboru Utwórz etykiety legendy.

■ Wprowadź w polu Tekst legendy tekst, który ma być wyświetlany obok każdej
reguły w legendzie.
Na przykład w przypadku tematyzowania według rozmiaru można zmienić tekst
legendy na "Powierzchnia w akrach."

■ Określ w polu Format etykiety sposób wyświetlania etykiety legendy.
W przypadku tematyzacji warstwy właściwości, która zawierała informacja o
obszarze, i użyciu tekstu etykiety Obszar:, formaty etykiet mogą być podobne
do następujących przykładów:

<Tekst etykiety> <Min> do <Maks>
Obszar: 100 do 200

<Tekst etykiety> <Min> - <Maks>
Obszar: 100 - 200

<Min> <= <Tekst etykiety> <<Maks>
100 <= Obszar < 200

Więcej informacji na temat wstawiania legendy na mapie znajduje się w rozdziale
Dodawanie legendy (str. 926).

Skrócone omówienie

Tematyzuj warstwę elementu wMenedżerze wyświetlania
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Tworzy temat warstwy elementu w Menedżerze wyświetlania

Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednią warstwę
elementu w Menedżerze wyświetlania. Wybierz opcję Edycja
stylu. W Edytorze stylów kliknij przycisk Nowy temat.

Okienko zadań

Okno dialogowe TematyzowanieOkno dialogowe

Opcje tematów dla warstw elementówwieloboku

W przypadku tworzenia tematu dla warstwy elementu, której geometria jest złożona z
wieloboków, okno dialogowe Stylizowanie wieloboku udostępnia opcje do zmiany wyglądu
elementów w temacie. Można zmienić opcje związane z wypełnieniem i obramowaniem.

Temat elementów wieloboku może być przezroczysty, dzięki czemu inne dane mapy
będą widoczne, na przykład inny temat lub inna warstawa danych mapy. Opcja
przezroczystości jest dostępna wyłącznie w przypadku zastosowania tematów
zawierających pełne wypełnienie.

Częściowo przezroczysty, niebieski temat działek, umożliwiający wyświetlenie czerwonego
tematu planowania pod spodem

Patrz także:

■ Tworzenie tematów – przegląd (str. 966)

■ Tematyzowanie elementów (str. 968)
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■ Tematyzowanie powierzchni w celu przeprowadzenia analizy wysokości, spadku i
ustawienia (str. 1003)

Ustawianie opcji stylizowania dla elementów wieloboku

1 Utwórz nowy temat dla warstwy elementów wieloboku (str. 968).

2 W oknie dialogowym Tematyzowanie wieloboków domyślny Przedział stylu pokazuje

kolory, które zostaną użyte dla każdej reguły. Aby je zmienić kliknij przycisk

3 W oknie dialogowym Stylizowanie powierzchni zmień jedną z poniższych opcji:

■ Wybierz opcję Zastosuj wypełnienie do wieloboków i wybierz z listy Wzór
wypełnienia. Aby użyć przezroczystości, wybierz opcję Pełny.

■ W przypadku wybrania opcji Pełny dla opcji Przezroczystość pierwszego planu
określ wartość między 0 a 100, gdzie 0 oznacza całkiem pełnym, a 100 całkiem
przezroczysty.

■ Dla opcji Kolor pierwszego planu wybierz opcję Utworzony między dwoma
kolorami lub opcję Paleta kolorów.
Dla opcji Utworzony między dwoma kolorami określ kolor początkowy i kolor
końcowy dla tematu. Kolory pośrednie zostaną obliczone automatycznie, ale
można je dopasować.

Dla opcji Paleta kolorów wybierz paletę z listy.

■ W razie potrzeby określ Kolor tła.

■ Jeśli obramowanie jest potrzebne, wybierz opcję Zastosuj obramowanie do
wieloboków i wybierz wzór linii, jej grubość i kolor.

4 Dwukrotnie kliknij przycisk OK.

Skrócone omówienie

Tematyzuj warstwę elementu wMenedżerze wyświetlania

Tworzy temat warstwy elementu w Menedżerze wyświetlania

Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednią warstwę
elementu w Menedżerze wyświetlania. Wybierz opcję Edycja
stylu. W Edytorze stylów kliknij przycisk Nowy temat.

Okienko zadań

Okno dialogowe TematyzowanieOkno dialogowe
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Opcje tematu dla warstw elementów linii

W przypadku tworzenia tematu dla warstwy elementu, której geometria jest złożona z
elementów liniowych, okno dialogowe Stylizowanie linii udostępnia opcje do zmiany
wyglądu elementów w temacie. Można zmienić opcje związane z grubością, kolorem i
wzorem.

Temat wyświetlający drogi według rodzaju drogi

Patrz także:

■ Tworzenie tematów – przegląd (str. 966)

■ Tematyzowanie elementów (str. 968)

■ Tematyzowanie powierzchni w celu przeprowadzenia analizy wysokości, spadku i
ustawienia (str. 1003)

Ustawianie opcji stylizowania dla elementów liniowych

1 Utwórz temat dla warstwy elementów linii (str. 968).

2 W oknie dialogowym Tematyzowanie linii domyślnyPrzedział stylu pokazuje style,

które zostaną użyte dla każdej reguły. Aby je zmienić kliknij przycisk
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3 W oknie dialogowym Stylizowanie linii zmień jedną z poniższych opcji:

■ W polu Jednostki (Obszar urządzenia), wybierz typ jednostek, w których
zmierzona będzie grubość linii. Linie są określane w jednostkach obszaru
urządzenia.

■ Dla opcji Przedział grubości określ najmniejszą i największą grubość linii, które
mają być użyte dla stylu.

■ Dla opcji Przedział koloru określ kolor początkowy i kolor końcowy dla tematu.
Kolory pośrednie zostaną obliczone automatycznie, ale można je dopasować.

■ Wybierz z listy Wzór dla linii.

4 Dwukrotnie kliknij przycisk OK.

Skrócone omówienie

Tematyzuj warstwę elementu wMenedżerze wyświetlania

Tworzy temat warstwy elementu w Menedżerze wyświetlania

Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednią warstwę
elementu w Menedżerze wyświetlania. Wybierz opcję Edycja
stylu. W Edytorze stylów kliknij przycisk Nowy temat.

Okienko zadań

Okno dialogowe TematyzowanieOkno dialogowe

Opcje tematu dla warstw elementów punktu

W przypadku tworzenia tematu dla warstwy elementu, której geometria jest złożona z
elementów punktu, okno dialogowe Stylizowanie linii udostępnia opcje do zmiany wyglądu
elementów w temacie. Można zmienić opcje związane z symbolem, kolorem i rozmiarem
punktów.

Patrz także:

■ Tworzenie tematów – przegląd (str. 966)

■ Tematyzowanie elementów (str. 968)

■ Tematyzowanie powierzchni w celu przeprowadzenia analizy wysokości, spadku i
ustawienia (str. 1003)
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Ustawianie opcji stylizowania dla elementów punktu

1 Utwórz temat dla warstwy elementów punktu (str. 968).

2 W oknie dialogowym Tematyzowanie punktów domyślny Przedział stylu pokazuje

style, które zostaną użyte dla każdej reguły. Aby je zmienić kliknij przycisk

3 W oknie dialogowym Stylizowanie punktu zmień jedną z poniższych opcji:

■ Dla opcji Symbol kliknij przycisk i wybierz symbol lub przeglądaj plik
symbolu.

■ Dla opcji Kontekst rozmiaru wybierz opcję Obszar urządzenia lub opcję Obszar
mapy i wybierz typ jednostek, w których mają być mierzone sympole punktów.
W Obszarze urządzenia określ wysokość i szerokość symbolu w jednostkach
ekranowe. Dostępne jednostki to Punkty, Cale, Milimetry lub Centymetry.

W Obszarze mapy określ wysokość i szerokość w jednostkach Układu
współrzędnych odwzorowania (MCS). Dostępne jednostki to Cale, Stopy, Jardy,
Mile, Milimetry, Centymetry, Metry i Kilometry.

W przypadku wybrania opcji Obszar urządzenia w miarę powiększania rozmiar
symboli pozostaje stały. W przypadku wybrania opcji Obszar mapy symbole
mają stały rozmiar względem mapy. Na przykład, jeśli zostanie utworzony
symbol o rozmiarze 0,1 mili w jednostkach mapy, będzie on miał 0,1 mili bez
względu na to, jak duże powiększenie zostanie ustawione.

■ Ustaw zakres rozmiarów dla symboli punktów (wysokość i szerokość).
Najmniejszy rozmiar będzie używany dla obiektów w najmniejszym przedziale
skali, a największy rozmiar będzie używany dla obiektów w największym zakresie
skali. Można wpisać liczbę lub użyć wyrażenia, aby ustawić rozmiar.

■ Dla opcji Przedział koloru wypełnienia i opcji Przedział koloru krawędzi określ
kolor początkowy i kolońcowy dla tematu. Kolory pośrednie zostaną obliczone
automatycznie, ale można je dopasować.

■ Wybierz z listy Przedział obrotu dla symboli lub użyj wyrażeni a, aby ustawić
obrót.

4 Dwukrotnie kliknij przycisk OK.
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Skrócone omówienie

Tematyzuj warstwę elementu wMenedżerze wyświetlania

Tworzy temat warstwy elementu w Menedżerze wyświetlania

Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednią warstwę
elementu w Menedżerze wyświetlania. Wybierz opcję Edycja
stylu. W Edytorze stylów kliknij przycisk Nowy temat.

Okienko zadań

Okno dialogowe TematyzowanieOkno dialogowe

Tematyzowanie danych rysunku

Jak tematyzować dane rysunku

■ Tworzenie tematu dla warstwy rysunku (str. 983)
■ Edytowanie tematu dla danych rysunku (str. 985)
■ Zmiana miniatury używanej w Menedżerze wyświetlania (str. 985)
■ Dodawanie legendy do rysunku (str. 985)
■ Używanie opisu do tematu dla warstwy rysunku (str. 988)

Przegląd tematyzowania danych rysunku

Tematy dla warstw rysunku umożliwiają zróżnicowaną stylizację obiektów rysunkowych
w oparciu o właściwości obiektu lub dane skojarzone z obiektami.

Na przykład można zróżnicować odcień niebieskiego używanego dla działek w zależności
od szacowanej wartości właściwości każdej działki.

Zmiana kolor każdej działki bazująca na oszacowanej wartości właściwości.

Można również używać predefinowanych tematów nazywanych wymuszeniami (str. 986).
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Temat danych

Temat dla warstwy rysunku może być oparty na:

■ Właściwości obiektu, na przykład powierzchni lub długości

■ Danych przechowywanych w tabeli danych opisowych, na przykład średnice rury

■ Dane przechowywane w połączonej zewnetrznej bazie danych, na przykład wartości
działek

Dane używane w temacie na warstwie rysunku mogą być określonymi wartościami, takimi
jak materiał rur, użycie terenu lub rodzaj nawierzchni, bądź zakresem wartości, takich
jak wartość nieruchomości, temperatura lub liczba mieszkańców.

Jeżeli dane są zestawem konkretnych wartości, należy wybrać te wartości, które są
potrzebne. Temat rolniczy może na przykład wyświetlać różne uprawy w różnych kolorach.
Każda uprawa jest określoną wartością. Można pominąć niektóre uprawy.

Jeśli dane są przedziałami wartości, wybierz ile ma być przedziałów i jak podzielić dane.
Na przykład temperatura może być dowolną liczbą. Można podzielić wartości temperatur
na trzy przedziały: poniżej 30, 30 do 60 i powyżej 60.

Użytkownik może dodać legendę informującą o warunkach tematu oraz wyjaśniającą
użyte kolory, symbole, wzory linii, cieniowania i opisy.

Patrz także:

■ Dodawanie legendy (str. 926)

■ Tematyzowanie elementów (str. 968)

■ Tematyzowanie powierzchni w celu przeprowadzenia analizy wysokości, spadku i
ustawienia (str. 1003)

Użyj tej metody...Aby wykonać...

W aplikacji Menedżer wyświetlania (str.
1775) kliknij prawym przyciskiem myszy

warstwę rysunku  ➤ Dodaj styl  ➤ Temat.
Więcej informacji znajduje się w rozdziale
Tematyzowanie danych rysunku (str. 978)

Tworzenie tematu dla warstwy rysunku.
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Użyj tej metody...Aby wykonać...

W Menedżer wyświetlania (str. 1775) kliknij

prawym przyciskiem myszy warstwę rysunku

 ➤ Edytuj temat.
Więcej informacji znajduje się w rozdziale
Tematyzowanie danych rysunku (str. 978)

Edycja tematu dla warstwy rysunku.

Na karcie Wyświetl na palecie Właściwości dla
warstwy rysunku wybierz podgląd miniatury.
Więcej informacji znajduje się w rozdziale
Tematyzowanie danych rysunku (str. 978)

Zmiana obrazu miniatury dla tematu w
Menedżerze wyświetlania.

W Menedżerze wyświetlania kliknij menu

Narzędzia  ➤ Utwórz legendę.
Więcej informacji znajduje się w rozdziale
Tematyzowanie danych rysunku (str. 978)

Dodaj legendę

Skrócone omówienie

Tematyzuj warstwę rysunku wMenedżerze wyświetlania

Tworzy temat warstwy rysunku w Menedżerze wyświetlania

Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednią warstwę
rysunku w Menedżerze wyświetlania. Wybierz opcję Dodaj
styl ➤ Temat.

Okienko zadań

Okno dialogowe Mapy tematyczneOkno dialogowe
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Tworzenie tematów dla warstw rysunku

Poniższa tabela pokazuje dane tematyzowane przy użyciu różnych opcji stylizowania i
przedstawia wskazówki na temat użycia tych opcji.

Więcej informacjiPrzykładStyl tematu

Zmiana koloru

Aby przypisać szerokość linii
okręgom, łukom lub liniom,

Zmiana rodzaju linii

należy przekształcić te obiekty
w polilinie za pomocą narzędzi
czyszczenia rysunku. Zobacz
rozdział Czyszczenie danych
rysunku (str. 643).

Aby przypisać szerokość linii
okręgom, łukom lub liniom,

Zmiana szerokości linii

należy przekształcić te obiekty
w polilinie za pomocą narzędzi
czyszczenia rysunku. Zobacz
rozdział Czyszczenie danych
rysunku (str. 643).
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Więcej informacjiPrzykładStyl tematu

Zmiany stylu wydruku pojawiają
się tylko w podglądach i w
publikowanych rysunkach.

Zmiana stylu wydruku

Wskazówki dla tematów warstw
rysunku: Skala kreskowania (str.
986)

Dodanie
kreskowania/wypełnienia

Wskazówki dla tematów warstw
rysunku: Wysokość tekstu (str.
987)

Dodanie tekstu

Aby przypisać szerokość linii
okręgom, łukom lub liniom,

Zmiana stylu linii

należy przekształcić te obiekty
w polilinie za pomocą narzędzi
czyszczenia rysunku. Zobacz
rozdział Czyszczenie danych
rysunku (str. 643).
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Więcej informacjiPrzykładStyl tematu

Współczynnik skali dla bloków
jest różny w zależności od skali

Zmiana wstawienia bloku

wydruku i rozmiaru bloku. Dla
map drukowanych w skali
1:2000, blok jednostkowy (o
wielkości 1 jednostka na 1
jednostkę) będzie dobrze
widoczny przy skali 2000.

Wskazówki dla tematów warstw
rysunku: Opis (str. 988)
Wskazówki dla tematów warstw
rysunku: Wysokość tekstu (str.
987)

Dodanie opisu

Patrz także:

■ Dodawanie legendy (str. 926)

■ Tematyzowanie elementów (str. 968)

■ Tematyzowanie powierzchni w celu przeprowadzenia analizy wysokości, spadku i
ustawienia (str. 1003)

■ Tworzenie tematu dla warstwy rysunku (str. 983)

■ Edytowanie tematu dla danych rysunku (str. 985)

■ Zmiana miniatury używanej w Menedżerze wyświetlania (str. 985)

■ Dodawanie legendy do rysunku (str. 985)

Tworzenie tematu dla warstwy rysunku

1 W aplikacji Menedżer wyświetlania (str. 1775) kliknij prawym przyciskiem myszy
warstwę rysunku  ➤ Dodaj styl  ➤ Temat.
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Informacje dotyczące tworzenia warstw zamieszczono w sekcji Wprowadzanie
danych rysunku z plików DWG (str. 297).

2 W oknie dialogowym Mapy tematyczne na liście Rodzaj tematu wybierz rodzaj
tematu, który ma być utworzony.

■ Zestaw określonych wartości — Wybierz tę opcję, jeśli dane mają kilka różnych
wartości, na przykład materiał rur, użycie terenu lub rodzaj nawierzchni.

■ Zakres wartości numerycznych — Wybierz tę opcję jeśli dane mogą być dowolną
wartością, na przykład wartość właściwości, temperatura lub zaludnienie. Przy
wyświetlaniu tego typu danych definiowane są przedziały wartości.

3 Kliknij Wartości obok listy Rodzaj tematu, aby określić dane używane dla tematu.

4 W oknie dialogowym Wartości tematyczne, w Wartości danych, określ używane

dane. Dla opcji Pobierz z, kliknij przycisk , aby wtbrać z listy źródeł danych.

5 Aby pominąć lub wyłączyć niektóre wartości w danych, określ je w ramce Pomiń.

Wartości te, gdyby były obecne wśród danych, mogłyby być nieodpowiednie dla
tego tematu. Przykładami mogą być zerowe lub puste wartości danych.

6 Aby znormalizować dane względem pewnej innej wartości danych, w Normalizuj

przez, wprowadź wartość lub wyrażenie. Kliknij , aby wybrać z listy źródeł
danych.

7 Kliknij przycisk Odczytaj dane.

AutoCAD Map 3D odczyta wartości w wybranym źródle danych.

Jeśli nie ma danych, sprawdź, czy warstwa zawiera obiekty. Menedżer wyświetlania
nie działa z obiektami budownictwa lądowego i wodnego lub obiektami z
dołączonych rysunków, które zapytaniem zostały przywołane do bieżącego rysunku.
Aby użyć obiektów z dołączonych rysunków za pomocą Menedżera wyświetlania,
utwórz warstwę Zapytanie.

8 Jeżeli nie pracujesz z zakresami, wybierz wartości do uwzględnienia na mapie.

9 W przypadku tworzenia tematu z przedziałami w Przedziałach danych (str. 1383)
wybierz sposób podziału wartości na przedziały.

10 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.

11 W Szczegóły tematyczne (str. 1397) określ sposób stylizowania obiektów w temacie
i etykiety tekstu w legendzie.
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12 Kliknij przycisk Zakończ.

Edytowanie tematu dla danych rysunku

■ W Menedżerze wyświetlania kliknij prawym przyciskiem myszy temat rysunku, który
ma być edytowany i wybierz opcję Edycja temat.

Zmiana miniatury używanej w Menedżerze wyświetlania

1 Wybierz warstwę.

2 Kliknij opcję Wyświetl, aby otworzyć paletę Właściwości.

3 Na karcie Wyświetl na palecie Właściwości, wybierz miniaturkę podglądu.

Przykładowo wybierz ikonę wieloboku dla działek lub ikonę łuku dla rur.

Dodawanie legendy do rysunku

■ W Menedżerze wyświetlania kliknij menu Narzędzia  ➤ Utwórz legendę.

Patrz także:

■ Przegląd tematyzowania danych rysunku (str. 978)

■ Wskazówki dla tematów warstw rysunku: Wymuszenia (str. 986)

■ Okno dialogowe Mapy tematyczne (str. 1396)

■ Okno dialogowe Wartości tematyczne (str. 1397)

■ Okno dialogowe Przedział wartości (str. 1383)

■ Dodawanie legendy (str. 926)

Skrócone omówienie

Tematyzuj warstwę rysunku wMenedżerze wyświetlania

Tworzy temat warstwy rysunku w Menedżerze wyświetlania

Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednią warstwę
rysunku w Menedżerze wyświetlania. Wybierz opcję Dodaj
styl ➤ Temat.

Okienko zadań

Okno dialogowe Mapy tematyczneOkno dialogowe
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Wskazówkidlatematówwarstwrysunku:Wymuszenia

Dla stylizacji można wybrać ze zdefiniowanych wcześniej zestawów stylizacji, zwanych
wymuszeniami.

Wymuszenie jest zestawem wstępnie wbudowanych sekwencji, takich jak zestaw gradacji koloru
lub zestaw rodzajów linii.

Informacje wymagane do utworzenia wymuszenia są przechowywane w oddzielnym
pliku w formacie XML. AutoCAD Map 3D oferuje kilka plików wymuszeń do wykorzystania
przez użytkowników.

Wskazówki dla tematówwarstw rysunku: Skala
kreskowania

Dla standardowo skalowanych wzorów kreskowania (tych, które nie mają przedrostka
AR-), gęstość kreskowania zmienia się odpowiednio do skali kreskowania i używanej skali
wydruku.

WynikSkala kreskowaniaDrukowanie,
Wyświetlanie lub
Wyświetlanie skali

Wypełnienie1 do 5001:2000

Dobrze widoczne linie2000

Rzadkie, sporadyczne linie15000

Brak kreskowania lub tylko jedna linia20000

Wypełnienie1 do 25001:10000

Dobrze widoczne linie10000

Rzadkie, sporadyczne linie75000
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WynikSkala kreskowaniaDrukowanie,
Wyświetlanie lub
Wyświetlanie skali

Brak kreskowania lub tylko jedna linia100000

Dla zamkniętych obszarów, można zastosować wypełnienie w dowolnej skali.

Przykłady wzorów kreskowania o
różnych skalach na mapie
wydrukowanej w skali 1:10000

Używając zbyt małej skali dla wzorów kreskowania można poważnie pogorszyć wyniki.
Aby wyświetlić listę standardowych wzorów kreskowania, odszukaj hasło "biblioteki
standardowe" w indeksie pomocy.

Wskazówki dla tematówwarstw rysunku:Wysokość
tekstu

Wartości skali i wysokości dla wzorów wypełnienia, wysokości tekstu i wielkości symbolu
zmieniają się odpowiednio do planowanej skali wydruku. Poniższa tabela przedstawia
wysokości tekstu odpowiadające różnym skalom wydruku rysunków.

(Wysokość tekstu)Wymagana wysokość tekstu na
wydrukowanym rysunku

Skala wydruku

200011:2000

10000.5
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(Wysokość tekstu)Wymagana wysokość tekstu na
wydrukowanym rysunku

Skala wydruku

1000011:10000

50000.5

Wskazówki dla tematówwarstw rysunku: Opis

Użyj szablonu opisu aby dodać opis do tematu. W mapie definiowane są szablony opisu.
Są one zapisywane w rysunkach jako bloki o specjalnych nazwach i definiują jaki rodzaj
informacji będzie wyświetlany w opisie, jak i układ tych informacji.

Szablony opisu mogą zawierać wartości tekstowe, takie jak wartości z danych opisowych
lub właściwości obiektów, takie jak szerokość linii, oraz grafiki, takie jak obrazy i strzałki.

Patrz także:

■ Przegląd opisywania map (str. 909)

Używanie opisu do tematu dla warstwy rysunku

1 Wybierz szablon opisu, który ma być użyty.

2 Określ informacje na temat wstawienia, na przykład punkt wstawienia, skala, obrót,
rodzaj linii i kolor.

Analizowanie powierzchni rastrowych

W programie AutoCAD Map 3D dostępne są narzędzia umożliwiające wyświetlanie i
analizę powierzchni 3D opartych na rastrze, na przykład Cyfrowych modeli wysokości
(DEM), plików Siatki ESRI i Danych cyfrowej wysokości terenu (DTED).

Można na przykład tworzyć mapy warstwic ułatwiające analizowanie terenu
trójwymiarowego, stosować tematyzowanie rastrowe w celu analizowania poziomów,
spadków i ustawień, rozkładać dane mapy na powierzchniach, wyświetlać dane w postaci
trójwymiarowej itd.

Do dodawania powierzchni rastrowych służy narzędzie Data Connect. Więcej informacji
na ten temat znajduje się w rozdziale Wprowadzanie elementów GIS (str. 265).
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Analizowanie powierzchni rastrowych

■ Tworzenie linii warstwic (str. 991)
■ Edytowanie stylów i etykiet linii użytych w odniesieniu do linii warstwic (str. 992)
■ Usuwanie warstwy linii warstwic. (str. 992)
■ Rozkładanie danych mapy 2D na powierzchni 3D (str. 993)
■ Przełączanie między widokami 2D i 3D (str. 994)
■ Przełączanie między widokami 2D i 3D (str. 996)
■ Korzystanie z funkcji Zoom 3D (str. 996)
■ Używanie opcji Nfragm 3D (str. 996)
■ Używanie opcji Orbita 3D (str. 997)
■ Korzystanie z funkcji przejścia (str. 997)
■ Zmienianie stylu wizualnego (str. 998)
■ Określanie ustawień cieniowania rzeźby terenu (str. 1001)
■ Wyłączanie cieniowania rzeźby terenu (str. 1002)
■ Zmienianie przeskalowania pionowego (str. 1002)
■ Tematyzowanie powierzchni w celu dokonania analizy wysokości, spadku lub

ustawienia (str. 1004)
■ Zmienianie kolorów powierzchni tematyzowanej (str. 1005)

Analizowanie powierzchni rastrowych— przegląd

Po dodaniu do mapy powierzchni opartej na rastrze (na przykład Cyfrowego modelu
wysokości lub pliku Siatki GRID) można ją analizować na różne sposoby.

Patrz także:

■ Dodawanie powierzchni opartych na rastrze do mapy (str. 376)

Analizuj powierzchnię opartą na rastrze (na przykład Cyfrowy model wysokości lub plik
Siatki ESRI) w następujący sposób.

Dodawanie linii warstwic (str. 990) do powierzchni w celu utworzenia mapy
warstwic, zwaną również mapą topograficzną.

Rozkładanie dwuwymiarowych danych mapy na powierzchniach
trójwymiarowych (str. 993) w celu wyświetlenia wszystkich danych w postaci
mapy tekstur 3D.

Wyświetlanie, przechodzenie, przejście lub przelot (str. 994) w odniesieniu
do mapy 3D w celu wyświetlania mapy z różnych perspektyw.
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Cieniowanie rzeźby terenu (str. 1000), w celu rzutowania rzeczywistych cieni
na powierzchnię, aby wyglądała bardziej realistycznie i mogła zostać łatwiej
poddana analizie.

Zmienianie przeskalowania pionowego (str. 1000), w celu określenia, w jaki
silny sposób widoczne są zmiany poziomu.

Tematyzowanie i zmienianie kolorów (str. 1003), w celu dokonania analizy
poziomu, spadku, ustawienia itd.

Dodawanie i modyfikowanie linii warstwic

Można dodać na mapie linie warstwic do powierzchni opartej na rastrze, aby utworzyć
mapę warstwicową lub topograficzną. Dodawanie linii warstwic do warstw powierzchni
następuje w Menedżerze wyświetlania.

W przypadku zastosowania linii warstwic każda linia łączy punkty takiej samej wysokości
na powierzchni. Linie mogą ułatwić określenie poziomu w danym miejscu na powierzchni,
zwiększyć przejrzystość i ułatwić analizowanie terenu powierzchni 3D oraz ułatwić
nawigację.

Linie warstwic dodane do powierzchni DEM

Linie warstwic są przechowywane jako nowe polilinie lub elementy wieloboków w pliku
SDF i jako nowa warstwa w Menedżerze wyświetlania.
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Można edytować i stylizować linie poziomic tak samo jak inne warstwy elementów. Linie
warstwic można również usuwać i tworzyć ponownie.

Dodając linie warstwic, użytkownik określa następujące opcje:

■ Nazwa nowej warstwy warstwic

■ Interwał poziomu warstwic

■ Jednostki (metry lub stopy) używane w celu mierzenia poziomu

■ Główny interwał warstwic

■ Etykiety warstwic

■ Czy warstwice mają zostać utworzone w postaci polilinii, czy regionów

■ Nazwa pliku SDF, w którym zostaną zapisane elementy warstwicy

Patrz także:

■ Dodawanie powierzchni opartych na rastrze do mapy (str. 376)

■ Rozkładanie danych mapy na powierzchniach 3D (str. 993)

■ Wyświetlanie powierzchni w widoku 3D (str. 994)

■ Tworzenie linii warstwic (str. 991)

■ Edytowanie stylów i etykiet linii użytych w odniesieniu do linii warstwic (str. 992)

■ Usuwanie warstwy linii warstwic. (str. 992)

Tworzenie linii warstwic

1 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę
powierzhcni i wybierz polecenie Utwórz warstwę warstwic.

Informacje dotyczące dodawania warstwy powierzchni zamieszczono w sekcji
Dodawanie powierzchni opartych na rastrze do mapy (str. 376).

2 W oknie dialogowym Tworzenie warstwicy wprowadź nazwę dla nowej warstwy
Menedżera wyświetlania, która będzie zawierać linie warstwic.

3 Na liście Przyrost poziomu warstwicy wybierz przyrost między liniami warstwic.
Jest to różnica poziomów między liniami, na przykład 10, 20 lub 50.

4 Wybierz jedności (metry lub stopy), które będą używane do mierzenia poziomu na
powierzchni.
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W programie AutoCAD Map 3D jest podejmowana próba uzyskania tej jednostki z
powierzchni, ale można ją zmienić.

5 Na liście Główna warstwica co wybierz przyrost między głównymi (pogrubionymi)
liniami warstwic.

Na przykład, jeśli zostanie wybrane 5, co piąta linia warstwicy będzie pogrubiona.

6 W celu etykietowania głównych linii warstwic za pomocą poziomów, który
reprezentują, wybierz pole wyboru Etykieta poziomu.

7 Dla opcji Utwórz warstwicę jakowybierz rodzaj elementu, który ma być użyty podczas
tworzenia linii warstwic. Wybierz polilinię lub region.

8 Dla opcji Zapisz warstwicę w pliku wpisz nazwę dla nowego pliku SDF, w którym
będą przechowywane elementy linii warstwic.

9 Kliknij przycisk OK.

Nowe elementy linii warstwic zostaną dodane do mapy. Zostaną one umieszczone na
nowej warstwie Menedżera wyświetlania o nazwie określonej przez użytkownika i będą
przechowywane w pliku SDF.

Edytowanie stylów i etykiet linii użytych w odniesieniu do linii warstwic

1 W Menedżerze wyświetlania kliknij warstwę warstwic i kliknij polecenie Stylizuj w
pasku narzędzi.

2 W Edytorze stylów zmień style i etykiety linii w taki sam sposób, jak w przypadku
pozostałych elementów. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale
Edycja elementów (str. 595).

Aby zmienić pozostałe ustawienia warstwic, na przykład przyrost poziomu lub
jednostki, należy usunąć warstwę warstwic i utworzyć ją ponownie przy użyciu
wymaganych ustawień.

Usuwanie warstwy linii warstwic.

1 Wybierz odpowiednią warstwę warstwicy w Menedżerze wyświetlania.

2 Kliknij przycisk Remove.

Skrócone omówienie

Tworzenie warstwic
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Tworzy linie warstwic dla powierzchni rastrowych 3D

Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednią warstwę
powierzchni w Menedżerze wyświetlania, a następnie wybierz
polecenie Utwórz warstwę poziomic.

Okienko zadań

Okno dialogowe Warstwice programu Autodesk MapOkno dialogowe

Rozkładanie danychmapy na powierzchniach 3D

Aby rozłożyć dane mapy 2D na powierzchni na mapie, przejdź do widoku 3D. W programie
AutoCAD Map 3D dane mapy 2D są automatycznie rozkładane i całość jest wyświetlana
w 3D, tworząc wzór tekstury.

Na przykład w przypadku satelitarnych obrazów rastowych 2D, warstwy działki 2D i
Cyfrowego Modelu Wysokości (DEM) 3D można włączyć 3D, aby rozłożyć obrazy
satelitarne i działki na DEM.

Działki i drogi 2D rozłożone na powierzchni 3D modelu DEM

UWAGA Nie można edytować danych 2D dopóki są rozłożone w widoku 3D. Wróć do
widoku 2D.

Patrz także:

■ Dodawanie powierzchni opartych na rastrze do mapy (str. 376)

■ Wyświetlanie powierzchni w widoku 3D (str. 994)

Rozkładanie danych mapy 2D na powierzchni 3D

1 W aplikacji Menedżer wyświetlania (str. 1775) sprawdź, czy na mapie znajduje się
warstwa powierzchni.

Informacje dotyczące dodawania warstwy powierzchni zamieszczono w sekcji
Dodawanie powierzchni opartych na rastrze do mapy (str. 376).
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2 Kliknij ikonę na pasku stanu, aby przejść do widoku 3D.

Zostanie wyświetlony pasek narzędzi Nawigacja 3D oraz włączone przyspieszenie
sterownika ekranu, aby zwiększyć wydajność wyświetlania zawartości 3D.

3 Użyj narzędzi paska Nawigacja 3D, aby zmienić pozycję. Więcej informacji na ten
temat znajduje się w rozdziale Wyświetlanie powierzchni w widoku 3D (str. 994).

4 Aby wrócić do widoku 2D, kliknij ikonę na pasku stanu.

Przełączanie między widokami 2D i 3D

1 Kliknij ikonę na pasku stanu, aby przejść do widoku 3D lub , aby przejść
do widoku 2D.

Skrócone omówienie

Układanie danych 2D na powierzchni

Przejdź do widoku 3D. Dane 2D zostaną automatycznie rozłożone na powierzchniach
mapy

Przejdź do widoku 3D

Ikona

Wyświetlanie powierzchni wwidoku 3D

Pracując z mapami zawierającymi dane 3D, takie jak powierzchnie rastrowe, często istnieje
potrzeba wyświetlania innych widoków 3D w celu zbadania i dokonania analizy
powierzchni z różnych perspektyw.

Użyj jednej z następujących opcji, aby wyświetlić mapę 3D interaktywnie:

■ Przejdź do widoku 3D - wyświetla pasek narzędzi Nawigacja 3D, zawierający polecenia
wymagane do zmienienia widoku 3D (na przykład Orbita 3D) oraz włącza
przyspieszenie sterownika ekranu, aby zwiększyć wydajność wyświetlania zawartości
3D.
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■ Zoom 3D - symuluje efekt teleobiektywu kamery, przez co powstaje wrażenie, że
obiekty znajdują się bliżej lub dalej.

■ Nfragm 3D — zmienia widok w taki sposób, aby podążał za kursorem.

■ Polecenia Orbita 3D — przesuwa mapę powierzchni wokół celu. Przykłady: 3DORBITA,
orbita ograniczona i orbita swobodna.

■ Obrót — symuluje przesuwanie kamery w kierunku przeciągania.

■ Spacer lub Przelot — symuluje przechodzenie lub przelatywanie przez model 3D.

■ Animacja na torze ruchu — nagrywa i odtwarza przejście lub przelot modelu, aby
przedstawić mapę powierzchni w sposób wizualny.

■ Inne polecenia programu AutoCAD — umożliwiają wyświetlanie i nawigację w 3D.
Można na przykład użyć polecenia STYLEWIZ, aby ukryć lub wyświetlić linie i dane
cieni 3D, albo polecenia Kamera, aby ustawić kamerę w sposób umożliwiający
manipulowanie widokami perspektywicznymi 3D oraz ich zapisywanie.

Więcej informacji na temat powyższych poleceń znajduje się w pomocy programu
AutoCAD.

PORADA Aby zoptymalizować sposób wyświetlania powierzchni po jej powiększeniu,
należy użyć opcji Przepróbkuj raster. Spowoduje to, że dane zostaną poddane ponownemu
próbkowaniu lub zostanie wysłane ponowne zapytanie o dane, przez co staną się one
tak wyraźne, jak jest to tylko możliwe, a efekty, takie jak pikselizacja, zostaną usunięte.
Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale Przeglądanie obrazów rastrowych
(str. 577).

Patrz także:

■ Dodawanie powierzchni opartych na rastrze do mapy (str. 376)

■ Rozkładanie danych mapy na powierzchniach 3D (str. 993)

■ Przeglądanie obrazów rastrowych (str. 577)

UWAGA Poniższe procedury są przewidziane dla map zawierających powierzchnie
rastrowe 3D, które zostały dodane za pomocą narzędzia Data Connect. Więcej informacji
znajduje się w rozdziale Dodawanie powierzchni opartych na rastrze do mapy (str. 376).

■ Przełączanie między widokami 2D i 3D (str. 996)

■ Korzystanie z funkcji Zoom 3D (str. 996)
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■ Używanie opcji Nfragm 3D (str. 996)

■ Używanie opcji Orbita 3D (str. 997)

■ Korzystanie z funkcji przejścia (str. 997)

■ Zmienianie stylu wizualnego (str. 998)

Przełączanie między widokami 2D i 3D

■ Kliknij ikonę na pasku stanu, aby przejść do widoku 3D, lub , aby przejść
do widoku 2D.

Korzystanie z funkcji Zoom 3D

1 Kliknij polecenie Zoom 3D na pasku narzędzi Nawigacja 3D .

Można otworzyć pasek narzędzi Nawigacja 3D poprzez kliknięcie prawym
przyciskiem myszy szarego obszaru obok obszaru górnego paska narzędzi okna
aplikacji i wybranie opcji AutoCAD  ➤ Nawigacja 3D.

2 Wybierz opcję powiększenia:

■ Szybki - zoom interaktywny. Gdy zostanie wyświetlony kursor w postaci dłoni,
naciśnij i przytrzymaj przycisk urządzenia wskazującego, a następnie przesuń
je pionowo, aby powiększać lub pomniejszać.

■ Wszystko - powiększ do całego rysunku

■ Zakres - wyświetla wszystkie obiekty z maksymalną wielkością mieszczącą się
w bieżącym obszarze rysunku.

■ Okno - powiększenie poprzez określenie prostokątnego obszaru, który ma
zostać wyświetlony.

■ Poprzedni - powiększenie do poprzedniego widoku

3 Naciśnij klawisz ENTER, ESC lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zakończyć.

Używanie opcji Nfragm 3D

1 Kliknij opcję Nfragm 3D na pasku narzędzi Nawigacja 3D .
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2 Gdy zostanie wyświetlony kursor w postaci dłoni, naciśnij i przytrzymaj przycisk
urządzenia wskazującego, jednocześnie nim poruszając.

3 W przypadku korzystania z myszy z kołem naciśnij i przytrzymaj przycisk koła, a
następnie poruszaj myszą.

4 Naciśnij klawisz ENTER, ESC lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zakończyć.

Używanie opcji Orbita 3D

1 Użyj jednej z następujących opcji orbity 3D:

■ Pasek narzędzi Nawigacja 2D: Ograniczona orbita 3D

■ Pasek narzędzi Nawigacja 3D: Swobodna orbita 3D

■ Wprowadź polecenie 3DORBITA

2 Kliknij i przeciągnij kursor, aby obrócić widok.

3 Aby wyjść z orbity 3D, naciśnij klawisz ENTER lub ESC, bądź kliknij polecenie Zakończ
w menu skrótów.

Korzystanie z funkcji przejścia

1 Sprawdź, czy wielkość kroku lub odległość pokonywana przy każdym kroku jest
wystarczająco duża, aby wykonać przejście przez powierzchnię. Wprowadź polecenie
STEPSIZE i sprawdź, czy dla polecenia określono wartość od 80 do 1500 lub więcej.
Wartość ta może być uzależniona od poziomu powiększenia.

2 Kliknij polecenie Przejście na pasku narzędzi Nawigacja 3D .

3 Zostanie wyświetlone okno z opisem klawiszy sterujących przejściem. Jedną z
najwygodniejszych opcji jest korzystanie z klawiszy strzałek. Kliknij przycisk OK.

4 Poczekaj chwilę, do momentu wyświetlenia palety Wskaźnik położenia. Sprawdź i
zmień odpowiednie ustawienia, a następnie minimalizuj lub zamknij paletę.

5 Użyj klawiszy, aby przejść przez powierzchnię. Użyj na przykład klawisza strzałka
do góry, aby przejść do przodu.

6 Po zakończeniu naciśnij klawisz ENTER lub ESC.
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Zmienianie stylu wizualnego

1 Wprowadź polecenie STYLEWIZ.

2 Kliknij dwukrotnie przykładowy obraz stylu wizualnego w Menedżerze stylów
wizualnych.

Wybrany styl wizualny zostanie zastosowany w odniesieniu do powierzchni.

Informacje dotyczące optymalizowania wyświetlania powierzchni po operacji powiększenia
(na przykład w celu usunięcia pikselizacji) zamieszczono w sekcji Przeglądanie obrazów
rastrowych (str. 577).

Informacje dotyczące trybu spaceru i przelotu, obrotu 3D, animacji na torze ruchu i innych
poleceń programu AutoCAD ułatwiających wyświetlanie danych w trybie 3D zamieszczono
w pomocy programu AutoCAD.

Skrócone omówienie

3DPAN

Uruchamia interaktywny widok 3D oraz umożliwia poziome i pionowe przeciąganie
widoku

Nfragm 3D

Ikona

3DPANWiersz polecenia

3DZOOM

Powiększa lub pomniejsza do widoku rysunku

Powiększenie 3D

Ikona

3DZOOMWiersz polecenia

3DORBIT

Steruje interaktywnym wyświetlaniem obiektów w trybie 3D

Orbita ograniczona 3D

Ikona
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3DORBITWiersz polecenia

3DFORBIT

Steruje interaktywnym wyświetlaniem obiektów w trybie 3D przy użyciu orbity
nieograniczonej

Orbita swobodna 3D

Ikona

3DFORBITWiersz polecenia

3DCORBIT

Uruchamia interaktywny widok 3D oraz wprawia obiekty w ciągły ruch

Ciągłe okrążanie 3D

Ikona

3DCORBITWiersz polecenia

3DSPACER

Interaktywnie zmienia widok rysunku 3D w taki sposób, jakby użytkownik spacerował
przez model

Spacer 3D

Ikona

3DSPACERWiersz polecenia

3DSWIVEL

Zmienia cel widoku w kierunku przeciągania

Obrót 3D

Ikona

3DSWIVELWiersz polecenia

3DDISTANCE

Uruchamia interaktywny widok 3D oraz sprawia, że obiekty zdają się znajdować bliżej
lub dalej
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Dopasuj odległość 3D

Ikona

3DDISTANCEWiersz polecenia

Zastosowanie cieniowania rzeźby terenu i przeskalowania
pionowego

Cieniowanie rzeźby terenu dodaje cieniowanie do warstw powierzchni 3D poprzez
rzutowanie światła słonecznego na powierzchnię z określonego kierunku lub pod
określonym kątem.

Cieniowanie rzeźby terenu pozwala uzyskać bardziej realistyczny obraz i ułatwia
zrozumienie znaczenia i wzajemnych stosunków między różnymi zmianami poziomu
(czyli wypukłościami i dolinami) powierzchni.

Powierzchnia bez cieniowania rzeźby
terenu

Powierzchnia z cieniowaniem rzeźby
terenu

Cieniowanie rzeźby terenu jest domyślnie włączone dla każdej warstwy powierzchni
mapy, użytkownik może je jednak wyłączyć (lub ponownie włączyć) dla danej warstwy
w każdej chwili.

Można zmienić ustawienia słońca używane przez program AutoCAD Map 3D do
cieniowania rzeźby terenu. Ustawienia te są wykorzystywane w całym programie AutoCAD
Map 3D i są stosowane do wszystkich warstw powierzchni z włączonym cieniowaniem
rzeźby terenu.

Użytkownik może również wpływać na wygląd zmian poziomów przy użyciu ustawienia
przeskalowania pionowego, aby były one mniej lub bardziej podkreślone. Zwiększenie
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przeskalowania pionowego intensyfikuje cieniowanie rzeźby terenu i powoduje, że zmiany
poziomów są bardziej podkreślone. Ustawienie przeskalowania pionowego stosowane
jest do wszystkich wyświetlanych powierzchni.

Oprócz powyższych ustawień, polecenia programu AutoCAD mogą również służyć do
zmieniania wyglądu powierzchni. Można na przykład użyć polecenia STYLEWIZ, aby
wyświetlić powierzchnię w postaci modelu szkieletowego 3D, jako model 3D ukryty,
realistyczny lub koncepcyjny. Więcej informacji znajduje się w pomocy programu
AutoCAD.

Patrz także:

■ Dodawanie powierzchni opartych na rastrze do mapy (str. 376)

■ Określanie ustawień cieniowania rzeźby terenu (str. 1001)

■ Wyłączanie cieniowania rzeźby terenu (str. 1002)

■ Zmienianie przeskalowania pionowego (str. 1002)

Określanie ustawień cieniowania rzeźby terenu

1 Sprawdź, czy znajdujesz się w środowisku Map 3D dla danych geoprzestrzennych
obszar roboczy (str. 1776).

2 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Ustawienia cieniowania rzeźby.

3 Określ kierunek i kąt padania promieni słonecznych, które mają zostać użyte w celu
cieniowania rzeźby terenu, wykonując jedną z następujących czynności:

■ Wprowadź ręcznie kierunek i kąt padania promieni słonecznych:

■ Określ kierunek, z którego ma padać światło słoneczne, na przykład Wschód
lub Zachód. W polu edycji można wpisać odpowiedni kierunek lub
przeciągnąć żółty dysk w kompasie w odpowiednią pozycję.

■ Podaj kąt padania promieni słonecznych, określając wysokość
umiejscowienia światła na niebie, na przykład blisko horyzontu,
bezpośrednio nad głową lub gdzieś pomiędzy. W polu edycji można wpisać
odpowiedni kąt lub przeciągnąć żółty dysk, aby określić kąt.

■ Kliknij przycisk Ustawienia, aby ustawić kierunek i kąt padania promieni
słonecznych w oparciu o datę, godzinę i miejsce określone w palecie Właściwości
słońca. Aby wypełnić okno dialogowe Ustawienia cieniowania rzeźby
ustawieniami Właściwości słońca, wróć do okna dialogowego Ustawienia
cieniowania rzeźby i kliknij polecenie Importuj.
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4 Kliknij przycisk OK.

Wyłączanie cieniowania rzeźby terenu

1 W aplikacji Menedżer wyświetlania (str. 1775) kliknij prawym przyciskiem myszy
odpowiednią warstwę powierzchni, a następnie kliknij polecenie Edytuj styl
wyświetlania.

2 Wykonaj jedną z poniższych czynności:

■ Aby wyłączyć cieniowanie rzeźby terenu, określ wartość 0 dla pasma cieniowania
rzeźby terenu.

■ Aby włączyć cieniowanie rzeźby terenu, określ wartość 1 dla pasma cieniowania
rzeźby terenu i sprawdź, czy dla pasma poziomów określona została wartość 1.

Zmienianie przeskalowania pionowego

■ Podaj odpowiednią wartość przeskalowania pionowego na pasku stanu z listy
rozwijanej. Wybierz opcję Niestandardowe, aby określić wartość, której nie ma na
liście.

Określ większą liczbę, jeśli zmiany poziomów mają być bardziej widoczne. Wprowadź
mniejszą liczbę lub wartość dziesiętną, jeśli zmiany mają być mniej widoczne.

Skrócone omówienie

MAPHILLSHADE

Określa ustawienia, które mają być używane przy cieniowaniu powierzchni rastrowych
3D

Kliknij opcję Ustawienia ➤ Ustawienia cieniowania rzeźby.Menu

MAPHILLSHADEWiersz polecenia

Okno dialogowe Ustawienia cieniowania terenuOkno dialogowe

1002 | Rozdział 8   Analizowanie danych



Tematyzowanie powierzchni w celu przeprowadzenia analizy
wysokości, spadku i ustawienia

Użytkownik może utworzyć temat, aby zmienić sposób wyświetlania powierzchni w
oparciu o wysokość (poziom), spadek lub ustawienie (kierunek spadku).

IlustracjaRodzaj tematu powierzchni

Wysokość - zmienia sposób wyświetlania
w oparciu o poziom.

Spadek - zmienia sposób wyświetlania w
oparciu o spadek gruntu lub stromość.

Można na przykład użyć szarego koloru,
aby wyświetlić obszary o spadku
mniejszym niż 10%.

Ustawienie - zmienia sposób wyświetlania
w oparciu o kierunek spadku gruntu.
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Może to ułatwić analizę powierzchni. Można na przykład utworzyć temat oparty na
wysokości, w celu dokonania analizy danych poziomów, temat oparty na spadku, w celu
określenia, które obszary są wystarczająco płaskie na osiedla mieszkaniowe, lub temat
oparty na ustawieniu, w celu znalezienia najlepszych tras odwadniających.

Patrz także:

■ Dodawanie powierzchni opartych na rastrze do mapy (str. 376)

■ Zmienianie kolorów powierzchni tematyzowanej (str. 1005)

■ Tematyzowanie elementów (str. 968)

■ Zastosowanie cieniowania rzeźby terenu i przeskalowania pionowego (str. 1000)

■ Dodawanie legendy (str. 926)

■ Definiowanie zakresów skali (str. 548)

Tematyzowanie powierzchni w celu dokonania analizy wysokości, spadku lub ustawienia

1 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) kliknij warstwę powierzchni. W pasku narzędzi
kliknij ikonę Stylizuj.

Informacje dotyczące dodawania warstwy powierzchni zamieszczono w sekcji
Dodawanie powierzchni opartych na rastrze do mapy (str. 376).

2 W Edytorze stylów w opcji Przedział skali określ wartości progowe, które mają być
użyte. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale Definiowanie zakresów
skali (str. 548).

3 W obszarze Pasmo dla Pasma 1 wybierz Temat z listy rozwijanej Styl.

4 W oknie dialogowym Temat dla Właściwości wybierz właściwość do tematyzowania:
Wysokość, Spadek lub Ustawienia.

5 Określ inne opcje tematyzowania, na przykład paletę, która ma być użyta. Więcej
informacji na ten temat znajduje się w rozdziale Okno dialogowe Temat (str. 1399).

6 W oknie dialogowym Temat kliknij przycisk OK.

7 W Edytorze stylów kliknij przycisk Zastosuj.

Skrócone omówienie

Tematyzuj warstwę powierzchni wMenedżerze wyświetlania
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Tworzy temat warstwy powierzchni w Menedżerze wyświetlania. Użytkownik może
tematyzować na podstawie wysokości, spadku lub ustawienia.

Kliknij odpowiednią warstwę powierzchni w Menedżerze
wyświetlania. Wybierz polecenie Edytuj styl wyświetlania.

Okienko zadań

Wybierz polecenie Tematyzuj na liście Style w Edytorze
stylów.

Okno dialogowe TematyzowanieOkno dialogowe

Zmienianie kolorów powierzchni tematyzowanej

Po utworzeniu tematu powierzchni można zmienić jeden lub większą liczbę kolorów, aby
obraz stał się bardziej realistyczny, lub w celu wyróżnienia określonego obszaru lub
charakterystyki powierzchni i ułatwienia dalszej analizy.

Przykładowo, użytkownik może chcieć zmienić kolor najniższego poziomu w kanionie
na niebieski, aby pokazać, że wiosną przepływa przez niego rzeka, lub zmienić kolor grupy
niskich poziomów na czerwony, aby wyróżnić obszar zagrożony powodzią.

Kolory najniższych poziomów zmienione na niebieski

Informacje dotyczące tematyzowania powierzchni zamieszczono w sekcji Tematyzowanie
powierzchni w celu przeprowadzenia analizy wysokości, spadku i ustawienia (str. 1003).

Zmienianie kolorów powierzchni tematyzowanej

1 W Menedżer wyświetlania (str. 1775) kliknij warstwę powierzchni. W pasku narzędzi
kliknij ikonę Stylizuj.

Informacje dotyczące dodawania warstwy powierzchni zamieszczono w sekcji
Dodawanie powierzchni opartych na rastrze do mapy (str. 376).

2 W Edytorze stylów kliknij opcję Szczegóły pasma.

3 Kliknij pasmo, które ma być zmienione.
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W przypadku tematu opartego o wysokość można na przykład wybrać pierwsze
pasmo w celu zmienienia koloru najniższego poziomu.

4 Kliknij strzałkę w dół w komórce koloru pasma i wybierz nowy kolor.

5 Kliknij opcję Wszystkie pasma.

6 Kliknij przycisk Zastosuj.

Skrócone omówienie

Tematyzuj warstwę elementu wMenedżerze wyświetlania

Tworzy temat warstwy elementu w Menedżerze wyświetlania

Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednią warstwę
elementu w Menedżerze wyświetlania. Wybierz opcję Edycja
stylu. W Edytorze stylów kliknij przycisk Nowy temat.

Okienko zadań

Okno dialogowe TematyzowanieOkno dialogowe

Znajdowanie i wybieranie danych

Można znajdować, wybierać i filtrować elementy i obiekty rysunkowe na mapie, ale
metody dla elementów i obiektów rysunkowych są inne.

Aby znaleźć i wybrać elementy, można użyć polecenia Filtruj lub Wyszukaj, aby wybrać
z Tabela danych (str. 1783) interfejsu Wyszukaj albo Zapytanie dla źródła elementów.

Aby znaleźć i wybrac obiekty rysunkowe, można użyć opcji Szybki wybór, Widok danych
lub zapytań dla rysunku.

Znajdowanie, filtrowanie i przywoływanie danych za pomocą zapytań

■ Znajdowanie i wybieranie elementów (str. 1007)
■ Aby utworzyć bufor (str. 1018)
■ Aby zmienić wybór lub połączyć opcje po wyświetleniu ostrzeżenia buforu (str. 1019)
■ Znajdowanie i przywoływanie obiektów rysunkowych (str. 1020)
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Znajdowanie i wybieranie elementów

Program AutoCAD Map 3D udostępnia kilka sposobów wyszukiwania, filtrowania i
wybierania potrzebnych elementów.

Znajdowanie i wybieranie elementów

■ Znajdowanie podzbioru danych w Tabeli danych (str. 1012)
■ Usunięcie filtra i wyświetlenie wszystkich rekordów (str. 1012)
■ Aby wyszukać dane do wybrania (str. 1012)
■ Wyszukiwanie i wybieranie elementów (str. 1014)
■ Filtrowanie warstwy elementu (str. 1016)

Znajdowanie i wybieranie elementów—przegląd

Można znaleźć określony podzbiór elementów i skupić się na nim, zatem nie trzeba
ręcznie przeglądać całego zbioru danych, aby znaleźć potrzebne dane.

Użyj polecenia Filtruj według w Tabeli danych, aby filtrować klasę elementów przy użyciu
kryteriów opartych na kolumnie danych.
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Użyj polecenia Wyszukaj, jeśli jest potrzebny ogólniejszy sposób znalezienia elementów na
mapie.

Opcja zapytanie jest podobna do polecenia Wyszukaj. Należy zdefiniować zbiór kryteriów, które
mają być znalezione, i wprowadzic potrzebne dane.

PORADA Używanie filtrów umożliwia zwiększenie wydajności podczas pracy z dużymi
zbiorami danych elementów. Można przeprowadzić filtrowanie danych po ich
wprowadzeniu do mapy lub można użyć polecenia Dodaj do mapy przez zapytanie, aby
zastosować filtr podczas wprowadzania danych.

1008 | Rozdział 8   Analizowanie danych



Patrz także:

■ Edytowanie elementów za pomocą Tabeli danych (str. 601)

■ Pobieranie elementów GIS (str. ?)

Użyj tych techinik, aby znaleźć określony podzbiór potrzebnych elementów i skupić się
na nim.

OpisMetoda

Ogranicza liczbę rekordów wyświetlanych w
Tabeli danych do tych, które spełniają okre-

Filtruj (Tabela danych) (str. 1010)

ślone kryteria. Wyniki po filtrowaniu można
powiększyć, wybrać, zapisać lub wydrukować
na mapie.
Na przykład umożliwia znalezienie wierszy
danych o drogach, w których Rodzaj = Droga
główna lub Adres = GROUSE DR, i powoduje
wyróżnienie tych elementów na mapie.

Umożliwia znalezienie danych spełniających
określone warunki. Po przetworzeniu

Wyszukaj, aby wybrać (Tabeli danych) (str. 1010)

zapytania w programie AutoCAD Map 3D
zostają podświetlone wiersze danych w Tabeli
danych i skojarzone elementy na mapie.
Na przykład umożliwia wyszukanie wszystkich
działek o powierzchni większej niż pięć akrów.

Umożliwia zdefiniowanie atrybutu i kryteriów
wyszukiwania przestrzennego, połączenie

Wyszukaj (menu Edytuj) (str. 1014)

wielu kryteriów, aby dokonać złożonego
wyszukiwania, a także wyszukiwanie w wielu
klasach elementów na mapie. Elementy spe-
łniające kryteria wyszukiwania zostaną
wybrane na mapie.

Aby zmniejszyć zasięg warstwy elementów na
mapie, można edytować zapytanie, które
umożliwia wprowadzanie danych.
Na przykład, jeśli na mapie znajduje się
warstwa SDF zawierająca działki w Kalifornii,

Filtruj warstwę elementów (Połączenie danych
lub Menedżer wyświetlania) (str. 1016)
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OpisMetoda

a mają być wyświetlane tylko działki w San
Francisco, można dokonać edycji zapytania,
dzięki czemu w warstwie będą wyświetlane
tylko potrzebne działki.

Znajdowanie i filtrowanie danych w Tabeli danych

Użyj filtru w Tabeli danych, aby wyświetlić tylko potrzebne elementy lub rekordy.

UWAGA Podczas wyświetlania danych połączonych funkcja filtru Tabeli danych jest
zablokowana. Nie można użyć filtru dla danych połączonych.

Na początku określ kolumnę, której wartości będą określać czy element lub rekord będzie
zawarty w wynikach. Następnie określ wartość lub ciąg tekstowy, który ma być
wyszukiwany w kolumnie.

Rekordy spełniające okreslone kryteria zostaną wybrane w Tabeli danych i wyróżnione
na mapie.

Na przykład w celu znalezienia słupów telefonicznych z transformatorami, w filtrze należy
określić właściwość UrządzeniaEnergetyczne równą Transformator lub w celu znalezienia
dzielnic handlowych w mieście, należy określić właściwość UżycieTerenu równe Handlowe.
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Znajdowanie i wybieranie elementów działek z właściwością NAZWACT = LOTNISKO RD

Użyj polecenia Filtruj z poleceniem Powiększ do, aby powiększyć wynikowe elementy
na mapie.

Aby usunąć filtr, określ inny filtr lub kliknij polenie Usuń filtr w Tabli danych.

Wyszukiwanie danych do wybrania w Tabeli danych

Użyj polecenia Wyszukaj, aby znaleźć w Tabeli danych, aby znaleźć dane spełniające
określone warunki. Przykładowo można wyszukać wszystkie działki o powierzchni większej
niż 5 akrów. Kiedy wyszukiwanie w programie AutoCAD Map 3D zostanie zakończone,
zostaną wyróżnione wiersze danych w Tabeli i skojarzone elementy na mapie.

Wyszukiwanie umożliwia bardziej zaawansowane kryteria i umożliwia łączenie wielu
kryteriów oraz wyszukiwanie w wielu klasach elementów na mapie.

Patrz także:

■ Przegląd Tabeli danych (str. 934)

■ Powiększenie do widoku za pomocą Tabeli danych (str. ?)

■ Eksportowanie i drukowanie danych z Tabeli danych (str. ?)

■ Znajdowanie podzbioru danych w Tabeli danych (str. 1012)

■ Usunięcie filtra i wyświetlenie wszystkich rekordów (str. 1012)

Znajdowanie i wybieranie elementów | 1011



■ Aby wyszukać dane do wybrania (str. 1012)

Znajdowanie podzbioru danych w Tabeli danych

1 W Menedżerze wyświetlania wybierz warstwę elementu, która ma być przeszukana.

Informacje na temat tworzenia nowej warstwy elementu zamieszczono w sekcji
Wprowadzanie elementów GIS (str. 265).

2 Kliknij przycisk .

3 W razie potrzeby w Tabeli danych zmień źródło danych na liście Dane.

4 Dla polecenia Filtruj według wybierz kolumnę, w której ma nastąpić wyszukiwanie,
na przykład Miasto lub Nazwisko właściciela.

5 Etykiety zostaną zmienione, aby pokazać wybraną kolumnę.

6 W oknie Filtruj według wpisz poszukiwaną wartość.

Przykładowo, aby znaleźć wszystkie działki w mieście Bonn, wpisz BONN. Wpisany
ciąg musi dokładnie odpowiadać danym w kolumnie, aby został zawarty w wynikach.

7 Aby powiększyć elementy na mapie, kliknij opcję Zoom automatyczny.

8 Kliknij polecenie Zastosuj filtr .

9 Elementy lub rekordy spełniające określone kryteria zostaną wyświetlone w tabeli
danych.

10 Wybierz wiersz w Tabeli danych, aby wyświetlić wyróżnione elementy na mapie.
Jeśli opcja Zoom automatyczny jest włączona, wybrane elementy zostaną
powiększone.

Usunięcie filtra i wyświetlenie wszystkich rekordów

1 W Tabeli danych kliknij polecenie Usuń filtr lub utwórz inny filtr.

Aby wyszukać dane do wybrania

1 Wybierz warstwę w Menedżerze wyświetlania zawierającą dane klasy elementów,
które mają zostać wyświetlone.
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2 Kliknij ikonę na pasku narzędzi w celu otwarcia okna Tabela danych.

3 Kliknij opcję Wyszukaj, aby wybrać na dolnym pasku Tabeli danych.

4 Utwórz wyrażenie do wyszukania. Można utworzyć następujące rodzaje wyrażeń:

■ Ocena właściwości umożliwia porównanie wartości właściwości z określoną
wartością. Na przykład można znaleźć działki o powierzchni większej niż
określona wartości lub ulice o określonej liczbie pasów ruchu.

■ Warunki położenia umożliwiają znalezienie danych na podstawie ich położenia
na mapie. Na przykład można narysować okrąg, aby znaleźć działki wewnątrz
tego okręgu.

Można zapisać wyrażenie, aby użyć go ponownie.

5 Aby utworzyć złożoną ocenę właściwości, wstaw operator I lub LUB, a następnie
wstaw inną kombinację właściwości, operatora lub wartości.

Każdy operator musi być poprzedzony wartością. Na przykład aby znaleźć działki,
które były zakupione po raz ostatni po roku 1990 i przed rokiem 2005, wyrażenie
musi wyglądać następująco:

Data_zakupu > 1990 I Data_zakupu < 2005

6 Sprawdź poprawność wyrażenia.

7 Aby w przyszłości użyć ponownie wyrażenia, wybierz z listy Opcje w Tabeli danych
opcję Zapisz wyrażenie.

8 Kiedy wyrażenie będzie kompletne i poprawne, kliknij przycisk OK.

Kiedy wyszukiwanie w programie AutoCAD Map 3D zostanie zakończone, zostaną
wyróżnione wiersze danych w Tabeli i skojarzone elementy na mapie.

Skrócone omówienie

MAPDATATABLE

Umożliwia wyświetlanie, edytowanie i filtrowanie danych elementów

Kliknij opcję Edycja ➤ Tabela danych.Menu

Tabela

Ikona
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MAPDATATABLEWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy lub Menedżerze wyświetlania kliknij
przycisk Tabela

Okienko zadań

Okno dialogowe Tabela danychOkno dialogowe

Wyszukiwanie i wybieranie elementów

W AutoCAD Map 3D użyj polecenia Wyszukaj, aby znaleźć i wybrać elementy na mapie
na podstawie ich położenia lub właściwości.

Wyszukiwanie określa zbiór warunków (również związanych z kryteriami lub regułami),
które musi spełniać element, aby został znaleziony i wybrany. W Wyszukiwaniu można
ustalić jeden lub więcej zbiorów warunk ów. Można przeszukać całą mapę (na przykład
wiele klas elementów).

Można na przykład znaleźć drogi w Szanghaju wyłącznie w obrębie określonego, okrągłego
obszaru. W tym celu należy określić kryteria ograniczające wyniki do elementów dróg,
w przypadku których w polu miasto podano "Szanghaj" i które znajdują się w
zdefiniowanym przez użytkownika okręgu.

UWAGA Aby znaleźć dane w jednej klasie elementów na podstawie jednej właściwości,
można również użyć polecenia znajdź, aby wybrać w Tabeli danych.

Patrz także:

■ Znajdowanie i filtrowanie danych w Tabeli danych (str. 1010)

■ Znajdowanie i wybieranie elementów — przegląd (str. 1007)

■ Overview of Creating Expressions

Wyszukiwanie i wybieranie elementów

1 Sprawdź, czy jesteś połączony ze źródłami elementów dla warstw elementów, które
mają być przeszukane.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale Wprowadzanie elementów
GIS (str. 265).

2 Kliknij menu Edycja  ➤ Znajdź.

3 W oknie dialogowym Wyszukiwanie, kliknij polecenie Dodaj warstwę, aby wybrać
warstwy, które mają byc przeszukane.
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4 w przypadku tworzenia warunku położenia, kliknij opcję Zoom zakres, aby
powiększyć okno rysunku do rozmiarów wybranych klas elementów.

5 Utwórz wyrażenie do wyszukania. Można utworzyć następujące rodzaje wyrażeń:

■ Ocena właściwości umożliwia porównanie wartości właściwości z określoną
wartością. Na przykład można znaleźć działki o powierzchni większej niż
określona wartości lub ulice o określonej liczbie pasów ruchu.

■ Warunki położenia umożliwiają znalezienie danych na podstawie ich położenia
na mapie. Na przykład można narysować okrąg, aby znaleźć działki wewnątrz
tego okręgu.

Można zapisać wyrażenie, aby użyć go ponownie.

6 Aby utworzyć złożoną ocenę właściwości, wstaw operator I lub LUB, a następnie
wstaw inną kombinację właściwości, operatora lub wartości.

Każdy operator musi być poprzedzony wartością. Na przykład aby znaleźć działki,
które były zakupione po raz ostatni po roku 1990 i przed rokiem 2005, wyrażenie
musi wyglądać następująco:

Data_zakupu > 1990 I Data_zakupu < 2005

7 Sprawdź poprawność wyrażenia.

8 Aby w przyszłości użyć ponownie wyrażenia, wybierz z listy Opcje w Tabeli danych
opcję Zapisz wyrażenie.

9 Kiedy wyrażenie będzie kompletne i poprawne, kliknij przycisk OK.

Kiedy wyszukiwanie w programie AutoCAD Map 3D zostanie zakończone, zostaną
wyróżnione wiersze danych w Tabeli i skojarzone elementy na mapie.

Skrócone omówienie

MAPSEARCH

Wyszukuje i wybiera elementy z mapy, bazując na określonych kryteriach położenia i
atrybutów

Kliknij opcję Edycja ➤ Znajdź.Menu

Znajdź

Ikona

MAPSEARCHWiersz polecenia
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W Menedżerze wyświetlania wybierz opcję Narzędzia ➤ 

Znajdź
Okienko zadań

Feature Source Query dialog boxOkno dialogowe

Filtrowanie warstwy elementu

Filtrowanie warstwy źródła elementu w taki sposób, aby tylko niektóre elementy zostały
wyświetlone na mapie.

Aby filtrować warstwę, zdefiniuj warunek zapytania lub zestaw warunków określających
odpowiednie elementy. Procedura jest podobna do wykonywania wyszukiwania.

Edytowanie zapytania dotyczącego warstwy w taki sposób, aby tylko niektóre elementy zostały
wyświetlone na mapie

PORADA Korzystanie z filtru może się przyczynić do zwiększenia wydajności pracy z
dużymi zestawami danych elementów. Można przeprowadzić filtrowanie danych po ich
wprowadzeniu do mapy lub można użyć opcji Dodaj do mapy przez zapytanie podczas
ich wprowadzania, a następnie użyć edycji zapytania, aby zastosować filtr.

Patrz także:

■ Filtrowanie elementów podczas ich dodawania do mapy (str. 270)

■ Wyszukiwanie i wybieranie elementów (str. 1014)

■ Pobieranie elementów GIS (str. ?)

Filtrowanie warstwy elementu

1 Sprawdź, czy istnieje połączenie ze źródłem elementów dla warstwy elementu.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale Wprowadzanie elementów
GIS (str. 265).
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2 W Menedżerze wyświetlania kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę i kliknij
opcję Zapytanie do odfiltrowania danych

3 W przypadku tworzenia warunku położenia, kliknij opcję Zoom zakres, aby
powiększyć okno rysunku do rozmiarów wybranych klas elementów.

4 Utwórz wyrażenie do wyszukania. Można utworzyć następujące rodzaje wyrażeń:

■ Ocena właściwości umożliwia porównanie wartości właściwości z określoną
wartością. Na przykład można znaleźć działki o powierzchni większej niż
określona wartości lub ulice o określonej liczbie pasów ruchu.

■ Warunki położenia umożliwiają znalezienie danych na podstawie ich położenia
na mapie. Na przykład można narysować okrąg, aby znaleźć działki wewnątrz
tego okręgu.

Można zapisać wyrażenie, aby użyć go ponownie.

5 Aby utworzyć złożoną ocenę właściwości, wstaw operator I lub LUB, a następnie
wstaw inną kombinację właściwości, operatora lub wartości.

Każdy operator musi być poprzedzony wartością. Na przykład aby znaleźć działki,
które były zakupione po raz ostatni po roku 1990 i przed rokiem 2005, wyrażenie
musi wyglądać następująco:

Data_zakupu > 1990 I Data_zakupu < 2005

6 Sprawdź poprawność wyrażenia.

7 Aby w przyszłości użyć ponownie wyrażenia, wybierz z listy Opcje w Tabeli danych
opcję Zapisz wyrażenie.

8 Kiedy wyrażenie będzie kompletne i poprawne, kliknij przycisk OK.

Kiedy wyszukiwanie w programie AutoCAD Map 3D zostanie zakończone, zostaną
wyróżnione wiersze danych w Tabeli i skojarzone elementy na mapie.

Buforowanie elementówmapy

Można utworzyć bufory wokół elementów geoprzestrzennych na mapie. Metoda ta nie
działa dla obiektów rysunkowych, ale można użyć tolopogii rysunku, aby utworzyć bufor
dla obiektów rysunkowych.

Po utworzeniu buforu w programie AutoCAD Map 3D zostaje utworzony region wokół
wybranego elementu lub elementów o wielkości określonej przez użytkownika. Bufor
można wprowadzić na wyjście dla nowej warstwy mapy lub dodać do warstwy istniejącego
buforu. W przypadku buforowania wielu elementów należy określić, czy w programie
AutoCAD Map 3D wszystkie bufory mają być połączone w jeden bufor, mają być połączone
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tylko nakładające się bufory lub bufory mają pozostać oddzielne. Dane buforów w
programie AutoCAD Map 3D zapisywane są w formacie SDF.

Bufory można wykorzystać do wybrania opcji w obrębie określonej odległości buforu od
innych elementów. Przykładowo, jeśli utworzono bufor o szerokości 1 mili wokół strefy
budowy, można za jego pomocą znaleźć wszystkie działki w promieniu jednej mili od
obszaru budowy.

Ostrzeżenia buforów

W przypadku wybrania dużej liczby elementów do buforu w programie AutoCAD Map
3D zostanie wyświetlone ostrzeżenie i udostępniona opcja zredukowania liczby wybranych
elementów. Ponadto w programie AutoCAD Map 3D będzie wyświetlane to ostrzeżenie,
jeśli zostaną wybrane elementy z bardzo skomplikowaną geometrią lub połączone opcje
dla zbyt wielu elementów ze skomplikowaną geometrią.

UWAGA Podczas tworzenia buforów wokół obiektów posiadających skomplikowane
geometrie, takich jak wyspy, bufor może być wyświetlony nieprawidłowo. Jeżeli użyta
zostanie funkcja Scal w celu scalenia buforów wszystkich geometrii elementu, bufor
zostanie wyświetlony prawidłowo.

Patrz także:

■ Buforowanie topologii (str. 1125)

Aby utworzyć bufor

1 Kliknij menu Analiza  ➤ Bufor. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Buforowanie
elementu.

2 Jeśli element lub elementy, które mają być buforowane, nie zostały jeszcze wybrane,
kliknij opcję Wybierz elementy, a następnie kliknij na mapie elementy, które mają
być buforowane.

3 Aby ustawić odległość buforu, wprowadź wartość lub kliknij przycisk , aby
wprowadzić odległość interaktywnie na mapie. Użyj domyślnych jednostek miary
(tych, które są określone przez układ współrzędnych skojarzony z mapą) lub wybierz
inną jednostką.

4 Dla opcji Umieść na warstwie określ nazwę warstwy Menedżera wyświetlania, która
będzie zawierac bufor. Jeśli utworzono inne bufory na mapie, można wybrać jedną
z warstw z listy.
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5 Wybierz położenie dla pliku SDF skojarzonego z buforem. Domyślnie plik buforu
jest zapisywany w bieżącym położeniu zapisu rysunku.

6 Wybierz opcję Połącz wyniki:

■ Bez łączenia: Nakładające się bufory nie są łączone. Liczba buforów wynikowych
jest równa liczbie buforowanych elementów.

■ Połącz wszystkie bufory: Wszystkie nakładające się bufory są łączone w jeden
bufor, a następnie łączone w jeden wielobok.

■ Połącz bufory nakładające się: Tylko bufory nakładające się są łączone.

7 Kliknij przycisk OK.

Można stylizować bufor tak samo jak każdą inną warstwę Menedżera wyświetlania.
Do wszystkich buforów dołączanych do tej warstwy buforu zostanie zastosowany
ten sam styl. Więcej informacji o opcjach stylizacji znajduje się w rozdziale
Przypisywanie stylu do elementów (str. 545).

Aby zmienić wybór lub połączyć opcje po wyświetleniu ostrzeżenia buforu

1 W oknie dialogowym Ostrzeżenie buforu kliknij polecenie Zmień.

W przypadku kliknięcia polecenia Wykonaj zamiast polecenia Zmień, utworzenie
buforu może zając bardzo dużo czasu.

2 W oknie dialogowym Element buforu wykonaj jedną lub obie następujące czynności:

■ Kliknij polecenie Wybierz elementy, a następnie wybierz na mapie elementy,
które mają być buforowane.

■ Wybierz opcję Połącz wyniki.

3 Kliknij przycisk OK.

Skrócone omówienie

MAPFDOBUFFERCREATE

Tworzy strefę buforową wokół elementów na mapie.

Kliknij opcję Analiza ➤ Bufor.Menu

MAPFDOBUFFERCREATEWiersz polecenia

Okno dialogowe Elementy buforuOkno dialogowe
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Znajdowanie i przywoływanie obiektów rysunkowych

Program AutoCAD Map 3D udostępnia kilka sposobów wyszukiwania, filtrowania i
wybierania potrzebnych obiektów rysunkowych.

Znajdowanie i przywoływanie obiektów rysunkowych

■ Wybieranie obiektów rysunkowych za pomocą szybkiego wybierania (str. 1021)
■ Znajdowanie rekordów w bazie danych połączonej z obiektami rysunkowymi. (str.

1023)
■ Jak przywołać obiekty z dołączonych rysunków (str. 1037)

Przegląd znajdowania i przywoływania obiektów
rysunkowych

Użyj zapytań, opcji Szybki wybór i Wybór danych, aby znaleźć obiekty rysunkowe
spełniające zbiór kryteriów. Metody te działają tylko dla obiektów rysunkowych. Więcej
informacji o obiektach rysunkowych znajduje się w rozdziale Znajdowanie i wybieranie
elementów (str. 1007).

Użyj tych metod do znalezienia i wybrania obiektów rysunkowych.

OpisMetoda

Umożliwia wybranie obiektów rysunkowych
na podstawie ich właściwości obiektu (na

Szybki wybór (str. 1021)

przykład koloru), rodzaju obiektu lub
klasyfikacji obiektu albo pominięcie obiektów
rysunkowych ze zbioru wskazań.
Przykładowo, można wybrać wszystkie
czerwone obiekty dróg na rysunku bez
wybierania żadnych innych obiektów, lub
wybrać wszystkie obiekty z wyjątkiem
czerwonych dróg.

Umożliwia znalezienie rekordów w dołaczonej
bazie danych. Jeśli rekordy bazy danych są

Widok danych (str. 1022)

połączone z obiektami na rysunku, użytkownik
może wyróżnić rekordy połączone z
wybranymi obiektami.
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OpisMetoda

Użyj zapytań do przywołania obiektów
rysunkowych i przekształcenia ich w razie
potrzeby.

Zapytania (str. 1037)

Korzystanie z szybkiego wyboru w celu wybierania
obiektów rysunkowych

Użytkownik może użyć szybkiego wyboru (SWYBIERZ), aby wybrać obiekty rysunkowe
w oparciu o właściwości obiektu (takie jak kolor), rodzaje obiektu lub klasyfikację obiektu.
Można również użyć szybkiego wyboru w celu wyłączenia obiektów rysunkowych z
zestawu wyboru.

Przykładowo, można wybrać wszystkie czerwone obiekty dróg na rysunku bez wybierania
żadnych innych obiektów, lub wybrać wszystkie obiekty z wyjątkiem czerwonych dróg.

Przy korzystaniu z szybkiego wyboru, w celu wybierania obiektów rysunkowych w oparciu
o kolor, rodzaj linii lub szerokość linii należy najpierw sprawdzić, czy dla tych właściwości
została określona wartość JAKWARSTWA w definicji warstw programu AutoCAD.
Przykładowo, obiekt może być wyświetlany na czerwono, ponieważ dla jego koloru
określono wartość JAKWARSTWA, a warstwa ma kolor czerwony.

Patrz także:

■ Znajdowanie rekordów w bazie danych połączonej z obiektami rysunkowymi (str.
1022)

■ Przywoływanie obiektów z dołączonych rysunków (str. 1037)

Więcej informacji na temat definicji warstw programu AutoCAD zawiera pomoc programu
AutoCAD.

Wybieranie obiektów rysunkowych za pomocą szybkiego wybierania

1 Sprawdź, czy w mapie znajdują się obiekty rysunkowe.

Poniższy przykład przedstawia sposób korzystania z szybkiego wybierania w celu
wybrania czerwonych obiektów na rysunku.

Wprowadź polecenie SWYBIERZ.

2 Wybierz opcję Cały rysunek w oknie dialogowym Szybkie wybieranie w menu
Zastosuj do.
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3 W menu Rodzaj obiektu wybierz wartość Wiele.

4 W menu Właściwości wybierz wartość Kolor.

5 W menu Operator wybierz wartość Równe.

6 W menu Wartość wybierz wartość Czerwony.

7 W menu Sposób zastosowanie wybierz polecenie Zawrzyj w nowym zestawie wyboru.

8 Kliknij przycisk OK.

Wszystkie czerwone obiekty na rysunku zostaną wybrane, a okno dialogowe Szybkie
wybieranie zostanie zamknięte. Obiekty, dla których określono wartość
JAKWARSTWA i które są czerwone, ponieważ kolor ich warstwy jest czerwony, nie
są zawarte w zestawie wyboru.

Więcej informacji na temat używania szybkiego wybierania w celu wybrania lub
wyłączenia obiektów rysunkowych zawiera pomoc programu AutoCAD.

Znajdowanie rekordóww bazie danych połączonej z
obiektami rysunkowymi

Przy użyciu Widoku danych można znaleść rekordy w dołączonej bazie danych. Jeśli
rekordy bazy danych są połączone z obiektami na rysunku, użytkownik może wyróżnić
rekordy połączone z wybranymi obiektami.

UWAGA Funkcja ta dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

■ Przegląd wyszukiwania rekordów w połączonej bazie danych (str. 1023)
■ Szukanie rekordu bazy danych (str. 1025)
■ Wyróżnianie obiektów rysunkowych połączonych z rekordem bazy danych (str. 1027)
■ Wyróżnianie rekordów połączonych z wybranym obiektem (str. 1030)
■ Znajdowanie rekordów w widoku danych w oparciu o dane rekordów (zapytanie SQL)

(str. 1032)
■ Znajdowanie rekordów widoku danych w oparciu o położenie obiektu (str. 1035)

Można również pobrać dane rysunku na podstawie dołączonych danych i znaleźć wszystkie
obiekty rysunkowe zawierające określone informacje SQL.

Patrz także:

■ Przegląd znajdowania i przywoływania obiektów rysunkowych (str. 1020)

■ Wprowadzanie obiektów rysunkowych opartych na dołączonych danych (str. 309)
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■ Znajdowanie wszystkich obiektów rysunkowych zawierających określone informacje
SQL (str. 1049)

■ Zmienianie właściwości przywołanych obiektów rysunkowych (str. 1058)

■ Znajdowanie i wybieranie elementów (str. 1007)

UWAGA Procedury te dotyczą wyłącznie obiektów rysunkowych. Informacje dotyczące
pracy z danymi elementu zamieszczono w sekcji Znajdowanie i wybieranie elementów
(str. 1007).

Znajdowanie rekordów w bazie danych połączonej z obiektami rysunkowymi.

■ Znajdowanie rekordu bazy danych w widoku danych (str. 1026)
■ Wyróżnianie obiektów rysunkowych połączonych z rekordem bazy danych (str. 1029)
■ Aby zmienić inne opcje wyróżniania widoku danych (str. 1029)
■ Wyróżnianie rekordów połączonych z obiektami rysunkowymi (str. 1031)
■ Aby ustawić kolor wyróżnienia rekordu (str. 1031)
■ Używanie filtru SQL w widoku danych (str. 1033)
■ Używanie filtru przestrzennego w widoku danych (str. 1036)

Przegląd wyszukiwania rekordóww połączonej bazie
danych

Po utworzeniu połączenia między rekordem w bazie danych i obiektem na rysunku można
użyć informacji w tabeli bazy danych do analizy, wybierania i wyświetlania obiektów na
rysunku. Na przykład można użyć danych z dołączonej tabeli bazy danych, aby znaleźć
wszystkie rury zainstalowane przed rokiem 1965.

Procedury te dotyczą wyłącznie obiektów rysunkowych. Można połączyć zewnętrzne
dane z elementami geoprzestrzennymi i użyć Tabeli danych, aby wyszukać dane.

Patrz także:

■ Przegląd łączenia rekordów bazy danych z obiektami (str. 455)

■ Wyświetlanie danych zewnętrznych połączonych z obiektami rysunkowymi (str. 951)

■ Przegląd zapytań (str. 1037)

■ Zmienianie właściwości przywołanych obiektów rysunkowych (str. 1058)

■ Dołączanie danych do elementów GIS (str. 442)
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Połączenia z bazami danych można użyć do:

Użyj tej metody...Aby wykonać...

Używanie Widoku danych do przeszukiwania
połączonej bazy danych. (str. ?)

Znalezienie rekordu bazy danych

Używanie Widoku danych do wyróżniania ob-
iektów. (str. 1029)

Wyróżnienie na rysunku obiektów, które są
połączone z rekordami wybranymi w tabeli
bazy danych.

Używanie Widoku danych do wyróżniania
rekordów. (str. 1031)

Sprawdzenie, które rekordy są połaczone z
wybranymi obiektami.

Używanie Filtru w Widoku danych. (str. 1033)Wyświetlanie tylko tych rekordów, które spe-
łniają określone warunki.

Używanie filtra przestrzennego w Widoku
danych. (str. 1036)

Wyświetlanie tylko tych rekordów, które są
połączone z obiektami rysunkowymi
wybranymi w rysunku.

Drukowanie bieżącej zawartości Widoku
danych. (str. ?)

Drukowanie połączonych danych.

UWAGA Procedury te dotyczą wyłącznie obiektów rysunkowych.

Patrz także:

■ Wyróżnianie elementów za pomocą Tabeli danych (str. 943)

Skrócone omówienie

(Widok danych) Automatycznie wyróżnij

Gdy rekordy są wybierane, automatycznie wyróżnia obiekty na rysunku połączone z
tymi rekordami

W Widoku danych:Wyróżnij ➤ Automatycznie wyróżnijMenu

(Widok danych) Automatycznie zmień powiększenie
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Gdy rekordy są wybierane lub usuwane ze zbioru rekordów wybranych, automatycznie
dopasowuje powiększenie w ten sposób, że obiekty połączone z wybranymi rekordami
wypełniają procent ekranu określony za pomocą polecenia Skala powiększenia

W Widoku danych:Wyróżnij ➤ Powiększenie automatyczneMenu

(Widok danych) Połącz rekordy z obiektami

Łączy wybrane rekordy z obiektami na rysunku

W Widoku danych:Połączenia ➤ Połącz rekordy z obiektamiMenu

Połącz rekordy z obiektami

Ikona

(Widok danych) Skala powiększenia

Określa, jaki procent wyświetlanego rysunku zajmą wybrane obiekty

W Widoku danych:Wyróżnij ➤ Skala powiększeniaMenu

Okno dialogowe Powiększ skalęOkno dialogowe

Szukanie rekordu bazy danych

Używając widoku danych można wyszukać ciąg tekstowy w tabeli bazy danych.
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Podawany tekst musi dokładnie odpowiadać zawartości rekordu.

Aby użyć Zastąp, tabela musi być otwarta w trybie edycji, a zatwierdzanie automatyczne
musi być wyłączone.

UWAGA Widok danych jest używany dla obiektów rysunkowych. Użyj Tablicy danych
dla danych elementów geoprzestrzennych.

Patrz także:

■ Otwieranie tabeli bazy danych (str. 874)

■ Edycja bazy danych (str. 876)

■ Zmienianie wyglądu widoku danych (str. 879)

■ Znajdowanie i wybieranie elementów (str. 1007)

Znajdowanie rekordu bazy danych w widoku danych

1 Otwórz tabelę bazy danych w widoku danych. Więcej informacji znajduje się w
rozdziale Otwieranie tabeli bazy danych (str. 874).

1026 | Rozdział 8   Analizowanie danych



2 Ustaw kursor w komórce przeszukiwanej kolumny.

3 Wykonaj jedną z następujących operacji:

■ W widoku danych kliknij menu Edycja  ➤ Znajdź.

■ W widoku danych kliknij menu Edycja  ➤ Zastąp.

4 W oknie dialogowym podaj znaki do wyszukania. Wprowadź odpowiedni tekst, aby
zastąpić obecny tekst.

5 Dla Znajdź, kliknij Znajdź następny.

Kliknij polecenie Zastąp, aby zastąpić tę instancję i znaleźć następną instancję.
Kliknij przycisk Zastąp wszystko, aby automatycznie zastąpić wszystkie wystąpienia.

Skrócone omówienie

(Widok danych) Znajdź

Szuka określonego tekstu

W Widoku danych:Edycja ➤ ZnajdźMenu

Wyróżnianie obiektów rysunkowych połączonych z
rekordem bazy danych

Po połączeniu rekordów bazy danych z obiektami na rysunku można wyróżnić obiekty
na rysunku połączone z wybranymi rekordami w tabeli bazy danych.
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Wyróżnianie działek połączonych z wybranymi rekordami w tabeli bazy danych.

Można ustawiać następujące opcje:

■ Automatyczne wyróżnianie obiektów połączonych z wybranymi rekordami

■ Automatyczne powiększenie wyróżnionych obiektów

■ Automatyczne tworzenie zbioru wskazać wyróżnionych obiektów

UWAGA Wybranie automatycznego zmieniania powiększenia, skalowania powiększenia
i automatycznego wyróżniania wpływa na wszystkie rysunki, aż do czasu zmiany tych
ustawień.

Patrz także:

■ Otwieranie tabeli bazy danych (str. 874)

■ Edycja bazy danych (str. 876)

■ Zmienianie wyglądu widoku danych (str. 879)

■ Znajdowanie i wybieranie elementów (str. 1007)
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Wyróżnianie obiektów rysunkowych połączonych z rekordem bazy danych

1 Otwórz połączoną tabelę bazy danych w widoku danych. Więcej informacji znajduje
się w rozdziale Otwieranie tabeli bazy danych (str. 874).

2 W oknie Widok danych, wybierz rekord.

3 Kliknij menu Wyróżnij  ➤ Wyróżnij obiekty w widoku danych.

UWAGA To polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy wybrano szablon połączenia
dla tej tabeli.

Obiekty połączone z wybranym rekordem zostaną wyróżnione.

Aby usunąć wyróżnienie, wprowadź regen w wierszu polecenia.

Aby zmienić inne opcje wyróżniania widoku danych

■ Dynamicznie wyróżnij połączone obiekty – w widoku danych kliknij menu Zaznaczenie
 ➤ Automatyczne wyróżnienie. Po wybraniu rekordu w tabeli, AutoCAD Map 3D
automatycznie wyróżni w rysunku połączone obiekty.

■ Aby dynamicznie powiększyć do połączonych obiektów, sprawdź, czy włączona jest
opcja Automatyczne wyróżnienie. W widoku danych kliknij menu Zaznaczenie
 ➤ Powiększenie automatyczne. Po wybraniu rekordu w tabeli, AutoCAD Map 3D
zmienia powiększenie do obiektów połączonych. Można zmieniać skalę powiększania
co spowoduje, że obiekty połączone będą zabierały więcej lub mniej miejsca na
ekranie. W widoku danych kliknij menu Zaznaczenie  ➤ Skala powiększenia i
wprowadź wartość.

■ Dynamicznie dodaj wyróżnione obiekty do wybranego zestawu – w widoku danych
kliknij menu Zaznaczenie  ➤ Wybór automatyczny.

Skrócone omówienie

(Widok danych) Automatycznie wyróżnij

Gdy rekordy są wybierane, automatycznie wyróżnia obiekty na rysunku połączone z
tymi rekordami

W Widoku danych:Wyróżnij ➤ Automatycznie wyróżnijMenu

(Widok danych) Automatycznie zmień powiększenie
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Gdy rekordy są wybierane lub usuwane ze zbioru rekordów wybranych, automatycznie
dopasowuje powiększenie w ten sposób, że obiekty połączone z wybranymi rekordami
wypełniają procent ekranu określony za pomocą polecenia Skala powiększenia

W Widoku danych:Wyróżnij ➤ Powiększenie automatyczneMenu

(Widok danych) Połącz rekordy z obiektami

Łączy wybrane rekordy z obiektami na rysunku

W Widoku danych:Połączenia ➤ Połącz rekordy z obiektamiMenu

Połącz rekordy z obiektami

Ikona

(Widok danych) Skala powiększenia

Określa, jaki procent wyświetlanego rysunku zajmą wybrane obiekty

W Widoku danych:Wyróżnij ➤ Skala powiększeniaMenu

Okno dialogowe Powiększ skalęOkno dialogowe

Wyróżnianie rekordów połączonych z wybranym
obiektem

Jeżeli obiekty w rysunku są połączone z rekordami w tabeli bazy danych, można użyć
widoku danych do sprawdzenia które rekordy są połączone z wybranymi obiektami.

Po wybraniu obiektu w rysunku, połączone rekordy zostaną wyróżnione w widoku danych.

Patrz także:

■ Otwieranie tabeli bazy danych (str. 874)
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■ Edycja bazy danych (str. 876)

■ Zmienianie wyglądu widoku danych (str. 879)

■ Znajdowanie rekordów w widoku danych w oparciu o dane rekordów (zapytanie SQL)
(str. 1032)

■ Znajdowanie rekordów widoku danych w oparciu o położenie obiektu (str. 1035)

■ Znajdowanie i wybieranie elementów (str. 1007)

Wyróżnianie rekordów połączonych z obiektami rysunkowymi

1 Otwórz połączoną tabelę bazy danych w widoku danych. Więcej informacji znajduje
się w rozdziale Otwieranie tabeli bazy danych (str. 874).

2 W widoku danych kliknij menu Zaznaczenie  ➤ Wyróżnij rekordy ➤ Wybierz obiekt.

3 Wybierz obiekty w rysunku. Naciśnij klawisz Enter.

4 Użyj paska narzędzi wyróżnionych rekordów do przesunięcia się do pierwszego,
poprzedniego, następnego lub ostatniego wyróżnionego rekordu.

5 Opcjonalnie można pokazać tylko wyróżnione rekordy. W widoku danych kliknij
menu Zaznaczenie ➤ Pokaż tylko wyróżnione rekordy.

PORADA Aby zwiększyć wydajność, utwórz filtr (str. 1033), aby wyświetlić tylko powiązane
rekordy.

Aby usunąć wyróżnienie, kliknij przycisk na pasku narzędzi wyróżnienia.

Aby ustawić kolor wyróżnienia rekordu

1 Wykonaj jedną z następujących operacji:

■ W widoku danych kliknij menu Zaznaczenie ➤ Kolor wyróżnienia.

■ Na pasku stanu kliknij dwukrotnie kolor wyróżnienia.

2 W oknie dialogowym Wybierz kolor, określ kolor. Kliknij przycisk OK.

Skrócone omówienie

(Widok danych)Wyczyść wyróżnione
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Usuwa wyróżnienie z rekordów w tabeli

W Widoku danych:Wyróżnij ➤ Wyróżnij rekordy ➤ Wyczyść
wyróżnione

Menu

Wyczyść wyróżnione

Ikona

(Widok danych) Kolor wyróżnienia

Wybiera kolor, który będzie wykorzystany do wyróżnienia rekordów po wykonaniu
polecenia Wyróżnij rekordy

W Widoku danych:Wyróżnij ➤ Kolor wyróżnieniaMenu

(Widok danych)Wyróżnij rekordy

Wyróżnia rekordy przyporządkowane do obiektów wybranych na rysunku

W Widoku danych:Wyróżnij ➤ Wyróżnij rekordy ➤ Wybierz
obiekty

Menu

Wyróżnij rekordy

Ikona

(Widok danych) Pokaż tylko wyróżnione rekordy

Wyświetla tylko wyróżnione rekordy

W Widoku danych:Wyróżnij ➤ Pokaż tylko wyróżnione
rekordy

Menu

Znajdowanie rekordówwwidoku danych w oparciu o
dane rekordów (zapytanie SQL)

Użyj filtru SQL w widoku danych, aby wyświetlić tylko te rekordy, których dane są zgodne
z warunkami określonymi przez użytkownika. Przykładowo, wyświetlić tylko rekordy z
określoną nazwą ulicy lub rekordy, dla których wartość posiadłości przekracza podaną
wartość.

Funkcja ta dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.
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Filtr może przyspieszyć przetwarzanie przy przechodzeniu przez wiele rekordów lub przy
ich wyróżnianiu.

Filtr SQL można zastosować do wyświetlania rekordów, których dane spełniają określone warunki.

UWAGA Można również filtrować rekordy opierając się na położeniu obiektów
połączonych. Jeżeli zdefiniowane są zarówno filtr SQL jak i filtr przestrzenny, widok
danych wyświetla tylko te rekordy, które spełniają warunki obu filtrów.

Można ustawić opcję określającą ilość filtrów składowaną przez AutoCAD Map 3D.

Patrz także:

■ Otwieranie tabeli bazy danych (str. 874)

■ Edycja bazy danych (str. 876)

■ Ustawianie opcji widoku danych (str. 215)

■ Zmienianie wyglądu widoku danych (str. 879)

■ Znajdowanie rekordów widoku danych w oparciu o położenie obiektu (str. 1035)

Używanie filtru SQL w widoku danych

1 Otwórz tabelę bazy danych w widoku danych. Więcej informacji znajduje się w
rozdziale Otwieranie tabeli bazy danych (str. 874).

2 W widoku danych kliknij menu Rekordy ➤ Filtr SQL.

3 W Okno dialogowe Filtr tabeli (str. 1447) zdefiniuj warunek dla filtru.

Aby wybrać z listy wcześniej zdefiniowane warunki dla tej tabeli, kliknij przycisk
Historia i wybierz warunek.

Aby zdefiniować nowy warunek:

■ W Warunek, wybierz kolumnę, która będzie użyta jako filtr.
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■ Wybierz operator.
Aby użyć znaków uniwersalnych, wybierz operator LIKE. Przykładowo, aby
uzyskać listę tylko ulic, których nazwa rozpoczyna się od litery C, wybierz
operator LIKE i wprowadź C% w Wartość. Znaki uniwersalne mogą być użyte
tylko z wartościami znakowymi (ciągami tekstowymi). Więcej informacji o
znakach uniwersalnych znajduje się w dokumentacji dołączonej do
oprogramowania posiadanego systemu zarządzania bazą danych.

■ Wprowadź odpowiednią wartość lub kliknij…, aby wybrać wartość z listy.

■ Po ustawieniu kryteriów, kliknij przycisk Dodaj.

Ustalone warunki pojawią się na liście Filtr SQL.

4 Aby dodać dodatkowe warunki, wybierz AND lub OR. Utwórz i dodaj nowy warunek.

5 Kliknij przycisk OK.

Widok danych wyświetla tylko te rekordy, które spełniają warunki filtru.

Wszystkie filtry można usunąć. W widoku danych kliknij menu Rekordy ➤ Usuń filtr.

Skrócone omówienie

(Widok danych) Usuń filtr

Eliminuje wszystkie bieżące filtry i ponownie odczytuje dane z bazy

W Widoku danych:Rekordy ➤ Usuń filtrMenu

Usuń filtr

Ikona

(Widok danych) Filtr SQL

Wyświetla tylko rekordy spełniające określone warunki

W Widoku danych:Rekordy ➤ Filtr SQLMenu

Filtr SQL

Ikona

Okno dialogowe Filtr tabeliOkno dialogowe

1034 | Rozdział 8   Analizowanie danych



Znajdowanie rekordówwidoku danych w oparciu o
położenie obiektu

Użyj filtru przestrzennego, aby wyświetlić wyłącznie rekordy połączone z obiektami
rysunkowymi wybranymi przez użytkownika na rysunku.

Po zastosowaniu filtru przestrzennego, widok danych wyświetla tylko te rekordy, które są
połączone z obiektami wybieranymi na rysunku.

UWAGA Można także filtrować rekordy bazując na danych w rekordzie. Jeżeli
zdefiniowane są zarówno filtr SQL jak i filtr przestrzenny, widok danych wyświetla tylko
te rekordy, które spełniają warunki obu filtrów.

Patrz także:

■ Otwieranie tabeli bazy danych (str. 874)

■ Edycja bazy danych (str. 876)

■ Ustawianie opcji widoku danych (str. 215)
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■ Zmienianie wyglądu widoku danych (str. 879)

■ Znajdowanie rekordów w widoku danych w oparciu o dane rekordów (zapytanie SQL)
(str. 1032)

UWAGA Poniższa procedura dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych. Informacje
dotyczące danych funkcji zamieszczono w rozdziale Znajdowanie i wybieranie elementów
(str. 1007). Ponadto, polecenie Filtr przestrzenny jest dostępne tylko wtedy, jeśli użytkownik
wybrał szablon połączenia dla tabeli. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Przegląd
łączenia rekordów bazy danych z obiektami (str. 455).

Używanie filtru przestrzennego w widoku danych

1 Otwórz tabelę bazy danych w widoku danych. Więcej informacji znajduje się w
rozdziale Otwieranie tabeli bazy danych (str. 874).

2 Wykonaj jedną z następujących operacji:

■ W Widoku danych kliknij menu Rekordy  ➤ Filtr przestrzenny.

■ W pasku narzędzi kliknij przycisk .

3 Wybierz obiekty.

4 Kliknij przycisk OK.

Widok danych wyświetla tylko rekordy połączone z wybranymi obiektami.

Aby usunąć wszystkie filtry w widoku danych – w widoku danych kliknij menu
Rekordy ➤ Usuń filtr.

Patrz także:

■ Aby utworzyć szablon połączenia (str. 458)

■ Przegląd łączenia rekordów bazy danych z obiektami (str. 455)

■ Znajdowanie rekordów w widoku danych w oparciu o dane rekordów (zapytanie SQL)
(str. 1032)

Skrócone omówienie

(Widok danych) Usuń filtr
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Eliminuje wszystkie bieżące filtry i ponownie odczytuje dane z bazy

W Widoku danych:Rekordy ➤ Usuń filtrMenu

Usuń filtr

Ikona

(Widok danych) Filtr przestrzenny

Wyświetla tylko rekordy dołączone do wybieranych obiektów

W Widoku danych:Rekordy ➤ Filtr przestrzennyMenu

Filtr przestrzenny

Ikona

Przywoływanie obiektów z dołączonych rysunków

Jak przywołać obiekty z dołączonych rysunków

■ Aby utworzyć zapytanie w celu przywołania informacji z dołączonych rysunków (str.
1038)

■ Przywoływanie obiektów rysunkowych w oparciu o ich położenie (str. 1042)
■ Przywoływanie obiektów rysunkowych w oparciu o ich właściwości (str. 1044)
■ Przywoływanie obiektów rysunkowych w oparciu o dane obiektu (str. 1047)
■ Przywoływanie obiektów rysunkowych w oparciu o połączone dane SQL (str. 1052)
■ Łączenie warunków zapytań w ramach zapytań dotyczących rysunków (str. 1055)
■ Edytowanie warunku zapytania dotyczącego rysunku (str. 1057)
■ Aby zmodyfikować obiekty po przywołaniu ich przez zapytanie (str. 1058)
■ Uruchamianie zapytania dotyczącego rysunku (str. 1085)
■ Aby usprawnić działanie (str. 1090)
■ Ustawianie opcji dla zapytań dotyczących rysunków (str. 1098)

Przegląd zapytań

Użyj zapytań w celu przywoływania odpowiednich obiektów rysunkowych z dołączonych
rysunków. Przy definiowaniu zapytania użytkownik określa kryteria wybierania obiektów
w jednym lub większej liczbie rysunków. Masz do wyboru cztery rodzaje kryteriów:
położenie, właściwość, dane i SQL. Zapytanie przeszukuje aktywne dołączone rysunki,
wybiera obiekty spełniające określone warunki i kopiuje te obiekty do bieżącego rysunku.
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Zostaną przywołane tylko obiekty utworzone na karcie Model (obszar modelu). Obiekty
z karty Układ (obszar papieru) są ignorowane.

Obiekty takie możesz obejrzeć i poddać edycji, a następnie zapisać w nowym pliku lub
z powrotem do oryginalnego rysunku.

Obiekty ze znacznikami

Ponieważ zaznaczone obiekty nie są przechowywane w pliku rysunku, obiektów tych nie
możesz przywołać za pomocą zapytania. Aby skopiować te obiekty z dołączonego rysunku
do bieżącego rysunku, należy po prostu otworzyć taki rysunek i skopiować obiekty ze
znacznikami. Następnie, należy je wkleić do bieżącego rysunku.

Patrz także:

■ Dołączanie rysunków (str. 144)

■ Aktywacja rysunku (str. 149)

■ Wykonywanie zapytań (str. ?)

■ Zamienianie właściwości przywołanych obiektów (str. ?)

■ Aby zapisać zapytanie (str. 164)

■ Edytowanie i zapisywanie obiektów w dołączonych rysunkach (str. 618)

Aby utworzyć zapytanie w celu przywołania informacji z dołączonych rysunków

1 Otwórz rysunek.

2 W aplikacji Eksplorator mapy (str. 1771) w menu Bieżący rysunek kliknij prawym
przyciskiem myszy folder Rysunki. Kliknij polecenie Definiuj/modyfikuj zestaw
rysunków.

3 Upewnij się, że rysunki, na których chcesz wykonać zapytania, są dołączone i
aktywne.

4 W aplikacji Eksplorator mapy (str. 1771) w menu Bieżący rysunek kliknij prawym
przyciskiem myszy opcję Bieżące zapytanie, a następnie kliknij polecenie Definiuj.

5 Aby wyświetlić powiększenie z zakresem wszystkich aktywnych rysunków, kliknij
Zoom zakres w oknie dialogowym Definiuj zapytanie.

6 W Okno dialogowe Definiuj zapytanie (str. 1592) wybierz Rodzaj zapytania, aby
zdefiniować warunek dla zapytania wykorzystując:

■ Położenie (str. 1042)— na przykład wewnątrz okna zdefiniowanego przez
użytkownika.
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■ Właściwość (str. 1044)— na przykład kolor, warstwa lub poziom.

■ Dane (str. 1047)— informacje zapisane wraz z obiektem

■ SQL (str. 1052)— informacje zapisane w zewnętrznych bazach danych

7 Aby dodać warunki (str. 1055), wybierz I albo Lub, oraz rodzaj zapytania.

Aby zgrupować warunki, wybierz pierwszy i ostatni warunek w grupie. Kliknij przycisk
Grupa. Warunki wewnątrz nawiasów są szacowane jako pierwsze.

8 Jeśli chcesz, określ sposób zmiany właściwości obiektów przywołanych przez
zapytanie (str. ?).

9 Wybierz Tryb zapytania, aby określić sposób wyświetlania obiektów (str. 1085).

10 Jeśli zamierzasz ponownie użyć tego zapytania, zapisz zapytanie (str. 164).

11 Kliknij przycisk Wykonaj zapytanie.

Przywołane obiekty możesz obejrzeć i poddać edycji, a następnie zapisać w nowym pliku
lub z powrotem do oryginalnego rysunku.

Skrócone omówienie

ADEQUERY

Steruje definiowaniem, modyfikowaniem, zapisywaniem, wczytywaniem i wykonywaniem
zapytań

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Ustawienia
 ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Definiuj zapytanie

Menu

Definiuj zapytanie

Ikona

ADEQUERYWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyBieżące zapytanie ➤ Definiuj-lub- Kliknij prawym
przyciskiem myszy zapytanie ➤ Edycja

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj zapytanieOkno dialogowe
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Znajdowanie wszystkich obiektów rysunkowych w
określonym położeniu

Warunki położenia przywołują obiekty rysunkowe zajmujące określone położenie w
rysunkach.

Przykład: Znajdź wszystkie drogi w 100 metrowym pasie linii wysokiego napięcia lub
wszystkie działki z określonej sekcji rysunku.

Na następnych ilustracjach, zostały wyróżnione obiekty, które zostaną przywołane.

Rodzaje położenia

Krawędź bufora

Okrąg

Krawędź
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Rodzaje położenia

Punkt

Wielobok

Okno

Wszystko

Patrz także:

■ Znajdowanie wszystkich obiektów rysunkowych zawierających określoną właściwość
(str. 1043)
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■ Znajdowanie wszystkich obiektów rysunkowych zawierających określone dane (str.
1045)

■ Znajdowanie wszystkich obiektów rysunkowych zawierających określone informacje
SQL (str. 1049)

■ Łączenie warunków zapytań dotyczących rysunków (str. 1054)

Przywoływanie obiektów rysunkowych w oparciu o ich położenie

1 W aplikacji Eksplorator mapy (str. 1771) w menu Bieżący rysunek kliknij prawym
przyciskiem myszy opcję Bieżące zapytanie, a następnie kliknij polecenie Definiuj.

2 Aby wyświetlić zakres wszystkich aktywnych rysunków, kliknij Zoom zakres.

3 Kliknij przycisk Położenie.

4 W Okno dialogowe Warunek położenia (str. 1604), wybierz granicę i tryb wyboru.

5 Kliknij polecenie Definiuj. Zdefiniuj granicę.

6 W oknie dialogowym Definiuj zapytanie, wybierz tryb zapytania.

7 Kliknij przycisk Wykonaj zapytanie.

Patrz także:

■ Zamienianie właściwości przywołanych obiektów (str. ?)

■ Wykonywanie zapytań (str. ?)

■ Aby zapisać zapytanie (str. 164)

Skrócone omówienie

ADEQUERY

Steruje definiowaniem, modyfikowaniem, zapisywaniem, wczytywaniem i wykonywaniem
zapytań

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Ustawienia
 ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Definiuj zapytanie

Menu

Definiuj zapytanie

Ikona
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ADEQUERYWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyBieżące zapytanie ➤ Definiuj-lub- Kliknij prawym
przyciskiem myszy zapytanie ➤ Edycja

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj zapytanieOkno dialogowe

Znajdowanie wszystkich obiektów rysunkowych
zawierających określoną właściwość

Warunki właściwości przywołują obiekty rysunkowe w oparciu o właściwości obiektów
programu AutoCAD Map 3D, na przykład kolor, poziom, warstwę lub rodzaj linii.

Przykład: Znajdź obiekty z podanej warstwy lub obiekty o określonym kolorze.

W zapytaniu możesz użyć kilka właściwości obiektu, ale musisz je zdefiniować w jednym
zapytaniu jednocześnie.

Właściwości obiektów i właściwości warstw

Niektóre właściwości, takie jak Kolor lub Rodzaj linii, są często określane jako
JAKWARSTWA, a wtedy atrybut jest ustalany na podstawie wartości właściwości warstwy,
a nie samego obiektu. Obiekty z przypisaną taką właściwością nie zostaną przywołane,
jeśli na przykład w zapytaniu o właściwość podasz konkretny kolor. W takim przypadku,
w zapytaniu o właściwość należy wybrać kolor JAKWARSTWA, aby przywołać te obiekty.

Przykładowo, wykonanie zapytania z rodzajem linii DASHED przywoła tylko te obiekty,
którym została przypisana taka właściwość w sposób bezpośredni, a nie obiekty, którym
właściwość ta została przypisana poprzez warstwę z rodzajem linii DASHED, na której
się znajdują.

Jeśli bieżący rysunek nie posiada odpowiedniej warstwy, to przywołane obiekty będą
wyświetlane zgodnie z właściwościami warstwy z dołączonego rysunku. Gdy aktywny
rysunek posiada odpowiednią warstwę, przywołane obiekty będą wyświetlane zgodnie
z właściwościami warstwy bieżącego rysunku.

Definiowanie zapytania o właściwości z zakresem liczbowym

Aby zdefiniować warunek właściwości z przedziałem liczbowym, należy połączyć instrukcje
warunkowe, które definiują górną i dolną granicę tego przedziału. Przykładowo, aby
przywołać obiekty o poziomie z przedziału od 21.0 do 47.0, należy użyć następujących
instrukcji warunkowych:
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Właściwość: POZIOM > 21

I Właściwość: POZIOM < 47

Uwagi

■ Jeśli zapytanie dotyczy Rodzaju obiektu i na liście nie ma pozycji OBRAZ, nawet jeśli
obraz rastrowy istnieje na dołączonym rysunku, zamknij okna dialogowe zapytań.
Przejdź do środowiska Map 3D dla rysunków obszar roboczy (str. 1776).Kliknij menu
Ustawienia  ➤ Zarządzanie obrazami. W oknie dialogowym Menedżer obrazów,
kliknij przycisk OK. Następnie ponownie zdefiniuj zapytanie.

■ Jeśli definiowane zapytanie o właściwość korzysta z wartości tekstowych, możesz
włączyć opcję pozwalającą uwzględniającą wielkość liter. Więcej informacji znajduje
się w rozdziale Ustawianie opcji zapytań (DWG) (str. 221).

Patrz także:

■ Znajdowanie wszystkich obiektów rysunkowych w określonym położeniu (str. 1040)

■ Znajdowanie wszystkich obiektów rysunkowych zawierających określone dane (str.
1045)

■ Znajdowanie wszystkich obiektów rysunkowych zawierających określone informacje
SQL (str. 1049)

■ Łączenie warunków zapytań dotyczących rysunków (str. 1054)

Przywoływanie obiektów rysunkowych w oparciu o ich właściwości

1 W aplikacji Eksplorator mapy (str. 1771) w menu Bieżący rysunek kliknij prawym
przyciskiem myszy opcję Bieżące zapytanie, a następnie kliknij polecenie Definiuj.

2 Kliknij Właściwość.

3 W Okno dialogowe Warunek właściwości (str. 1610) wybierz właściwość.

4 Wybierz operator.

5 Podaj wartość właściwości.

Aby wybrać z listy dostępnych wartości, kliknij Wartości. Przykładowo, jeśli
wybierzesz właściwość "warstwa", kliknięcie Wartości spowoduje wyświetlenie listy
wszystkich warstw w dołączonych aktywnych rysunkach.

Można użyć symboli wieloznacznych, aby wprowadzić wartości dla następujących
właściwości: Nazwa bloku, Kolor, Styl tekstu, Rodzaj obiektu, Grupa, Warstwa, Klasa
obiektu, Rodzaj linii i Styl wydruku.
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6 Kliknij przycisk OK.

7 W oknie dialogowym Definiuj zapytanie, wybierz tryb zapytania.

8 Kliknij przycisk Wykonaj zapytanie.

Patrz także:

■ Zamienianie właściwości przywołanych obiektów (str. ?)

■ Wykonywanie zapytań (str. ?)

■ Aby zapisać zapytanie (str. 164)

Skrócone omówienie

ADEQUERY

Steruje definiowaniem, modyfikowaniem, zapisywaniem, wczytywaniem i wykonywaniem
zapytań

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Ustawienia
 ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Definiuj zapytanie

Menu

Definiuj zapytanie

Ikona

ADEQUERYWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyBieżące zapytanie ➤ Definiuj-lub- Kliknij prawym
przyciskiem myszy zapytanie ➤ Edycja

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj zapytanieOkno dialogowe

Znajdowanie wszystkich obiektów rysunkowych
zawierających określone dane

Warunki danych przywołują obiekty rysunkowe w oparciu o informacje niegraficzne
skojarzone z obiektami.
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Jeśli przechowujesz informacje o średnicach przewodów w tabeli danych opisowych, możesz
zastosować warunek danych, aby przywołać obiekty przewodów na podstawie informacji o
średnicy dołączonej do każdego takiego obiektu. W tym przypadku przywołane zostaną wszystkie
rury o średnicy 8 lub większej. Przesuń kursor nad obrazem, aby zobaczyć wyniki.

UWAGA Nie możesz przywołać obiektów na podstawie stałych atrybutów bloku.
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Należy pamietać, że:

■ Przed użyciem warunku danych, musisz zdefiniować i dołączyć te dane do obiektów.

■ Opcja Łącze bazy danych testuje dane łączy, przechowywane w obiekcie, a nie dane
w tabeli bazy danych. Można przywołać obiekty na podstawie danych połączone
tabeli bazy danych (str. 1049).

Patrz także:

■ Edytowanie Danych opisowych (str. ?)

■ Używanie zewnętrznej bazy danych (str. ?)

■ Używanie klasyfikacji obiektów (str. ?)

■ Tworzenie Warunku SQL (str. 1049)

■ Znajdowanie wszystkich obiektów rysunkowych w określonym położeniu (str. 1040)

■ Znajdowanie wszystkich obiektów rysunkowych zawierających określone dane (str.
1045)

■ Znajdowanie wszystkich obiektów rysunkowych zawierających określone informacje
SQL (str. 1049)

■ Łączenie warunków zapytań dotyczących rysunków (str. 1054)

Przywoływanie obiektów rysunkowych w oparciu o dane obiektu

1 W aplikacji Eksplorator mapy (str. 1771) w menu Bieżący rysunek kliknij prawym
przyciskiem myszy opcję Bieżące zapytanie, a następnie kliknij polecenie Definiuj.

2 Kliknij przycisk Dane.

3 W Okno dialogowe Warunek danych (str. 1590) wybierz typ danych dla zapytania.

4 Określ konkretne dane dla zapytania.

■ Wybierz klasę obiektu dla obiektów, które mają zostać przywołane. Potem, w
polu Właściwości wybierz określone właściwości dla zapytania.

■ Dla danych opisowych, wybierz dla zapytania tabelę i pole.
Zwróć uwagę, że jeżeli dwa dołączone rysunki posiadają tabelę o tej samej
nazwie, AutoCAD Map 3D rozpoznaje tylko pola zdefiniowane w pierwszym
uaktywnionym rysunku.
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■ Dla danych łączy z bazą danych, wybierz szablon łączy skojarzony z obiektami,
które chcesz przywołać. W polu Kolumny kluczy, wybierz dla zapytania kolumnę
kluczową.
Ponieważ zapytanie przywołuje obiekty z dołączonych rysunków, lista będzie
zawierała tylko łącza zdefiniowane w dołączonym rysunku.

■ Dla atrybutów bloku, wybierz dla zapytania blok. W polu Etykiety atrybutów,
wybierz dla zapytania etykietę atrybutu lub wybierz * z listy Bloki, aby przejrzeć
listę ze wszystkimi etykietami atrybutów dla wszystkich bloków w aktywnym
rysunku.

5 Zdefiniuj warunek, który muszą spełniać dane, wybierając operator i wprowadzając
wartość w polu Wartość.

Przykładowo, aby znaleźć wszystkie wartości większe od 8, wybierz operator > i
wprowadź 8 w polu Wartość.

Więcej informacji na temat stosowania znaków uniwersalnych znajduje się w
rozdziale Znaki uniwersalne (str. 1294).

6 Kliknij przycisk OK.

7 W oknie dialogowym Definiuj zapytanie, wybierz tryb zapytania.

8 Kliknij przycisk Wykonaj zapytanie.

Patrz także:

■ Zamienianie właściwości przywołanych obiektów (str. ?)

■ Wykonywanie zapytań (str. ?)

■ Aby zapisać zapytanie (str. 164)

Skrócone omówienie

ADEQUERY

Steruje definiowaniem, modyfikowaniem, zapisywaniem, wczytywaniem i wykonywaniem
zapytań

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Ustawienia
 ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Definiuj zapytanie

Menu
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Definiuj zapytanie

Ikona

ADEQUERYWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyBieżące zapytanie ➤ Definiuj-lub- Kliknij prawym
przyciskiem myszy zapytanie ➤ Edycja

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj zapytanieOkno dialogowe

Znajdowanie wszystkich obiektów rysunkowych
zawierających określone informacje SQL

Warunek SQL sprawdza informacje w zewnętrznej bazie danych i przywołuje obiekty
rysunkowe połączone z rekordami spełniającymi warunek.

Przykład: Jeśli tabela bazy danych przechowuje informacje o dostawcy, właścicielu i cenie
mebli w zbiorze rysunków, możesz zdefiniować zapytanie, aby pokazać wszystkie krzesła
zakupione od określonego dostawcy.
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Użyj zapytania z warunkiem SQL, aby przywołać obiekty na podstawie wartości w dołączonym
rekordzie bazy danych. W tym przypadku, zostały przywoływane wszystkie podkładki z fazą
typu 'C'. Przesuń kursor nad obrazem, aby zobaczyć wyniki.

UWAGA Jeśli przywołujesz obiekty z dołączonych rysunków, musisz mieć taką samą
bazę danych dołączoną do obu rysunków, dołączonego i bieżącego.

Przed użyciem zapytania SQL, musisz dołączyć dane SQL do obiektów. Więcej informacji
na temat połączeń z zewnętrznymi bazami danych i łączenia rekordów z obiektami w
rysunkach znajduje się w rozdziałach Konfigurowanie źródeł danych dla rysunków (str.
185) i Przegląd łączenia rekordów bazy danych z obiektami (str. 455).

Określanie wartości

Operator i wartość definiują warunek, który musi spełnić wartość w tabeli. Przykładowo,
w przypadku wybrania operatora < (mniejszy od) i wprowadzenia wartości 5 warunek ten
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przywoła wszystkie obiekty połączone z rekordami tabeli, w których wartość jest mniejsza
od pięciu.

■ Wartość ta musi być zgodna z typem danych kolumny. Przykładowo, jeśli kolumna
wymaga nazwy, podaj ciąg tekstowy.

■ Wartości ciągów należy ująć w apostrofy. Jeśli ciąg zawiera apostrof, poprzedź ten
znak drugim apostrofem.

■ Dla dat, użyj formatu TIMESTAMP'YYYY-MM-DD 00:00:00', na przykład, "Data" >
TIMESTAMP`1990-05-30 11:45:00'

Rozwiązywanie problemów

Ponieważ dla warunku SQL założona jest możliwość łączenia się ze źródłem danych, to
warunek ten nie będzie działał w przypadku przerwania dowolnej części połączenia:

■ Zapytanie musi określać poprawny szablon połączeń.

■ Źródło danych musi być dołączone i musi być ustalone z nim połączenie.

■ Źródło danych musi być w tym samym katalogu, w którym było podczas ustalania z
nim połączenia. (Nie wolno przenosić go po ustaleniu połączenia.)

■ W określonym źródle danych muszą istnieć połączenia między obiektami graficznymi
i rekordami.

Patrz także:

■ Konfigurowanie źródeł danych dla rysunków (str. 185)

■ Przegląd łączenia rekordów bazy danych z obiektami (str. 455)

■ Znajdowanie wszystkich obiektów rysunkowych w określonym położeniu (str. 1040)

■ Znajdowanie wszystkich obiektów rysunkowych zawierających określoną właściwość
(str. 1043)

■ Znajdowanie wszystkich obiektów rysunkowych zawierających określone dane (str.
1045)

■ Łączenie warunków zapytań dotyczących rysunków (str. 1054)

Przywoływanie obiektów rysunkowych w oparciu o połączone dane SQL

1 Przed wykonaniem zapytania z warunkiem SQL, należy upewnić się, że dołączone
i połączone jest odpowiednie źródło danych.
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2 W aplikacji Eksplorator mapy (str. 1771) w menu Bieżący rysunek kliknij prawym
przyciskiem myszy opcję Bieżące zapytanie, a następnie kliknij polecenie Definiuj.

3 Kliknij opcję SQL.

4 W Okno dialogowe Warunek połączenia SQL (str. 1622), wybierz szablon łączy dla
tabeli, którą chcesz przeszukać.

Jeśli wykonujesz zapytanie na dołączonych rysunkach, lista z szablonami łączy
zawiera tylko szablony łączy zdefiniowane w dołączonych aktywnych rysunkach.

5 Utwórz warunek SQL wybierając kolumnę, operator i wartość.

Aby napisać warunek, kliknij Napisz warunek.

Aby ponownie skorzystać z warunku już zdefiniowanego, kliknij Historia. Wybierz
warunek.

6 Kliknij Dodaj warunek, aby dodać warunek do listy Bieżący warunek SQL.

7 Aby dodać więcej warunków, wybierz I albo Lub, i utwórz następny warunek.

8 Po sformułowaniu warunku SQL, kliknij przycisk OK.

9 W oknie dialogowym Definiuj zapytanie, wybierz tryb zapytania.

10 Kliknij przycisk Wykonaj zapytanie.

Patrz także:

■ Zamienianie właściwości przywołanych obiektów (str. ?)

■ Wykonywanie zapytań (str. ?)

■ Aby zapisać zapytanie (str. 164)

Skrócone omówienie

ADEQUERY

Steruje definiowaniem, modyfikowaniem, zapisywaniem, wczytywaniem i wykonywaniem
zapytań

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Ustawienia
 ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Definiuj zapytanie

Menu

Definiuj zapytanie

Ikona
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ADEQUERYWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyBieżące zapytanie ➤ Definiuj-lub- Kliknij prawym
przyciskiem myszy zapytanie ➤ Edycja

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj zapytanieOkno dialogowe

Łączenie warunków zapytań dotyczących rysunków

Użytkownik może łączyć warunki zapytań przy tworzeniu zapytania w celu przywołania
obiektów rysunkowych.

Przykład: Połącz warunek właściwości z warunkiem położenia, aby znaleźć słupy
użyteczności publicznej w odległości do 100 metrów od drogi.

Kiedy łączysz warunki, użyj Lub, aby określić sumę warunków, użyj I, aby określić iloczyn
warunków, użyj Nie, aby wykluczyć określone obiekty z zapytania.

■ I — Znajduje obiekty tylko wtedy, gdy obydwa warunki są prawdziwe. Przykładowo,
Właściwość: WARSTWA = Parter

I Właściwość: KOLOR = NIEBIESKI

znajdzie tylko niebieskie obiekty na warstwie Parter.

■ Lub — Znajduje obiekty, jeśli przynajmniej jeden z warunków jest prawdziwy.
Przykładowo,
Właściwość: WARSTWA = Parter

LUB Właściwość: KOLOR = NIEBIESKI

znajdzie wszystkie obiekty na warstwie Parter (kolor dowolny) i wszystkie niebieskie
obiekty umieszczone na dowolnej warstwie.

■ I Nie — Znajduje obiekty tylko wtedy, gdy pierwszy warunek jest prawdziwy, a drugi
warunek jest fałszywy. Przykładowo,
Właściwość: WARSTWA = Parter

I NIE Właściwość: KOLOR = NIEBIESKI

znajduje obiekty na warstwie Parter, które mają dowolny kolor oprócz niebieskiego.

■ Lub Nie — znajduje obiekty, jeśli pierwszy warunek jest prawdziwy lub drugi warunek
jest fałszywy. Przykładowo,
Właściwość: WARSTWA = Parter

LUB NIE Właściwość: KOLOR = NIEBIESKI

znajdzie wszystkie obiekty na warstwie Parter (kolor dowolny) i wszystkie obiekty z
pozostałych warstw, które nie są niebieskie.
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Możesz użyć samego operatora Nie, aby przywołać wszystkie obiekty, oprócz określonego
zbioru obiektów. Przykładowo, definicja zapytania, NIE Właściwość: WARSTWA = Meble
przywołuje wszystkie obiekty, oprócz tych z warstwy Meble.

Jeśli używasz więcej niż dwóch, trzech warunków, dobrym rozwiązaniem jest ich
grupowanie. Warunki wewnątrz grupy są szacowane jako pierwsze.

Jeśli warunki nie są zgrupowane, to jako pierwsze wyznaczane są warunki Nie, następnie
I i na końcu Lub.

Patrz także:

■ Znajdowanie wszystkich obiektów rysunkowych w określonym położeniu (str. 1040)

■ Znajdowanie wszystkich obiektów rysunkowych zawierających określoną właściwość
(str. 1043)

■ Znajdowanie wszystkich obiektów rysunkowych zawierających określone dane (str.
1045)

■ Znajdowanie wszystkich obiektów rysunkowych zawierających określone informacje
SQL (str. 1049)

Łączenie warunków zapytań w ramach zapytań dotyczących rysunków

1 W aplikacji Eksplorator mapy (str. 1771) w menu Bieżący rysunek kliknij prawym
przyciskiem myszy opcję Bieżące zapytanie, a następnie kliknij polecenie Definiuj.

2 Wybierz Rodzaj zapytania, aby zdefiniować warunek dla zapytania (str. 1038).

3 W Okno dialogowe Definiuj zapytanie (str. 1592), w polu Rodzaj zapytania, wybrać
operator łączący:

■ I — Znajduje obiekty tylko wtedy, gdy obydwa warunki są prawdziwe.

■ Lub — Znajduje obiekty, jeśli przynajmniej jeden z warunków jest prawdziwy.

■ I Nie — Znajduje obiekty tylko wtedy, gdy pierwszy warunek jest prawdziwy, a
drugi warunek jest fałszywy.

■ Lub Nie — znajduje obiekty, jeśli pierwszy warunek jest prawdziwy lub drugi
warunek jest fałszywy.

4 Wybierz Rodzaj zapytania, aby zdefiniować następny warunek dla zapytania.

5 Aby zgrupować warunki, wybierz pierwszy i ostatni warunek w grupie. Kliknij przycisk
Grupa. Warunki wewnątrz nawiasów są szacowane jako pierwsze.

6 Wybierz Tryb zapytania.
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7 Kliknij przycisk Wykonaj zapytanie.

Patrz także:

■ Zamienianie właściwości przywołanych obiektów (str. ?)

■ Wykonywanie zapytań (str. ?)

■ Aby zapisać zapytanie (str. 164)

Skrócone omówienie

ADEQUERY

Steruje definiowaniem, modyfikowaniem, zapisywaniem, wczytywaniem i wykonywaniem
zapytań

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Ustawienia
 ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Definiuj zapytanie

Menu

Definiuj zapytanie

Ikona

ADEQUERYWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyBieżące zapytanie ➤ Definiuj-lub- Kliknij prawym
przyciskiem myszy zapytanie ➤ Edycja

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj zapytanieOkno dialogowe

Edytowaniewarunku zapytania dotyczącego rysunku

Podczas edytowania zapytania dotyczącego rysunku można modyfikować warunek, nie
można jednak zmienić jego rodzaju (położenie, właściwość, dane lub SQL). Jeśli chcesz
inny rodzaj warunku dla zapytania, usuń istniejący warunek i zdefiniuj nowy. Możesz
również zmienić dla warunku operator łączący (I, Lub, Nie).

Patrz także:

■ Znajdowanie wszystkich obiektów rysunkowych w określonym położeniu (str. 1040)

1056 | Rozdział 8   Analizowanie danych



■ Znajdowanie wszystkich obiektów rysunkowych zawierających określoną właściwość
(str. 1043)

■ Znajdowanie wszystkich obiektów rysunkowych zawierających określone dane (str.
1045)

■ Znajdowanie wszystkich obiektów rysunkowych zawierających określone informacje
SQL (str. 1049)

■ Zamienianie właściwości przywołanych obiektów (str. ?)

■ Wykonywanie zapytań (str. ?)

■ Aby zapisać zapytanie (str. 164)

Edytowanie warunku zapytania dotyczącego rysunku

1 W aplikacji Eksplorator mapy (str. 1771) w menu Bieżący rysunek kliknij prawym
przyciskiem myszy opcję Bieżące zapytanie, a następnie kliknij polecenie Definiuj.

2 Aby zmodyfikować zapisane zapytanie, w Okno dialogowe Definiuj zapytanie (str.
1592), kliknij Wczytaj. Wybierz zapytanie.

3 W oknie dialogowym Definiuj zapytanie, w polu Bieżące zapytanie, wybierz warunek
zapytania do edycji. Kliknij przycisk Edycja.

Aby zmienić operator łączący, najpierw wybierz nowy operator, a potem kliknij
Edycja.

4 Wprowadź dowolne zmiany.

Przykładowo, gdy wybierzesz warunek położenia i klikniesz Edycja, to pojawi się
okno dialogowe Warunek położenia. Kliknij Pokaż, aby obejrzeć lub zmienić granicę
warunku położenia i naciśnij ENTER, aby wrócić do okna dialogowego Warunek
położenia.

5 Kliknij przycisk OK.

Zmodyfikowane zapytanie pojawi się w polu Bieżące zapytanie.

Skrócone omówienie

ADEQUERY

Steruje definiowaniem, modyfikowaniem, zapisywaniem, wczytywaniem i wykonywaniem
zapytań
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W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Ustawienia
 ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Definiuj zapytanie

Menu

Definiuj zapytanie

Ikona

ADEQUERYWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyBieżące zapytanie ➤ Definiuj-lub- Kliknij prawym
przyciskiem myszy zapytanie ➤ Edycja

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj zapytanieOkno dialogowe

Zmienianie właściwości przywołanych obiektów
rysunkowych

Użyj funkcji zmieniania właściwości, aby modyfikować obiekty rysunkowe podczas ich
przywoływania przez zapytanie.

Patrz także:

■ Przegląd zapytań (str. 1037)

■ Wykonywanie zapytań (str. ?)

■ Aby zapisać zapytanie (str. 164)

UWAGA Procedury te dotyczą wyłącznie obiektów rysunkowych.

Aby zmodyfikować obiekty po przywołaniu ich przez zapytanie

■ Zmienianie właściwości przywołanych obiektów rysunkowych (str. 1060)
■ Zmienianie wszystkich przywołanych obiektów rysunkowych w taki sam sposób (str.

1062)
■ Aby zmienić przywoływane obiekty w oparciu o ich właściwości (str. 1064)
■ Zmienianie właściwości obiektów rysunkowych w oparciu o dane obiektów (str. 1066)
■ Zmienianie przywołanych obiektów rysunkowych w oparciu o połączone dane SQL

(str. 1069)
■ Aby zdefiniować wyrażenie (str. 1074)
■ Dodawanie tekstu do przywołanych obiektów rysunkowych (str. 1076)
■ Definiowanie punktu etykiety dla obiektu rysunkowego (str. 1079)
■ Wypełnianie przywołanych obiektów rysunkowych wzorem kreskowania. (str. 1081)
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■ Aby zmienić kolor bloku w bieżącym rysunku (str. 1082)
■ Aby zmodyfikować definicję zamiany właściwości (str. 1084)

Zmienianie właściwości przywołanych obiektów
rysunkowych— przegląd

Użyj funkcji zmieniania właściwości, aby modyfikować właściwości przywołanych obiektów
rysunkowych w trakcie ich przywoływania do bieżącego rysunku.

Możesz zmodyfikować właściwości obiektów, takie jak kolor, rodzaj linii lub szerokość
polilinii, lub dodać tekst.

Przykład: Masz zbiór map miasta, które pokazują drogi w postaci czarnych polilinii o tej
samej szerokości. Możesz wydrukować mapę dla wykonawcy robót drogowych, na której
drogi do remontu będą narysowane kolorem czerwonym, a drogi do sprawdzenia kolorem
niebieskim. Możesz zmienić szerokość polilinii, aby pokazać szerokości dróg. Możesz
również dodać tekst opisujący elementy tego rysunku.

Zamiana właściwości przebiega w następujących trzech zasadniczych etapach:

■ Definiowanie zapytania przywołującego potrzebne obiekty.

■ Tworzenie definicji zamiany właściwości, która określa sposób zmiany przywołanych
obiektów.

■ Wykonanie zapytania w trybie rysowania. Nie możesz zastosować zamiany właściwości
dla zapytań wykonywanych w trybie podglądu lub raportu.

AutoCAD Map 3D wykona zapytanie, zastosuje definicję zamiany właściwości do
przywołanych obiektów i wyświetli zmodyfikowane obiekty w bieżącym rysunku.

Patrz także:

■ Przegląd zapytań (str. 1037)

■ Wykonywanie zapytań (str. ?)

■ Aby zapisać zapytanie (str. 164)

■ Zmienianie wszystkich obiektów rysunkowych w taki sam sposób (str. 1061)

■ Zamiana właściwości przy użyciu właściwości obiektu (str. 1063)

■ Zmienianie właściwości obiektów za pomocą danych obiektów (str. 1066)

■ Zmienianie właściwości obiektu za pomocą połączonych danych (str. 1068)
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■ Wypełnianie przywołanych obiektów rysunkowych wzorem kreskowania (str. 1079)

■ Zmiana koloru bloków (str. 1082)

■ Modyfikowanie definicji zamiany właściwości (str. 1083)

Zmienianie właściwości przywołanych obiektów rysunkowych

1 W aplikacji Eksplorator mapy (str. 1771) w menu Bieżący rysunek kliknij prawym
przyciskiem myszy opcję Bieżące zapytanie, a następnie kliknij polecenie Definiuj.

2 W Okno dialogowe Definiuj zapytanie (str. 1592), wczytaj lub utwórz zapytanie.

3 W polu Opcje kliknij Zamień właściwości.

4 W Okno dialogowe Ustal zmianę właściwości (str. 1619), wybierz właściwość do
zamiany.

Przykładowo, aby zmienić kolor przywoływanych obiektów, wybierz Kolor.

5 W obszarze Wyrażenie określ sposób zamiany właściwości.

■ Aby zmodyfikować każdy przywoływany obiekt w taki sam sposób, wybierz
nową wartość dla tej właściwości.
Przykładowo, zmieniasz kolor obiektów i chcesz zmienić kolor wszystkich
przywołanych obiektów na czerwony, kliknij Wartości i wybierz Czerwony.

■ Aby zmodyfikować każdy obiekt korzystając z wartości przechowywanej w
skojarzonym źródle danych, wybierz źródło danych, takie jak Właściwość (str.
1064), Dane (str. 1066) lub SQL (str. 1069), i określ położenie danych.
Przykładowo, jeśli wartości kolorów przechowujesz w tabeli danych opisowych,
kliknij Dane i wybierz tabelę oraz kolumnę, która zawiera wartości kolorów. Z
metody tej można skorzystać tylko wtedy, gdy wartości danych
przechowywanych w źródle danych dokładnie określają wartość potrzebną do
zamiany. Przykładowo, aby zmienić kolor obiektów, źródło danych musi określać
poprawną wartość koloru.

■ Aby zmodyfikować każdy obiekt na podstawie innych właściwości lub
skojarzonych danych, wybierz źródło danych i zdefiniuj tabelę z przedziałami
wartości (str. 1071).
Przykładowo, jeśli przechowujesz daty instalacji w skojarzonym źródle danych,
możesz zmodyfikować kolor obiektów w oparciu o datę ich instalacji. W tym
celu, należy najpierw wybrać źródło danych dla dat instalacji, następnie
zdefiniować tabelę przedziałów wartości, która określa, jakie kolory mają być
użyte dla każdego przedziału z datami instalacji.

■ Możesz dodać tekst do przywołanych obiektów (str. 1076) lub dodać wzór
kreskowania do obiektów (str. 1081).
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6 Kliknij Dodaj, aby dodać zamianę właściwości do listy Bieżące zamiany właściwości.

7 Po zdefiniowaniu zamiany właściwości, kliknij przycisk OK.

8 Przed wykonaniem zapytania, upewnij się, że został włączony przełącznik Zamień
właściwości.

9 W polu Tryb zapytania wybierz Rysuj. Zamiany właściwości nie można zastosować
w trybie podglądu lub raportu.

10 Kliknij przycisk Wykonaj zapytanie.

AutoCAD Map 3D wykona zapytanie, zastosuje definicję zamiany właściwości do
przywołanych obiektów i wyświetli zmienione obiekty w bieżącym rysunku.

Skrócone omówienie

ADEQUERY

Steruje definiowaniem, modyfikowaniem, zapisywaniem, wczytywaniem i wykonywaniem
zapytań

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Ustawienia
 ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Definiuj zapytanie

Menu

Definiuj zapytanie

Ikona

ADEQUERYWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyBieżące zapytanie ➤ Definiuj-lub- Kliknij prawym
przyciskiem myszy zapytanie ➤ Edycja

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj zapytanieOkno dialogowe

Zmienianie wszystkich obiektów rysunkowychw taki
sam sposób

Prosta zmiana właściwości modyfikuje wszystkie przywołane obiekty rysunkowe w taki
sam sposób.
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Oto kilka przykładów użycia prostej zamiany właściwości:

■ Dodanie wzoru kreskowania do wszystkich rur wodociągowych starszych niż 50 lat.

■ Wyszukanie wszystkich nieruchomości, które stykają się z linią reprezentującą trasę
nowej autostrady. Obrysowanie tych działek na czerwono i dodanie wzoru
kreskowania.

Patrz także:

■ Przegląd zapytań (str. 1037)

■ Wykonywanie zapytań (str. ?)

■ Zamiana właściwości przy użyciu właściwości obiektu (str. 1063)

■ Zmienianie właściwości obiektów za pomocą danych obiektów (str. 1066)

■ Zmienianie właściwości obiektu za pomocą połączonych danych (str. 1068)

■ Wypełnianie przywołanych obiektów rysunkowych wzorem kreskowania (str. 1079)

■ Zmiana koloru bloków (str. 1082)

■ Modyfikowanie definicji zamiany właściwości (str. 1083)

Zmienianie wszystkich przywołanych obiektów rysunkowych w taki sam sposób

1 W aplikacji Eksplorator mapy (str. 1771) w menu Bieżący rysunek kliknij prawym
przyciskiem myszy opcję Bieżące zapytanie, a następnie kliknij polecenie Definiuj.

2 W oknie dialogowym Definiuj zapytanie, wczytaj lub zdefiniuj zapytanie, które
przywoła obiekty, które chcesz zmodyfikować.

3 W polu Opcje kliknij Zamień właściwości.

4 W Okno dialogowe Ustal zmianę właściwości (str. 1619), wybierz właściwość do
zmiany.

5 W polu Wyrażenie określ sposób zamiany właściwości.

Przykładowo, aby zmienić kolor wszystkich przywołanych obiektów na czerwony,
wprowadź czerwony lub 1 (liczbowy odpowiednik koloru czerwonego) lub kliknij
Wartości, aby wybrać z listy kolorów.

6 Kliknij Dodaj, aby dodać zamianę właściwości do listy Bieżąca zamiana właściwości.

7 Po zdefiniowaniu zamiany właściwości, kliknij przycisk OK.
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8 Przed wykonaniem zapytania, upewnij się, że został włączony przełącznik Zamień
właściwości.

9 W polu Tryb zapytania wybierz Rysuj. Zamiany właściwości nie można zastosować
w trybie podglądu lub raportu.

10 Kliknij przycisk Wykonaj zapytanie.

Skrócone omówienie

ADEQUERY

Steruje definiowaniem, modyfikowaniem, zapisywaniem, wczytywaniem i wykonywaniem
zapytań

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Ustawienia
 ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Definiuj zapytanie

Menu

Definiuj zapytanie

Ikona

ADEQUERYWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyBieżące zapytanie ➤ Definiuj-lub- Kliknij prawym
przyciskiem myszy zapytanie ➤ Edycja

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj zapytanieOkno dialogowe

Zamianawłaściwościprzyużyciuwłaściwościobiektu

Można zdefiniować zmianę właściwości, która zmodyfikuje właściwość przywołanych
obiektów rysunkowych w oparciu o inną właściwość obiektów.

Przykład: Jeśli warstwy w dołączonych rysunkach zostały nazwane przy użyciu liczb, to
możesz nadać obiektom kolory w oparciu o warstwę, na której się znajdują. W tym celu,
w polu Wybierz właściwość wybierz Kolor jako właściwość do zamiany. W polu wyrażenia,
kliknij Właściwość i wybierz Warstwa jako nową wartość dla koloru.

Właściwość określona w polu Wyrażenie musi posiadać wartość, która może być użyta
dla zmienianej właściwości. Przykładowo, jeśli warstwy nie są nazwane przy użyciu liczb,
lecz posiadają nazwy takie jak Drogi i Rury, to powyższy przykład nie będzie działał. (Aby
zdefiniować modyfikację w oparciu o nazwy tych warstw, użyj tabeli z przedziałami
wartości, w której można określić, że obiekty na warstwie Drogi przyjmą kolor czerwony,

Znajdowanie i przywoływanie obiektów rysunkowych | 1063



a obiekty na warstwie Rury kolor niebieski. Więcej informacji znajduje się w
rozdzialeTworzenie tabeli przedziałów wartości (str. 1070).)

Właściwość można również modyfikować w oparciu o tę samą właściwość. Przykładowo,
aby podwoić skalę wybranych obiektów, jako właściwość do zmiany wybierz Skala, w
polu Wybierz właściwość. W polu Wyrażenie, wybierz Skala jako właściwość, na której
będzie oparta zmiana i pomnóż ją przez dwa. Wyrażenie to będzie wyglądało następująco:

(* x.scale 2)

Zmienne kropkowe

■ Użyj zmiennej kropkowej .Dwgname, aby uzyskać nazwę rysunku dla przywołanego
obiektu.

■ Użyj zmiennej kropkowej .Elevation, aby uzyskać wartość Z dla obiektów.

■ Użyj zmiennej kropkowej .Height, aby uzyskać wysokość tekstu dla obiektów.

Pełną listę zmiennych kropkowych, które mogą być wykorzystywane do zmiany
właściwości, zawiera rozdział Zmienne kropkowe (str. 1305).

Patrz także:

■ Przegląd zapytań (str. 1037)

■ Wykonywanie zapytań (str. ?)

■ Zamiana właściwości przy użyciu właściwości obiektu (str. 1063)

■ Zmienianie właściwości obiektów za pomocą danych obiektów (str. 1066)

■ Zmienianie właściwości obiektu za pomocą połączonych danych (str. 1068)

■ Wypełnianie przywołanych obiektów rysunkowych wzorem kreskowania (str. 1079)

■ Zmiana koloru bloków (str. 1082)

■ Modyfikowanie definicji zamiany właściwości (str. 1083)

Aby zmienić przywoływane obiekty w oparciu o ich właściwości

1 W aplikacji Eksplorator mapy (str. 1771) w menu Bieżący rysunek kliknij prawym
przyciskiem myszy opcję Bieżące zapytanie, a następnie kliknij polecenie Definiuj.

2 W oknie dialogowym Definiuj zapytanie, wczytaj lub zdefiniuj zapytanie, które
przywoła obiekty do zmiany.
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3 W oknie dialogowym Definiuj zapytanie kliknij Zamień właściwości.

4 W Okno dialogowe Ustal zmianę właściwości (str. 1619), w polu Wybierz właściwość
wybierz właściwość do zmiany.

Przykładowo, jeśli obiekty w rysunku są kodowane kolorami i chcesz je przenieść
na warstwy w oparciu o ich kolor, jako właściwość do zmiany trzeba wybrać Warstwa.

5 W polu Wyrażenie kliknij Właściwości i wybierz właściwość, na której ma być oparta
zmiana.

W przykładzie tym chcemy przesunąć obiekty w oparciu o ich bieżący kolor, a więc
wybierz Kolor.

Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Wybierz właściwość.

6 Kliknij Dodaj, aby dodać zamianę właściwości do listy Bieżąca zamiana właściwości.

Patrz także:

■ Przegląd zapytań (str. 1037)

■ Wykonywanie zapytań (str. ?)

■ Aby zapisać zapytanie (str. 164)

Skrócone omówienie

ADEQUERY

Steruje definiowaniem, modyfikowaniem, zapisywaniem, wczytywaniem i wykonywaniem
zapytań

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Ustawienia
 ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Definiuj zapytanie

Menu

Definiuj zapytanie

Ikona

ADEQUERYWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyBieżące zapytanie ➤ Definiuj-lub- Kliknij prawym
przyciskiem myszy zapytanie ➤ Edycja

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj zapytanieOkno dialogowe
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Zmienianie właściwości obiektów za pomocą danych
obiektów

Można zdefiniować zmianę właściwości, która modyfikuje przywołany obiekt rysunkowy
w oparciu o dane zapisane na temat obiektów, na przykład dane opisowe, dane atrybutów
lub dane połączeń.

UWAGA Wartość przechowywana z obiektem musi być prawidłową wartością dla
zmienianej właściwości. Przykładowo, jeśli do zmiany zostanie wybrana właściwość Kolor,
to wartość przechowywana z obiektem musi być poprawną nazwą koloru lub jego
numerem. Jeśli wartości te nie są zgodne użyj tabeli z przedziałami wartości (str. 1071).

Patrz także:

■ Przegląd zapytań (str. 1037)

■ Wykonywanie zapytań (str. ?)

■ Zamiana właściwości przy użyciu właściwości obiektu (str. 1063)

■ Zmienianie właściwości obiektu za pomocą połączonych danych (str. 1068)

■ Wypełnianie przywołanych obiektów rysunkowych wzorem kreskowania (str. 1079)

■ Zmiana koloru bloków (str. 1082)

■ Modyfikowanie definicji zamiany właściwości (str. 1083)

Zmienianie właściwości obiektów rysunkowych w oparciu o dane obiektów

1 W aplikacji Eksplorator mapy (str. 1771) w menu Bieżący rysunek kliknij prawym
przyciskiem myszy opcję Bieżące zapytanie, a następnie kliknij polecenie Definiuj.

2 W oknie dialogowym Definiuj zapytanie, wczytaj lub zdefiniuj zapytanie, które
przywoła obiekty do zmiany.

3 W oknie dialogowym Definiuj zapytanie kliknij Zamień właściwości.

4 W Okno dialogowe Ustal zmianę właściwości (str. 1619), w polu Wybierz właściwość
wybierz właściwość do zmiany.

Przykładowo, jeśli przechowujesz średnice rur w postaci danych opisowych, możesz
wyświetlić każdą rurę z szerokością polilinii, która odpowiada średnicy tej rury. W
tym przykładzie, jako właściwość do zmiany należy wybrać Szerokość.

5 W polu Wyrażenie kliknij Dane.
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6 Wybierz jedną z poniższych pozycji:

■ Atrybut — wybierz etykietę atrybutu bloku. Zostanie ona wyświetlona w okienku
Wyrażenie jako @BlockTagName.

■ Połączenie z bazą danych — wybierz szablon połączenia i kolumnę kluczową.
Zostaną one wyświetlone w okienku Wyrażenie jako &KeyColumn@
LinkTemplate.

■ Dane opisowe — wybierz tabelę i pole danych opisowych. Zostaną one
wyświetlone w okienku Wyrażenie jako :FIELD@TABLENAME.

7 Kliknij przycisk OK.

8 Kliknij przycisk Dodaj.

Definicja zamiany właściwości zostanie dodana do listy Bieżąca zamiana właściwości.
Po wykonaniu zapytania z opcją Zamiana właściwości, AutoCAD Map 3D zmieni
wybraną właściwość przywołanych obiektów w oparciu o wartość przechowywaną
w określonym polu danych.

Skrócone omówienie

ADEQUERY

Steruje definiowaniem, modyfikowaniem, zapisywaniem, wczytywaniem i wykonywaniem
zapytań

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Ustawienia
 ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Definiuj zapytanie

Menu

Definiuj zapytanie

Ikona

ADEQUERYWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyBieżące zapytanie ➤ Definiuj-lub- Kliknij prawym
przyciskiem myszy zapytanie ➤ Edycja

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj zapytanieOkno dialogowe
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Zmienianie właściwości obiektu za pomocą
połączonych danych

Można zdefiniować zmianę właściwości, która modyfikuje przywołane obiekty rysunkowe
w oparciu o dane zapisane w połączonej bazie danych.

Korzystając z zamiany właściwości, działki nieprzewidziane na cele mieszkaniowe zostaną
wyświetlone z fioletowym wypełnieniem, w oparciu o wartość rekordu zewnętrznej bazy danych.

Przykładowo, możesz przywołać zbiór rur i wyświetlić każdą rurę w kolorze, który
odpowiada średnicy rury.

Więcej informacji na temat tworzenia i użycia szablonu połączeń znajduje się w rozdziale
Przegląd łączenia rekordów bazy danych z obiektami (str. 455) .

Patrz także:

■ Przegląd zapytań (str. 1037)

■ Wykonywanie zapytań (str. ?)

■ Zamiana właściwości przy użyciu właściwości obiektu (str. 1063)

■ Zmienianie właściwości obiektów za pomocą danych obiektów (str. 1066)

■ Wypełnianie przywołanych obiektów rysunkowych wzorem kreskowania (str. 1079)
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■ Zmiana koloru bloków (str. 1082)

■ Modyfikowanie definicji zamiany właściwości (str. 1083)

Zmienianie przywołanych obiektów rysunkowych w oparciu o połączone dane SQL

1 W aplikacji Eksplorator mapy (str. 1771) w menu Bieżący rysunek kliknij prawym
przyciskiem myszy opcję Bieżące zapytanie, a następnie kliknij polecenie Definiuj.

2 W oknie dialogowym Definiuj zapytanie, wczytaj lub zdefiniuj zapytanie, które
przywoła obiekty do zmiany.

3 W oknie dialogowym Definiuj zapytanie kliknij Zamień właściwości.

4 W Okno dialogowe Ustal zmianę właściwości (str. 1619), w polu Wybierz właściwość
należy wybierz właściwość do zmiany.

Przykładowo, aby zmodyfikować kolor przywołanych obiektów, jako właściwość do
zmiany wybierz Kolor.

5 Kliknij SQL.

6 Wybierz szablon połączenia.

7 Wybierz kolumnę zewnętrznej bazy danych, której wartość chcesz użyć jako wartości
w wyrażeniu.

8 Kliknij przycisk OK.

Kolumna SQL i szablon połączenia zostaną wyświetlone w polu Wyrażenie, w oknie
dialogowym Ustal zamianę właściwości, poprzedzone znakiem ampersand (&).
Szablon połączenia jest poprzedzony symbolem (@), na przykład, &Diameter@PIPES.

Zmienna danych SQL może być również wprowadzona bezpośrednio do pola
Wyrażenie.

9 Kliknij przycisk Dodaj.

Definicja zamiany właściwości zostanie dodana do listy Bieżąca zamiana.

Podczas wykonywania zapytania z włączoną opcją Zamień właściwości, AutoCAD
Map 3D zmienia przywołane obiekty w oparciu o wartość przechowywaną w
zewnętrznej bazie danych.

Więcej informacji o dołączaniu i korzystaniu z zewnętrznych baz danych znajduje się w
rozdzialeExternal Databases (Object Data) (str. 186)
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Skrócone omówienie

ADEQUERY

Steruje definiowaniem, modyfikowaniem, zapisywaniem, wczytywaniem i wykonywaniem
zapytań

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Ustawienia
 ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Definiuj zapytanie

Menu

Definiuj zapytanie

Ikona

ADEQUERYWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyBieżące zapytanie ➤ Definiuj-lub- Kliknij prawym
przyciskiem myszy zapytanie ➤ Edycja

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj zapytanieOkno dialogowe

Tworzenie tabeli przedziałówwartości

Tabela przedziałów wartości określa zakres działań, jakie mają być podjęte w zależności
od wartości określonych danych lub właściwości.

■ Można zmienić kolor obiektów rysunkowych w oparciu o ich poziom.

■ Jeśli posiadasz mapę ulic i użyjesz danych opisowych do zapisu informacji o jakości
nawierzchni, możesz przesunąć każdą ulicę na warstwę, która odpowiada jakości
nawierzchni.

■ Jeśli posiadasz mapę województwa przedstawiającą miasta i użyjesz zewnętrznej
bazy danych do przechowywania danych ludnościowych dla każdego miasta, możesz
zmodyfikować symbol bloku dla każdego miasta w zależności od liczby jego
mieszkańców.

Karta Procedura dla tego tematu zawiera ogólne instrukcje tworzenia tabeli przedziałów
wartości i dokładne instrukcje do tworzenia przykładowej tabeli przedziałów wartości.

Patrz także:

■ Przegląd zapytań (str. 1037)

■ Wykonywanie zapytań (str. ?)
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■ Zamiana właściwości przy użyciu właściwości obiektu (str. 1063)

■ Zmienianie właściwości obiektów za pomocą danych obiektów (str. 1066)

■ Zmienianie właściwości obiektu za pomocą połączonych danych (str. 1068)

■ Wypełnianie przywołanych obiektów rysunkowych wzorem kreskowania (str. 1079)

■ Zmiana koloru bloków (str. 1082)

■ Modyfikowanie definicji zamiany właściwości (str. 1083)

■ Aby utworzyć tabelę z przedziałami wartości (str. 1071)

■ Tworzenie przykładowej tabeli przedziałów wartości (str. 1072)

Aby utworzyć tabelę z przedziałami wartości

1 W aplikacji Eksplorator mapy (str. 1771) w menu Bieżący rysunek kliknij prawym
przyciskiem myszy opcję Bieżące zapytanie, a następnie kliknij polecenie Definiuj.

2 W oknie dialogowym Definiuj zapytanie kliknij Zamień właściwości.

3 Jeśli tworzysz tabelę z przedziałami wartości dla zamiany właściwości, w oknie Okno
dialogowe Ustal zmianę właściwości (str. 1619) wybierz właściwości do zmiany.

4 Przesuń kursor do okienka Wyrażenie i określ położenie wartości, na której ma być
oparta zamiana.

Wprowadź zmienną kropkową, nazwę pola lub inne prawidłowe wyrażenie.
Przykładowo, aby zmodyfikować kolor na podstawie jego poziomu, wprowadź
.ELEVATION do okienka Wyrażenie.

5 Kliknij Przedział.

6 W oknie dialogowym Definiuj tabelę przedziałów wartości kliknij Nowa, aby utworzyć
nową tabelę z przedziałami wartości.

7 Podaj nazwę tabeli przedziałów wartości i kliknij przycisk OK.

8 W oknie dialogowym Definiuj tabelę przedziałów wartości, wybierz operator dla
pierwszego warunku.

Wartość wyrażenia określa, które obiekty znajdą się w tym przedziale.

9 Określ wartość zwracaną dla pierwszego warunku.

Wartość zwracana określa sposób modyfikowania wybranej właściwości.
Przykładowo, przy modyfikowaniu koloru obiektu w oparciu o jego poziom,
wprowadź kolor do okienka Wartość zwrotna.
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UWAGA Do pól Wartość wyrażenia i Wartość zwrotna można wprowadzić tylko
proste wyrażenia. Nie można wprowadzać wyrażeń złożonych.

10 Kliknij Dodaj, aby dodać warunek do listy Definicja bieżącej tabeli przedziałów
wartości.

Po uruchomieniu zamiany właściwości każdy obiekt posiadający określoną wartość
wyrażenia (na przykład, poziom > 200) zostanie zmodyfikowany zgodnie z określoną
wartością zwrotną (na przykład, zostanie mu nadany kolor czerwony).

11 Określ pozostałe warunki.

12 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Ustal zamianę właściwości.

13 Upewnij się, że zaznaczone jest pole wyboru Zamień właściwości.

14 Kliknij Wykonaj zapytanie, aby przywołać obiekty i zmienić ich właściwości.

Tworzenie przykładowej tabeli przedziałówwartości

Poniższa procedura tworzy tabelę przedziałów wartości dla zamiany właściwości.
Przykładowa tabela przedziałów wartości nadaje działkom o powierzchni większej od
6000 kolor czerwony, a działkom o powierzchni równej lub mniejszej od 6000 kolor
niebieski.

Tworzenie przykładowej tabeli przedziałów wartości

1 W aplikacji Eksplorator mapy (str. 1771) w menu Bieżący rysunek kliknij prawym
przyciskiem myszy opcję Bieżące zapytanie, a następnie kliknij polecenie Definiuj.

2 W oknie dialogowym Definiuj zapytanie, kliknij Zamień właściwości.

3 W oknie dialogowym Ustal zamianę właściwości, wybierz właściwość Kolor.

4 W polu Wyrażenie kliknij Właściwość i wybierz Powierzchnia. Kliknij przycisk OK.

5 Kliknij przycisk Przedziały.

6 W oknie dialogowym Definiuj tabelę przedziałów wartości kliknij Nowa.

7 Podaj nazwę Kolor i kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Nowa tabela
przedziałów wartości.

8 Podaj opis Kolor obszarów powyżej 6000.

9 W obszarze Warunek, wybierz operator <=.

10 W obszarze Wartość wyrażenia podaj 6000.
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11 W obszarze Zwracana wartość podaj Niebieski.

12 Kliknij przycisk Dodaj.

13 W obszarze Warunek, wybierz operator >.

14 W obszarze Wartość wyrażenia, pozostaw wyłącznie 6000.

15 W obszarze Zwracana wartość podaj Czerwony.

16 Kliknij przycisk Dodaj.

17 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Definiuj tabelę przedziałów
wartości.

18 Upewnij się, że zaznaczone jest pole wyboru Zamień właściwości.

19 Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać zamianę koloru do listy Bieżąca zmiana właściwości.

20 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Ustal zamianę właściwości.

21 Upewnij się, że zaznaczone jest pole wyboru Zamień właściwości.

22 Kliknij Wykonaj zapytanie, aby przywołać obiekty i zmienić ich właściwości.

Skrócone omówienie

ADEQUERY

Steruje definiowaniem, modyfikowaniem, zapisywaniem, wczytywaniem i wykonywaniem
zapytań

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Ustawienia
 ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Definiuj zapytanie

Menu

Definiuj zapytanie

Ikona

ADEQUERYWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyBieżące zapytanie ➤ Definiuj-lub- Kliknij prawym
przyciskiem myszy zapytanie ➤ Edycja

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj zapytanieOkno dialogowe
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Definiowanie wyrażenia

Użyj narzędzia Analizator wyrażeń (str. 1299), jeśli program AutoCAD Map 3D ma obliczyć
wartości danych rysunkowych z różnych źródeł lub różniących się dla każdego obiektu,
na przykład właściwości obiektu, atrybuty bloków lub dane opisowe dołączone do obiektu.

Patrz także:

■ Przegląd zapytań (str. 1037)

■ Wykonywanie zapytań (str. ?)

■ Zamiana właściwości przy użyciu właściwości obiektu (str. 1063)

■ Zmienianie właściwości obiektów za pomocą danych obiektów (str. 1066)

■ Zmienianie właściwości obiektu za pomocą połączonych danych (str. 1068)

■ Wypełnianie przywołanych obiektów rysunkowych wzorem kreskowania (str. 1079)

■ Zmiana koloru bloków (str. 1082)

■ Modyfikowanie definicji zamiany właściwości (str. 1083)

Aby zdefiniować wyrażenie

1 W aplikacji Eksplorator mapy (str. 1771) w menu Bieżący rysunek kliknij prawym
przyciskiem myszy opcję Bieżące zapytanie, a następnie kliknij polecenie Definiuj.

2 W oknie dialogowym Definiuj zapytanie, wczytaj lub zdefiniuj zapytanie.

3 W polu Opcje kliknij Zamień właściwości.

4 W Okno dialogowe Ustal zmianę właściwości (str. 1619), wybierz właściwość do
zamiany.

Przykładowo, aby zmienić kolor przywoływanych obiektów, wybierz Kolor.

5 W polu Wyrażenie wprowadź wyrażenie (str. 1299)

6 Kliknij Dodaj, aby dodać zamianę właściwości do listy Bieżące zamiany właściwości.

7 Po zdefiniowaniu zamiany właściwości, kliknij przycisk OK.

8 Przed wykonaniem zapytania, upewnij się, że został włączony przełącznik Zamień
właściwości.

9 W polu Tryb zapytania wybierz Rysuj. Zamiany właściwości nie można zastosować
w trybie podglądu lub raportu.
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10 Kliknij przycisk Wykonaj zapytanie.

Skrócone omówienie

ADEQUERY

Steruje definiowaniem, modyfikowaniem, zapisywaniem, wczytywaniem i wykonywaniem
zapytań

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Ustawienia
 ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Definiuj zapytanie

Menu

Definiuj zapytanie

Ikona

ADEQUERYWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyBieżące zapytanie ➤ Definiuj-lub- Kliknij prawym
przyciskiem myszy zapytanie ➤ Edycja

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj zapytanieOkno dialogowe

Dodawanie tekstu do przywołanych obiektów
rysunkowych

Do przywołanych obiektów można dodać tekst w procesie zamiany właściwości.

Przykład: Dla wszystkich przywołanych rur, należy wydrukować typ i średnicę przewodu.

Dla każdego obiektu tekstowego możesz ustalić tekst, wysokość tekstu, punkt wstawienia,
wyrównanie, styl tekstu, warstwę, kolor i obrót.
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Do wybranych rur zostanie dodany opis z ich długością.

Patrz także:

■ Przegląd zapytań (str. 1037)

■ Wykonywanie zapytań (str. ?)

■ Zamiana właściwości przy użyciu właściwości obiektu (str. 1063)

■ Zmienianie właściwości obiektów za pomocą danych obiektów (str. 1066)

■ Zmienianie właściwości obiektu za pomocą połączonych danych (str. 1068)

■ Wypełnianie przywołanych obiektów rysunkowych wzorem kreskowania (str. 1079)

■ Zmiana koloru bloków (str. 1082)

■ Modyfikowanie definicji zamiany właściwości (str. 1083)

Dodawanie tekstu do przywołanych obiektów rysunkowych

1 W aplikacji Eksplorator mapy (str. 1771) w menu Bieżący rysunek kliknij prawym
przyciskiem myszy opcję Bieżące zapytanie, a następnie kliknij polecenie Definiuj.

2 Utwórz lub wczytaj zapytanie przywołujące obiekty, do których chcesz dodać tekst.

3 W oknie dialogowym Definiuj zapytanie kliknij Zamień właściwości.

4 W Okno dialogowe Ustal zmianę właściwości (str. 1619), kliknij Tekst.

5 W Okno dialogowe Zdefiniuj tekst (str. 1600), określ tekst.
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Wprowadź tekst do okienka Tekst lub kliknij Wyrażenie, aby określić dane dla tekstu.
Przykładowo, kliknij Wyrażenie i wybierz Warstwa, aby wyświetlić nazwę warstwy
na każdym obiekcie znalezionym przez zapytanie.

6 Ustal inne opcje tekstu, takie jak rozmiar, położenie, kolor, warstwa i obrót.

7 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Zdefiniuj tekst.

8 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Ustal zamianę właściwości.

9 Upewnij się, że zaznaczone jest pole wyboru Zamień właściwości.

10 Kliknij Wykonaj zapytanie, aby przywołać obiekty i zmienić ich właściwości.

Skrócone omówienie

ADEQUERY

Steruje definiowaniem, modyfikowaniem, zapisywaniem, wczytywaniem i wykonywaniem
zapytań

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Ustawienia
 ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Definiuj zapytanie

Menu

Definiuj zapytanie

Ikona

ADEQUERYWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyBieżące zapytanie ➤ Definiuj-lub- Kliknij prawym
przyciskiem myszy zapytanie ➤ Edycja

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj zapytanieOkno dialogowe

Modyfikowaniepunktuwstawienia tekstudlaobiektu
rysunkowego

Punkt etykiety obiektu rysunkowego określa punkt początkowy tekstu dodanego podczas
wykonywania zapytania ze zmianą właściwości. Domyślnie, punkt etykiety jest w środku
ciężkości obiektu. W środowisku Map 3D dla rysunkówobszar roboczy (str. 1776) nie można
ponownie zdefiniować punktu etykiety.Kliknij menu Utwórz  ➤ Lokalizacja punktu
etykiety mapy.
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Przesuń punkt etykiety z jej domyślnego położenia w środku łuku do innego położenia. Przesuń
kursor nad obrazem, aby zobaczyć wyniki.

POKREWNE Aby użyć punktu etykiety, wybierz zmienną kropkową .LABELPT w oknie
dialogowym Definiuj tekst, podczas tworzenia definicji zamiany właściwości w oknie
dialogowym Definiuj zapytanie.

Patrz także:

■ Dodawanie tekstu do przywołanych obiektów rysunkowych (str. 1075)

■ Przegląd zapytań (str. 1037)

■ Wykonywanie zapytań (str. ?)

■ Zamiana właściwości przy użyciu właściwości obiektu (str. 1063)

■ Zmienianie właściwości obiektów za pomocą danych obiektów (str. 1066)
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■ Zmienianie właściwości obiektu za pomocą połączonych danych (str. 1068)

■ Wypełnianie przywołanych obiektów rysunkowych wzorem kreskowania (str. 1079)

■ Zmiana koloru bloków (str. 1082)

■ Modyfikowanie definicji zamiany właściwości (str. 1083)

Definiowanie punktu etykiety dla obiektu rysunkowego

1 Kliknij menu Utwórz  ➤ Lokalizacja punktu etykiety mapy.

2 Wybierz obiekt.

3 Kliknij miejsce na obiekcie, w którym ma być zlokalizowany punkt etykiety.

Aby użyć punktu etykiety jako punktu wstawienia tekstu podczas zamiany właściwości
(str. 1076), wybierz jako punkt wstawienia LABELPT.

Skrócone omówienie

ADETEXTLOC

Określa nowy punkt opisu dla obiektu

Menu Utwórz  ➤ Lokalizacja punktu etykiety mapyMenu

Lokalizacja punktu etykiety mapy

Ikona

ADETEXTLOCWiersz polecenia

ADETEXTLOC (polecenie Położenie punktu etykiety mapy)Okno dialogowe

Wypełnianie przywołanych obiektów rysunkowych
wzorem kreskowania

Możesz określić wzór kreskowania, aby wypełnić zamknięte polilinie i okręgi podczas
procesu zamiany właściwości. Dotyczy to wyłącznie obiektów rysunkowych.

Przykład: Utwórz zapytanie, które przywołuje wszystkie działki o wartości powyżej $450
000 i wyświetla je z wyróżniającym się wzorem kreskowania.
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UWAGA Jeśli zaznaczono opcję Utwórz kreskowania zespolone na karcie Zapytanie w
oknie dialogowym Opcje AutoCAD Map, w programie AutoCAD Map 3D zostaną
utworzone kreskowania zespolone (str. 223).

Przywołane przez zapytanie zamknięte polilinie są wypełniane fioletowym pełnym wzorem
kreskowania.

Patrz także:

■ Użycie kreskowania zespolonego (str. 223)

■ Przegląd zapytań (str. 1037)

■ Wykonywanie zapytań (str. ?)

■ Zamiana właściwości przy użyciu właściwości obiektu (str. 1063)

■ Zmienianie właściwości obiektów za pomocą danych obiektów (str. 1066)

■ Zmienianie właściwości obiektu za pomocą połączonych danych (str. 1068)

■ Zmiana koloru bloków (str. 1082)

■ Modyfikowanie definicji zamiany właściwości (str. 1083)
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Wypełnianie przywołanych obiektów rysunkowych wzorem kreskowania.

1 W aplikacji Eksplorator mapy (str. 1771) w menu Bieżący rysunek kliknij prawym
przyciskiem myszy opcję Bieżące zapytanie, a następnie polecenie Definiuj.

2 Utwórz lub wczytaj zapytanie, które przywoła obiekty, które mają być wypełnione.

3 W oknie dialogowym Definiuj zapytanie kliknij Zamień właściwości.

4 W Okno dialogowe Ustal zmianę właściwości (str. 1619), kliknij Kreskowanie.

5 W Okno dialogowe Opcje kreskowania (str. 1602) podaj nazwę wzoru, kliknij Wzór
aby wybrać wzór ze zbioru wzorów kreskowania, lub kliknij Wyrażenie aby wybrać
wartość danych, która określa nazwę kreskowania (na przykład, wybierz pole w
tabeli danych opisowych).

AutoCAD Map 3D wyświetli wybrany wzór kreskowania. Wzorce kreskowania ISO
nie są wyświetlane.

Jeśli nie wprowadzisz wzorca kreskowania, AutoCAD Map 3D zastosuje kreskowanie,
typu wypełnienie.

6 Podaj skalę, obrót, warstwę i kolor dla wzorca kreskowania.

7 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje kreskowania.

Zamknięte polilinie i okręgi, które zostały przywołane podczas wykonywania
zapytania będą wypełnione określonym wzorcem kreskowania.

8 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Ustal zamianę właściwości.

9 Upewnij się, że zaznaczone jest pole wyboru Zamień właściwości.

10 W części Tryb zapytania wybierz Rysuj.

11 Kliknij Wykonaj zapytanie, aby przywołać obiekty i zmienić ich właściwości.

Skrócone omówienie

ADEQUERY

Steruje definiowaniem, modyfikowaniem, zapisywaniem, wczytywaniem i wykonywaniem
zapytań

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Ustawienia
 ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Definiuj zapytanie

Menu
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Definiuj zapytanie

Ikona

ADEQUERYWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyBieżące zapytanie ➤ Definiuj-lub- Kliknij prawym
przyciskiem myszy zapytanie ➤ Edycja

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj zapytanieOkno dialogowe

Zmiana koloru bloków

Po zastosowaniu opcji Kolor w oknie dialogowym Ustal zamianę właściwości, kolory
obiektów zostaną wymienione na wybrany kolor. Jeżeli jednak, przywołane obiekty
obejmują bloki, dla których został ustalony kolor JAKWARSTWA, to obiekty składowe
bloku zachowają swoje oryginalne kolory. Aby przyjęły określony kolor, zmień kolor bloku
na JAKBLOK.

Patrz także:

■ Przegląd zapytań (str. 1037)

■ Wykonywanie zapytań (str. ?)

■ Zamiana właściwości przy użyciu właściwości obiektu (str. 1063)

■ Zmienianie właściwości obiektów za pomocą danych obiektów (str. 1066)

■ Zmienianie właściwości obiektu za pomocą połączonych danych (str. 1068)

■ Wypełnianie przywołanych obiektów rysunkowych wzorem kreskowania (str. 1079)

■ Modyfikowanie definicji zamiany właściwości (str. 1083)

Aby zmienić kolor bloku w bieżącym rysunku

1 Za pomocą polecenia WSTAW dodaj nowe umieszczenie bloku.

2 Rozbij wstawiony blok.

3 W wierszu polecenia wprowadź zmcechy

Wybierz obiekty: Wybierz obiekty w rozbitym bloku

Które właściwości zmienić (Kolor/wArstwa/rodzajLinii/Rlskala/Grubość)? K

Podaj nowy kolor <różny>: JAKBLOK
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Które właściwości zmienić (Kolor/wArstwa/rodzajLinii/Rlskala/Grubość)?

Naciśnij klawisz Enter

4 Za pomocą polecenia BLOK powtórnie zdefiniuj blok i wybierz obiekty z rozbitego
bloku.

Procedura ta przedefiniuje wszystkie umieszczenia bloku. Bloki pojawią się w kolorze
zdefiniowanym w oknie dialogowym Ustal zamianę właściwości.

Skrócone omówienie

ZMWŁAŚCIWOŚCI

Zmienia kolor, warstwę, rodzaj linii, współczynnik skali rodzaju linii, szerokość linii,
grubość i styl wydruku obiektu

ZMWŁAŚCIWOŚCIWiersz polecenia

Modyfikowanie definicji zamiany właściwości

Po uruchomieniu zapytania można zmodyfikować definicję zamiany właściwości. Można
również utworzyć nową zamianę właściwości w oparciu o istniejące zapytanie.

Po zmodyfikowaniu definicji można zapisać zmiany do bieżącego lub nowego zapytania.

Patrz także:

■ Przegląd zapytań (str. 1037)

■ Wykonywanie zapytań (str. ?)

■ Zamiana właściwości przy użyciu właściwości obiektu (str. 1063)

■ Zmienianie właściwości obiektów za pomocą danych obiektów (str. 1066)

■ Zmienianie właściwości obiektu za pomocą połączonych danych (str. 1068)

■ Wypełnianie przywołanych obiektów rysunkowych wzorem kreskowania (str. 1079)

■ Zmiana koloru bloków (str. 1082)
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Aby zmodyfikować definicję zamiany właściwości

1 W aplikacji Eksplorator mapy (str. 1771) w menu Bieżący rysunek kliknij prawym
przyciskiem myszy opcję Bieżące zapytanie, a następnie polecenie Definiuj.

2 W oknie dialogowym Definiuj zapytanie wczytaj zapytanie do zmodyfikowania.

3 Kliknij przycisk Zamień właściwości.

4 W Okno dialogowe Ustal zmianę właściwości (str. 1619), w polu Zamiany bieżącej
właściwości, wybierz definicję zmiany właściwości do zmiany.

5 Kliknij dwukrotnie definicję.

Wartość dla definicji zamiany właściwości pojawi się w polu Wyrażenie i wybrana
zostanie odpowiednia właściwość.

6 Zmodyfikuj lub wstaw nową wartość i kliknij Uaktualnij.

Zmodyfikowana definicja zamiany właściwości pojawi się w polu Zamiany bieżącej
właściwości. Jeśli klikniesz Dodaj zamiast Uaktualnij, to zmodyfikowane wyrażenie
zostanie dodane do istniejącego wyrażenia na liście.

7 Kliknij przycisk OK.

8 W oknie dialogowym Definiuj zapytanie kliknij Zapisz.

Aby zapisać zmiany do nowego zapytania, podaj nową nazwę i opis. Kliknij przycisk
OK.

9 W oknie dialogowym Definiuj zapytanie kliknij OK, aby zapisać zmiany bez
uruchamiania zapytania.

Skrócone omówienie

ADEQUERY

Steruje definiowaniem, modyfikowaniem, zapisywaniem, wczytywaniem i wykonywaniem
zapytań

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Ustawienia
 ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Definiuj zapytanie

Menu

Definiuj zapytanie

Ikona

ADEQUERYWiersz polecenia
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W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyBieżące zapytanie ➤ Definiuj-lub- Kliknij prawym
przyciskiem myszy zapytanie ➤ Edycja

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj zapytanieOkno dialogowe

Wykonywanie zapytań dotyczących rysunków

Po zdefiniowaniu zapytania w celu przywołania obiektów rysunkowych można je wykonać
w trybie Podglądu, Rysunku lub Raportu.x

Patrz także:

■ Przegląd zapytań (str. 1037)

Uruchamianie zapytania dotyczącego rysunku

■ Wybieranie trybu zapytania dla przywoływania obiektów rysunkowych (str. 1086)
■ Uruchomienie zapytania dotyczącego rysunku w trybie podglądu (str. 1088)
■ Uruchamianie zapytania dotyczącego rysunku w trybie rysunku (str. 1089)

Przegląd wykonywania zapytań

Po zdefiniowaniu zapytania w celu przywołania obiektów rysunkowych można je
uruchomić w jednym z trzech trybów:

■ Tryb podglądu — wyświetla obiekty na ekranie, jednak ich nie przywołuje. Po zmianie
ekranu, obiekty te znikają.
Trybu Podgląd używa się do testowania zapytania.

■ Tryb rysunku — przywołuje obiekty (kopiuje je do bieżącego rysunku). Możesz nimi
manipulować i poddawać je edycji, zapisać z powrotem do dołączonych rysunków,
zapisać w bieżącym lub nowym rysunku.
Obiekty te nie są zmieniane w dołączonych rysunkach, chyba że je zapiszesz z
powrotem do dołączonych rysunków.

■ Tryb raportu — zapisuje określone informacje o obiektach w odrębnym pliku.

Gdy AutoCAD Map 3D skopiuje do bieżącego rysunku obiekty spełniające kryteria
zapytania, obiekty te nie będą powielane podczas wykonywania kolejnych zapytań. Jeśli
obiekt spełnia kryteria kilku zapytań, AutoCAD Map 3D przywoła tylko jedną kopię tego

Znajdowanie i przywoływanie obiektów rysunkowych | 1085



obiektu. Dlatego też, w rysunku nigdy nie będą występowały wielokrotne kopie tego
samego obiektu.

Patrz także:

■ Przegląd zapytań (str. 1037)

■ Przegląd znajdowania i przywoływania obiektów rysunkowych (str. 1020)

Wybieranie trybu zapytania dla przywoływania obiektów rysunkowych

1 W aplikacji Eksplorator mapy (str. 1771) w menu Bieżący rysunek kliknij prawym
przyciskiem myszy opcję Bieżące zapytanie, a następnie polecenie Definiuj.

2 Zdefiniuj lub wczytaj zapytanie.

3 W polu Tryb zapytania wybierz Podgląd (str. 1088), Rysuj (str. 1089) lub Raport (str.
1235).

Jeśli wybierzesz tryb raportu, kliknij Opcje, aby zdefiniować szablon raportu (str.
1237).

4 Kliknij przycisk Wykonaj zapytanie.

Skrócone omówienie

ADEQUERY

Steruje definiowaniem, modyfikowaniem, zapisywaniem, wczytywaniem i wykonywaniem
zapytań

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Ustawienia
 ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Definiuj zapytanie

Menu

Definiuj zapytanie

Ikona

ADEQUERYWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyBieżące zapytanie ➤ Definiuj-lub- Kliknij prawym
przyciskiem myszy zapytanie ➤ Edycja

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj zapytanieOkno dialogowe
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Uruchamianiezapytaniadotyczącegorysunkuwtrybie
podglądu

Tryb podglądu umożliwia szybkie obejrzenie obiektów rysunkowych, które zostaną
wyświetlone w bieżącym rysunku po wykonaniu zapytania. Możesz uruchomić zapytanie
w trybie podglądu i sprawdzić obiekty przywołane przez to zapytanie. Jeśli jest zbyt mało
lub zbyt wiele obiektów lub obiekty są wyświetlane w nieprawidłowym położeniu,
zmodyfikuj odpowiednio to zapytanie.

UWAGA Wyniki zapytania w trybie podglądu możesz wykreślić na ploterze. Jeśli, podczas
konfigurowania plotera, do różnych grubości pisaków zostały przypisane kolory, to
drukowanie wyników zapytania w trybie podglądu zachowuje te przypisania kolorów do
różnych grubości pisaków.

Zapytania w trybie podglądu pokazuje obiekty na warstwach zamkniętych, jednak tryb
podglądu nie wyświetla obiektów na warstwach wyłączonych lub zablokowanych. Chociaż
widać wiele elementów w bieżącym rysunku spełniających zapytanie w trybie Podgląd,
AutoCAD Map 3D traktuje każdy zestaw obiektów jako pojedynczy obiekt z każdego
rysunku. Przy próbie wybrania kilku obiektów program AutoCAD Map 3D wyświetli
komunikat “znaleziono jeden obiekt” dla każdego z dołączonych, przywołanych rysunków.
Wyświetlanie obiektów jest tymczasowe i znikają one po przerysowaniu lub regeneracji.
Obiekty można oglądać w różnych powiększeniach i wywoływać różne fragmenty obrazu,
lecz nie można obiektów tych zmodyfikować.

UWAGA Można ustawić opcję Zapytania (str. 222)Pokaż tylko punkty wstawienia, aby
wyświetlić bloki jako punkty przecięcia zamiast jako całe obiekty w Podglądzie zapytań.
Więcej informacji znajduje się w rozdziale .

W przypadku odwoływania się do bloków lub obrazów o tej samej nazwie, lecz o różnych
ścieżkach, zapytanie w trybie podglądu pokazuje zarówno bloki jak i obrazy. W trybie
rysowania, wyświetlona zostanie geometria lub obraz, w zależności od pierwszej
przetworzonej definicji.

Patrz także:

■ Przegląd zapytań (str. 1037)

■ Ustawianie opcji zapytań (DWG) (str. 221)

■ Zamienianie właściwości przywołanych obiektów (str. ?)

■ Zapisywanie zapytania (str. ?)

■ Uruchamianie zapytania dotyczącego rysunku w trybie rysunku (str. 1088)
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Uruchomienie zapytania dotyczącego rysunku w trybie podglądu

1 W aplikacji Eksplorator mapy (str. 1771) w menu Bieżący rysunek kliknij prawym
przyciskiem myszy opcję Bieżące zapytanie, a następnie polecenie Definiuj.

2 Zdefiniuj lub wczytaj zapytanie.

3 W polu Tryb zapytania wybierz Podgląd.

4 Kliknij Wykonaj zapytanie.

Aby wyczyścić obiekty przywołane w trybie podglądu, użyj polecenia PRZERYS lub REGEN.
Można również kliknąć polecenie Przerysuj w oknie dialogowym Definiuj zapytanie.

Skrócone omówienie

ADEQUERY

Steruje definiowaniem, modyfikowaniem, zapisywaniem, wczytywaniem i wykonywaniem
zapytań

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Ustawienia
 ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Definiuj zapytanie

Menu

Definiuj zapytanie

Ikona

ADEQUERYWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyBieżące zapytanie ➤ Definiuj-lub- Kliknij prawym
przyciskiem myszy zapytanie ➤ Edycja

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj zapytanieOkno dialogowe

Uruchamianiezapytaniadotyczącegorysunkuwtrybie
rysunku

Tryb rysunku przywołuje obiekty rysunkowe z dołączonych rysunków i kopiuje je do
bieżącego rysunku. Obiekty te możesz zapisać w bieżącym rysunku lub poddać je edycji
i zapisać z powrotem do dołączonych rysunków. Jeśli zdecydujesz się na edycję
przywołanych obiektów i ustalisz blokowanie obiektów w oknie dialogowym Opcje
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systemowe, to AutoCAD Map 3D zablokuje poszczególne obiekty, tak że pozostali
użytkownicy nie będą mogli ich zmodyfikować.

Zapytania w trybie rysowania przywołują obiekty z warstw ukrytych, zamkniętych lub
zablokowanych. To, czy po włączeniu do projektu dane obiekty pozostaną na warstwach
ukrytych, zamkniętych lub zablokowanych, zależy od stanu warstw w bieżącym rysunku:
jeśli w bieżącym rysunku istnieją takie warstwy, to przywołane obiekty przejmą
właściwości istniejących warstw, jeśli warstw tych nie ma AutoCAD Map 3D tworzy nowe
warstwy z właściwościami warstw istniejących w dołączonych rysunkach.

AutoCAD Map 3D zachowuje stan obiektów na warstwach zamkniętych, kiedy kopiuje
je do bieżącego rysunku. Podczas przywoływania obiektów, które są na warstwach
zamkniętych, nie możesz zapisać zmian z powrotem do dołączonego rysunku. Jeśli chcesz
zapisać zmiany z powrotem, otwórz dołączony rysunek i otwórz taką warstwę przed
wykonaniem zapytania.

AutoCAD Map 3D nie umieszcza w bieżącym rysunku wielu kopii tego samego obiektu.
Oznacza to, że obiekt przywołany raz do projektu, nie zostanie ponownie przywołany w
wyniku kolejnych zapytań. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Współdzielenie
dołączonych rysunków (str. 612)

UWAGA Jeśli w trybie rysowania do bieżącego rysunku zostanie przywołany tekst, dla
którego brakuje czcionki, wówczas AutoCAD Map 3D zastąpi ją inną czcionką. Użyta
czcionka jest ustalana poprzez zmienną systemową FONTALT.

UWAGA W przypadku odwoływania się do bloków lub obrazów o tej samej nazwie, lecz
o różnych ścieżkach, wyświetlana geometria lub obraz są oparte na pierwszej
przetwarzanej definicji. Zapytanie w trybie podglądu pokazuje zarówno bloki jak i obrazy.

Patrz także:

■ Przegląd zapytań (str. 1037)

■ Zamienianie właściwości przywołanych obiektów (str. ?)

■ Zapisywanie zapytania (str. ?)

■ Współdzielenie dołączonych rysunków (str. 612)

■ Uruchamianie zapytania dotyczącego rysunku w trybie podglądu (str. 1087)

Uruchamianie zapytania dotyczącego rysunku w trybie rysunku

1 W aplikacji Eksplorator mapy (str. 1771) w menu Bieżący rysunek kliknij prawym
przyciskiem myszy opcję Bieżące zapytanie, a następnie polecenie Definiuj.

2 Zdefiniuj lub wczytaj zapytanie.
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3 W części Tryb zapytania wybierz Rysuj.

4 Kliknij Wykonaj zapytanie.

AutoCAD Map 3D kopiuje obiekty przywołane z dołączonych rysunków do bieżącego
rysunku.

AutoCAD Map 3D nie powiela obiektów, które zostały już przywołane do bieżącego
rysunku.

Skrócone omówienie

ADEQUERY

Steruje definiowaniem, modyfikowaniem, zapisywaniem, wczytywaniem i wykonywaniem
zapytań

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Ustawienia
 ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Definiuj zapytanie

Menu

Definiuj zapytanie

Ikona

ADEQUERYWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyBieżące zapytanie ➤ Definiuj-lub- Kliknij prawym
przyciskiem myszy zapytanie ➤ Edycja

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj zapytanieOkno dialogowe

Zwiększanie wydajności zapytań dotyczących
rysunków

Można usprawnić wykonywanie zapytań dotyczących rysunków poprzez utworzenie
indeksu lub usunięcie przypisanego układu współrzędnych.

UWAGA Poniższe procedury dotyczą wyłącznie danych rysunkowych.

Aby usprawnić działanie

■ Tworzenie indeksu rysunku (str. 1092)
■ Usuwanie indeksu rysunku (str. 1093)

1090 | Rozdział 8   Analizowanie danych



■ Aby usunąć przypisany układ współrzędnych (str. 1094)

Tworzenie indeksu rysunku

Aby zmniejszyć ilość czasu potrzebnego na wykonanie zapytania dotyczącego rysunku,
utwórz indeks. W ten sposób, w celu znalezienia odpowiedniej danej, zamiast przeszukiwać
wszystkie położenia, właściwości, dane opisowe lub połączenia baz danych, AutoCAD
Map 3D wyszukuje tylko stosowny indeks.

UWAGA Za każdym razem, gdy otwierany jest rysunek, który zawiera połączenia z bazą
danych, AutoCAD Map 3D automatycznie tworzy indeks połączeń z bazą danych i
umieszcza go w pamięci programu. Aby zapisać ten indeks w rysunku, wybierz opcję
Przechowaj indeks łączy w pliku rysunku. Aby ustalić tę opcję, wybierz Opcje AutoCAD
z menu Ustawienia. Wybierz kartę System. Funkcja ta jest szczególnie użyteczna, gdy
bezpośrednio edytujesz dołączone rysunki.

Możesz utworzyć poniższe rodzaje indeksów:

■ Indeks położenia — dzieli rysunki na obszary. AutoCAD Map 3D zajmuje się tylko
obszarami włączonymi do zapytania o położenie.

■ Indeks właściwości — zarządza właściwościami obiektu. AutoCAD Map 3D zajmuje
się tylko obiektami z określonymi właściwościami.

■ Indeks połączeń SQL — zarządza szablonami połączeń rysunku i polami kluczowymi.
AutoCAD Map 3D zajmuje się tylko obiektami z szablonami połączeń i wartościami
określonych pól kluczowych.

■ Indeks EED — zarządza danymi EED (Extended Entity Data) dołączonymi do obiektów
w rysunkach utworzonych w programie AutoCAD Data Extension (ADE) 1.0. Nie
można tworzyć danych EED w bieżącym wydaniu programu AutoCAD Map 3D.

■ Indeks danych opisowych — zarządza danymi opisowymi. AutoCAD Map 3D zajmuje
się tylko obiektami z określonymi danymi opisowymi. Po utworzeniu indeksu danych
opisowych, obok nazwy każdego indeksowanego pola pojawia się komunikat stanu.
Stan „Bieżący” oznacza, że indeks danych opisowych w tym polu jest prawidłowy i
zgodny z dołączonymi danymi opisowymi. Stan „Nieaktualny” oznacza, że indeks
danych opisowych w tym polu nie jest zgodny z dołączonymi danymi opisowymi.
Indeks może stać się nieaktualny, jeśli obiekty zostaną zmodyfikowane bez
uprzedniego wczytania programuAutoCAD Map 3D.

Patrz także:

■ Znajdowanie wszystkich obiektów rysunkowych w określonym położeniu (str. 1040)

Znajdowanie i przywoływanie obiektów rysunkowych | 1091



■ Znajdowanie wszystkich obiektów rysunkowych zawierających określoną właściwość
(str. 1043)

■ Znajdowanie wszystkich obiektów rysunkowych zawierających określone dane (str.
1045)

■ Znajdowanie wszystkich obiektów rysunkowych zawierających określone informacje
SQL (str. 1049)

■ Podawanie i edycja danych opisowych (str. 882)

Tworzenie indeksu rysunku

1 W aplikacji Eksplorator mapy (str. 1771) kliknij prawym przyciskiem myszy opcję
Rysunki. Kliknij Obsługa.

2 W Okno dialogowe Obsługa rysunków (str. 1662), w części Aktywne rysunki, wybierz
rysunki, dla których mają być utworzone indeksy.

Jeśli wybrany rysunek został uaktywniony przez innego użytkownika, to dla tego
rysunku dany użytkownik nie może utworzyć indeksu.

3 Kliknij Indeksy rysunków.

Jeśli wybrany rysunek nie posiada indeksu lub indeks ten jest nieaktualny, to zostanie
włączony przełącznik obok typu indeksu w polu Utwórz indeks.

4 W oknie dialogowym Obsługa indeksu, w części Utwórz indeks, wybierz typ indeksu,
który ma być utworzony.

Aby utworzyć indeks danych opisowych, wybierz Dane opisowe. Wybierz tabelę
danych opisowych oraz pola. Kliknij przycisk OK.

5 Kliknij przycisk OK.

6 Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić wykonanie operacji.

AutoCAD Map 3D tworzy indeks określony przez użytkownika dla każdego z
wybranych rysunków.

7 Kliknij przycisk Zamknij.

UWAGA Podczas tworzenia indeksu, może pojawić się ostrzeżenie informujące,
że program AutoCAD Map 3D nie może obliczyć zakresu obiektu. Przyczyną może
być fakt, że jeden z przywołanych obiektów jest obiektem użytkownika, utworzonym
w innej aplikacji, która nie została wczytana lub obiekt został utworzony niezgodnie
z metodologią geometrycznego zakresu AutoCAD Map 3D.
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Usuwanie indeksu rysunku

1 W aplikacji Eksplorator mapy (str. 1771) kliknij prawym przyciskiem myszy opcję
Rysunki. Kliknij Obsługa.

2 W oknie dialogowym Obsługa rysunku, w części Aktywne rysunki, wybierz rysunki,
z których zostaną usunięte indeksy.

3 Kliknij Indeksy rysunków.

4 W oknie dialogowym Obsługa indeksu, w polu Usuń indeks, wybierz typ indeksu
przeznaczony do usunięcia.

Aby usunąć indeks danych opisowych, kliknij Dane opisowe. Wybierz tabelę i pola
danych opisowych. Kliknij przycisk OK.

5 Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić wykonanie operacji.

AutoCAD Map 3D usuwa indeks, który został określony dla każdego z wybranych
rysunków.

6 Kliknij Zamknij.

Skrócone omówienie

ADEDWGMAINT

Usuwa blokady z obiektów

Menu Ustawienia  ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Obsługa
rysunków

Menu

ADEDWGMAINTWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyRysunki ➤ Obsługa

Okienko zadań

Okno dialogowe Obsługa rysunkówOkno dialogowe

Usuwanie przypisanego układu współrzędnych

Podczas przywoływania danych z dołączonego rysunku, dane te są automatycznie
przekształcane, jeśli dołączony rysunek korzysta jednego układu współrzędnych, a bieżący
rysunek używa innego układu. Podczas wykonywania zapisu z powrotem do dołączonego
rysunku, dane te są automatycznie przekształcane do układu współrzędnych dołączonego
rysunku.
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Wykonywanie tych transformacji wymaga wielu złożonych obliczeń i może spowodować
obniżenie wydajności podczas przywoływania obiektów. Aby skrócić czas wykonywania
zapytań, możesz usunąć przypisany układ współrzędnych.

Patrz także:

■ Przypisywanie układów współrzędnych (str. 133)

Aby usunąć przypisany układ współrzędnych

1 W aplikacji Eksplorator mapy (str. 1771) kliknij prawym przyciskiem myszy bieżący
rysunek, a następnie kliknij układ współrzędnych.

2 W oknie dialogowym Przypisz globalny układ współrzędnych, w polu Bieżący rysunek
lub Rysunki źródłowe, zastąp kod kropką (.) w okienku Kod.

Skrócone omówienie

ADESETCRDSYS

Przypisuje do bieżącego rysunku lub rysunków powiązanych kod globalnego układu
współrzędnych

Menu Ustawienia  ➤ Definiuj globalny układ współrzędnychMenu

Przypisz układ współrzędnych

Ikona

ADESETCRDSYSWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyBieżący rysunek ➤ Układ współrzędnych

Okienko zadań

Okno dialogowe Przypisz globalny układ współrzędnychOkno dialogowe

Rozwiązywanieproblemówzwiązanychzzapytaniami
dotyczącymi rysunków

Problemy mogą się pojawić podczas przywoływania bloków, tekstu, dołączonych
zewnętrznie rysunków (odnośniki), grup i wzorów kreskowania z rysunków. Poniższe
informacje pomogą rozwiązać te problemy.
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Zapytania o blok w trybie podglądu

W trybie podglądu możesz wyświetlić przywoływany blok jako blok lub po prostu jako
znak X, który oznacza punkt wstawienia bloku. Na kracie Zapytanie w oknie dialogowym
Opcje AutoCAD Map w Opcjach zaznacz lub odznacz opcję Pokaż w podglądzie blok jako
punkt. Więcej informacji na temat określania tych i innych opcji zapytania znajduje się
w rozdzialeSetting Query Options (str. 222)

Atrybuty bloku i zapytania o właściwość

Podczas wykonywania zapytań o właściwość można zdefiniować zapytanie używając
atrybutów bloku, lecz nie atrybutów stałych. Możesz zdefiniować stałe atrybuty, które
posiadają taką samą wartość dla każdego wystąpienia bloku, który je zawiera. Jednak,
zapytania o właściwości nie rozpoznają atrybutów stałych. Zamiast tego, w zapytaniu
użyj nazw bloków.

Możesz jednak określić atrybuty niewidoczne. Niewidoczny atrybut nie jest wyświetlany,
ani drukowany, lecz jest przechowywany w pliku rysunku. W celu uzyskania szczegółowych
informacji na temat atrybutów, przejrzyj w indeksie podręcznej pomocy hasła dotyczące
atrybutów.

Patrz także:

■ Znajdowanie wszystkich obiektów rysunkowych zawierających określone dane (str.
1045)

Zapytania z blokami o tej samej nazwie

Gdy zapytania odwołują się do bloków o tej samej nazwie, które występują w dwóch
różnych dołączonych rysunkach, zapytanie w trybie rysowania odwoła się do definicji
bloku, która została pierwsza przywołana do bieżącego rysunku, a zapytanie w trybie
podglądu odwoła się do definicji bloku w dołączonym rysunku.

Przykładowo, jeśli zapytanie w trybie rysowania przywołuje blok o nazwie parcela1 (działka
prostokątna) z rysunku 1, a następnie blok o nazwie parcela1 (działka kwadratowa) z
rysunku 2, to bieżący rysunek wyświetli działkę prostokątną. Definicja bloku parcela1
istnieje już w bieżącym rysunku. Zapytanie w trybie podglądu wyświetli zarówno działkę
prostokątną, jak i kwadratową. Zapytania w trybie podglądu tworzą tymczasowe obiekty,
w postaci odwołań do dołączonych rysunków.

UWAGA Te same uwagi obowiązują w przypadku odwoływania się do obrazów
rastrowych o tej samej nazwie, lecz o różnych ścieżkach dostępu. Zapytanie w trybie
podglądu wyświetla oba obrazy. Zapytanie w trybie rysowania, wyświetla obraz na
podstawie pierwszej przetworzonej definicji.
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Patrz także:

■ Uruchamianie zapytania dotyczącego rysunku w trybie podglądu (str. 1087)

■ Uruchamianie zapytania dotyczącego rysunku w trybie rysunku (str. 1088)

Zapytania i obrazy rastrowe

Obrazy rastrowe, dołączone do rysunków przy użyciu polecenia DOŁĄCZOBR lub
MAPINSERT są obiektami, które stanowią część rysunku. Podczas przywoływania, obrazy
rastrowe zachowują się jak bloki. Obrazy rastrowe, będące wynikiem operacji wklejania,
tzn. ramka OLE nie są rozpoznawane w zapytaniach jako obiekty.

Gdy obraz rastrowy jest przywoływany podczas zapytania w trybie podglądu,
zawierającego konwersję lub transformację współrzędnych, to obraz ten nie jest
wyświetlany.

Gdy obraz rastrowy jest przywoływany podczas zapytania w trybie rysowania, które
obejmuje konwersję lub transformację współrzędnych, to obiekt ten jest poddawany
transformacji, jak wstawienie bloku, względem punktu wstawienia.

Patrz także:

■ Uruchamianie zapytania dotyczącego rysunku w trybie podglądu (str. 1087)

■ Uruchamianie zapytania dotyczącego rysunku w trybie rysunku (str. 1088)

Bloki i zmiana właściwości (kolor)

Podczas używania Zamiany właściwości do zmiany koloru przywołanych bloków,
komponenty bloku w dołączonym rysunku muszą mieć kolor JAKBLOK. W przeciwnym
razie, niezależnie od tego jaka zmiana koloru zostanie określona dla zmiany właściwości,
blok ten po przywołaniu zachowa swoje oryginalne kolory.

Patrz także:

■ Zmienianie właściwości przywołanych obiektów rysunkowych — przegląd (str. 1059)

■ Zmiana koloru bloków (str. 1082)

Bloki i zmiana właściwości (skala)

Aby dla wszystkich bloków przywołanych przez bieżące zapytanie ustalić skalę na 2, użyj
funkcji Zamiany właściwości i ustaw skalę na 2. Powoduje to nadanie wszystkim
przywołanym blokom skali 2, niezależnie od ich bieżącej skali.
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Aby przeskalować wszystkie bloki przywołane przez bieżące zapytanie przez współczynnik
2, użyj funkcji Zamiany właściwości i ustaw skalę na (* .XSCALE 2). Powoduje to
przemnożenie istniejącej skali każdego przywoływanego bloku przez czynnik 2. Upewnij
się, czy pozostawiono spację między * i .XSCALE 2.

Patrz także:

■ Zmienianie właściwości przywołanych obiektów rysunkowych — przegląd (str. 1059)

■ Zamiana właściwości przy użyciu właściwości obiektu (str. 1063)

Zmiana właściwości (skala i obrót)

W oknie dialogowym Zamiana właściwości, opcja Skala dotyczy tylko bloków, a opcja
Obrót dotyczy tylko tekstu i bloków.

Patrz także:

■ Zmienianie właściwości przywołanych obiektów rysunkowych — przegląd (str. 1059)

■ Zamiana właściwości przy użyciu właściwości obiektu (str. 1063)

Grubość, szerokość i zapytania o właściwości

Zapytania o właściwości mogą być wykorzystywane do przywoływania grubości
wyciągniętych polilinii przy użyciu opcji Grubość w oknie dialogowym Warunek
właściwości. Nie możesz zapytać o szerokość polilinii. AutoCAD Map 3D wykonuje
zapytania o grubość dla następujących rodzajów obiektów: linia, łuk, tekst, okrąg, punkt,
obszar, polilinia 2D, oszczędna polilinia, trasa i symbol.

Patrz także:

■ Zmienianie właściwości przywołanych obiektów rysunkowych — przegląd (str. 1059)

Zapytania dotyczące rysunków z odnośnikami zewnętrznymi

Podczas przywoływania obiektów z dołączonych rysunków posiadających odnośniki
zewnętrzne, AutoCAD Map 3D nie kopiuje do bieżącego rysunku obiektów z rysunku
odnośnika zewnętrznego. Zamiast tego, w punkcie wstawienia odnośnika zewnętrznego
do bieżącego rysunku pojawia się nazwa tego odnośnika. Aby przywołać rysunek
odnośnika zewnętrznego, dołącz oddzielnie ten rysunek.

UWAGA Zapytania w trybie podglądu nie wyświetlają nazwy rysunku odnośnika
zewnętrznego, lecz wykonują to zapytanie w trybie rysowania.
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Patrz także:

■ Przegląd dołączania rysunków (str. 144)

■ Uruchamianie zapytania dotyczącego rysunku w trybie podglądu (str. 1087)

■ Uruchamianie zapytania dotyczącego rysunku w trybie rysunku (str. 1088)

Przywoływanie grup obiektów

Podczas przywoływania grup obiektów, AutoCAD Map 3D traktuje je jako osobne i
niezależne obiekty, a następnie przywraca daną grupę podczas ponownego zapisu tych
obiektów do dołączonych rysunków, nawet w przypadku edycji obiektów w grupie.
Jednakże, w przypadku utworzenia w bieżącym rysunku nowego obiektu, nie można
skojarzyć go z grupą w celu ponownego zapisu do dołączonego rysunku.

Patrz także:

■ Zapisywanie przywołanych obiektów z powrotem do dołączanych rysunków (str. 632)

Przywoływanie zakreskowanych obszarów

Domyślnie, AutoCAD Map 3D przywołuje obszary zakreskowane, obiekty wypełnione i
obrazy rastrowe na podstawie ich obramowania, a nie punktu wstawienia. Aby zmienić
domyślne ustawienie, użyj opcji Odnieś całe obramowanie do obiektów w oknie
dialogowym Opcje AutoCAD Map.

W przypadku kreskowania obiektów utworzonych przez przywołanie obiektów z wielu
dołączonych rysunków, właściwości kreskowania zespolonego zostaną utracone podczas
zapisu do źródła.

Kreskowanie zespolone jest przeznaczone do pracy w środowisku pojedynczego rysunku.
Nie jest zalecane przywoływanie, edycja i zapis w dołączonych rysunkach kreskowania
zespolonego. W większości przypadków, właściwość zespolenia kreskowania jest tracona.

Patrz także:

■ Ustawianie opcji zapytań (DWG) (str. 221)

Ustawianie opcji dla zapytań dotyczących rysunków

■ Kliknij menu Ustawienia  ➤ Opcje AutoCAD Map. Kliknij potrzebną kartę.
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Skrócone omówienie

ADEQUERY

Steruje definiowaniem, modyfikowaniem, zapisywaniem, wczytywaniem i wykonywaniem
zapytań

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Ustawienia
 ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Definiuj zapytanie

Menu

Definiuj zapytanie

Ikona

ADEQUERYWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyBieżące zapytanie ➤ Definiuj-lub- Kliknij prawym
przyciskiem myszy zapytanie ➤ Edycja

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj zapytanieOkno dialogowe

Analizowanie topologii rysunków

Topologie są zdefiniowane za pomocą zestawu obiektów rysunkowych oraz stosunków
występujących między nimi. (Elementy nie są zawarte w topologiach.)

Po utworzeniu topologii na rysunku można dokonać jej analizy, aby uzyskać przydatne
informacje dotyczące stosunków przestrzennych między obiektami rysunkowymi.

■ Analizowanie topologii rysunku — przegląd (str. 1100)
■ Wykonywanie analizy najkrótszej drogi (str. 1104)
■ Wykonywanie analizy najlepszej drogi (str. 1108)
■ Wykonywanie analizy rozpływu (str. 1113)
■ Nakładanie dwóch topologii (str. 1116)
■ Łączenie złożonych topologii (str. 1122)
■ Buforowanie topologii (str. 1125)
■ Zapytania topologiczne (str. 1128)
■ Zapisywanie topologii tymczasowej (str. 1134)

Przed użyciem narzędzi do dokonywania analizy topologii należy utworzyć topologię i
sprawdzić, czy została wczytana.
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Patrz także:

■ Tworzenie topologii (str. 697)

■ Wczytywanie lub usuwanie topologii (str. 776)

UWAGA Poniższe procedury dotyczą wyłącznie obiektów rysunkowych.

Analizowanie topologii rysunku

■ Wykonywanie analizy najkrótszej trasy (str. 1106)
■ Aby wykonać analizę najlepszej drogi (str. 1110)
■ Aby wykonać analizę rozpływu (str. 1114)
■ Aby wykonać nakładanie dwóch topologii (str. 1119)
■ Aby połączyć obiekty topologiczne (str. 1123)
■ Aby wykonać buforowanie topologii (str. 1127)
■ Aby wykonać zapytanie topologiczne (str. 1133)
■ Aby przekształcić topologię tymczasową na topologię stałą (str. 1135)

Analizowanie topologii rysunku— przegląd

Po utworzeniu topologii rysunku można ją wykorzystać w celu wykonania analizy
stosunków przestrzennych między obiektami rysunkowymi. Można:

■ wyodrębniać lub tworzyć nowe informacje o zestawie obiektów

■ określić dystrybucję obiektu lub obiektów w sieci lub na danym obszarze

■ zarządzać relacjami między obiektami

■ analizować położenie, bliskość i orientację obiektów

■ oceniać odpowiedniość i potencjał, szacować, przewidywać i interpretować

■ określać warunki w rejonie geograficznym, obszarze przestrzennym lub wzdłuż sieci
liniowej oraz przewidywać wpływ przyszłych wydarzeń na te elementy

Różne topologie mogą zawierać informacje o różnych aspektach mapy. Przykładowo
mapa polityczna pokazuje linie graniczne państw oraz duże i mniejsze miasta. Mapa
geologiczna pokazuje rodzaje gleb i linie konturowe. Mapa społeczna może pokazywać
regiony dużej przestępczości i dużych przychodów pieniężnych.

Przed przystąpieniem do analizowania topologii należy utworzyć topologię i sprawdzić,
czy jest wczytana.
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Patrz także:

■ Tworzenie topologii (str. 697)

■ Wczytywanie lub usuwanie topologii (str. 776)

UWAGA Poniższe procedury dotyczą wyłącznie obiektów rysunkowych.

Można analizować topologie rysunku w następujący sposób:

Użyj tej metody...Aby wykonać...

wyszukanie najkrótszej drogi (str. 1106)Obliczenie najkrótszej drogi miedzy dwoma
punktami na rysunku lub określenie
optymalnej trasy w oparciu o wartości
kierunku i oporu.

analiza najlepszej trasy (str. 1110)Obliczenie najlepszej trasy z punktu
początkowego na rysunku do jednego lub
więcej punktów pośrednich oraz z powrotem
do punktu początkowego.

analiza rozpływu (str. 1114)Określenie ile połączeń i węzłów można
przebyć zanim sumaryczny opór przekroczy
określoną wartość maksymalną.

analiza nałożenia dwóch topologii (str. 716)Porówanie dwóch istniejących topologii i
zachowanie tylko wspólnej geometrii,
usunięcie wspólnej geometrii lub połączenie
geometrii w określony sposób.

łączenie topologii (str. 1123)Utworzenie nowej topologii poprzez
połączenie wieloboków posiadajacych te same
wartości danych w określonym polu.

buforowanie topologii (str. 1127)Identyfikacja obiektów w określonym
odsunięciu elementów w topologii węzłów,
sieci i wieloboków.

przywołanie topologii (str. 1133)Przywołanie wczytanej topologii i jej
skojarzonych danych z bieżącego rysunku lub
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Użyj tej metody...Aby wykonać...

połączonego rysunku albo zapytanie o część
topologii w rysunku źródłowym i praca z tą
częścią topologii bez przywoływania
wszystkich jej obiektów.

zapisanie tymczasowej topologii (str. 1135)Zapisanie tymczasowej informacji przywołanej
przez zapytanie topologii do rysunku, z
którego wystąpiło zapytanie.

Skrócone omówienie

MAPANBUFFER

Tworzy bufor wokół istniejącej topologii

Kliknij opcję Analiza ➤ Bufor.Menu

Topologia buforu

Ikona

MAPANBUFFERWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię  ➤ Analiza ➤ Bufor

Okienko zadań

Okno dialogowe Bufor topologii - Ustaw wielkość buforaOkno dialogowe

MAPANDISSOLVE

Usuwa granice pomiędzy regionami w topologii lub węzły pomiędzy połączeniami
posiadającymi określone atrybuty

Kliknij opcję Analiza ➤ Łączenie.Menu

Topologia rozproszona

Ikona

MAPANDISSOLVEWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię sieci lub regionów ➤ Analiza ➤ Łączenie

Okienko zadań

Okno dialogowe Łączenie topologii - Ustaw parametrOkno dialogowe
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MAPANOVERLAY

Tworzy nową topologię przez nałożenie dwóch topologii

Kliknij opcję Mapa ➤ Topologia ➤ Nakładanie.Menu

Nakładanie topologii

Ikona

MAPANOVERLAYWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię ➤ Analiza ➤ Nakładanie

Okienko zadań

Okno dialogowe Analiza nałożenia topologii - Typ analizyOkno dialogowe

MAPANTOPONET

Przeszukuje topologię sieci (najkrótsza droga, najlepsza droga, lub rozpływ)

Kliknij opcję Mapa ➤ Topologia ➤ Analiza sieci.Menu

Analiza sieci

Ikona

MAPANTOPONETWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię sieci ➤ Analiza ➤ Analiza sieci

Okienko zadań

Okno dialogowe Analiza topologii sieci - Wybierz metodęOkno dialogowe

MAPTOPOLOAD

Wczytuje topologię

Kliknij opcję Analiza ➤ Więcej opcji topologii ➤ Wczytaj
topologię.

Menu

Wczytaj topologię

Ikona

MAPTOPOLOADWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię ➤ Zarządzanie ➤ Wczytaj topologię

Okienko zadań

Okno dialogowe Wybór topologiiOkno dialogowe
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MAPTOPOQUERY

Wykonuje zapytania topologiczne

Kliknij opcję Ustawienia ➤ Więcej opcji DWG ➤ Definiuj
zapytanie topologiczne.

Menu

Zapytanie topologii

Ikona

MAPTOPOQUERYWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię ➤ Analiza ➤ Zapytanie topologiczne

Okienko zadań

Okno dialogowe Zapytania topologiczneOkno dialogowe

Wykonywanie analizy najkrótszej drogi

Za pomocą topologii sieci składającej się z obiektów rysunkowych oraz danych o ich
wzajemnych relacjach można obliczyć najkrótszą drogę między dwoma punktami na
rysunku lub określić optymalną trasę w oparciu o wartości kierunku i oporu. Ten proces
nazywa się analizą metodą najkrótszej ścieżki.

Na rysunku sieci ulicznej można na przykład znaleźć najkrótszą drogę między
posterunkiem straży pożarnej i szkołą.
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Wyszukiwanie najkrótszej drogi w oparciu o opór (czas potrzebny na przebycie gałęzi).

Można określić opór dla dowolnego połączenia w sieci. Ten opór określa poziom trudności
przejścia danym połączeniem. Domyślna wartość oporu jest równa długości łamanej.

Gdy całkowity opór drogi jest mniejszy od parametru Minimalnej wartości, droga ta
zostaje wykluczona z analizy. Podobnie, jeżeli droga ma całkowity opór większy od
parametru Maksymalnej wartości, droga zostaje wykluczona z analizy.

Używanie danych SQLwwyrażeniach

Po określeniu wyrażenia, które wykorzystuje dane SQL, lista Szablon połączenia będzie
zawierała tylko szablony połączeń dla rysunku, w którym topologia została wczytana z
rysunku źródłowego, jeżeli topologia została wczytana z rysunków źródłowych:

■ W rysunku źródłowym, jeśli wczytano topologię z rysunku źródłowego.

■ Z bieżącego rysunku, jeżeli topologia została wczytana z bieżącego rysunku.

Czas podróży w topologiach obiektów liniowych

Aby przeprowadzić analizę ścieżek sieci w sieci dróg na podstawie czasu, a nie odległości,
należy przypisać prędkość lub ograniczenie prędkości do każdego połączenia, korzystając
z pola danych opisowych lub pola w połączonej zewnętrznej bazie danych. Następnie
należy przypisać parametr Opór zgodny łamanej do wyrażenia, które wykorzystuje te
dane ograniczenia prędkości, na przykład:
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(/ .lenght(* :speed@street_data 5280))

które dzieli długość każdej gałęzi przez średnią prędkość na stopę (gdzie 5280 jest liczbą
stóp w mili).

Wynikiem analizy jest najkrótsza droga, między danymi dwoma punktami, która została
wyznaczona nie w oparciu o długości obiektów liniowych (gałęzi) lecz w oparciu o czas
pokonania gałęzi.

Patrz także:

■ Określanie kierunku łamanej (str. 718)

■ Określanie oporu łamanej lub węzła (str. 721)

■ Analizator wyrażeń (str. 1299)

■ Okno dialogowe Wyrażenie (str. 1332)

Wykonywanie analizy najkrótszej trasy

1 Sprawdź, czy dostępna jest topologia sieci oraz czy została ona wczytana. Więcej
informacji na ten temat można uzyskać w rozdziałach Tworzenie topologii (str. 697)
i Aby wczytać topologię (str. 776).

2 W aplikacji Eksplorator mapy (str. 1771) w menu Bieżący rysunek kliknij prawym
przyciskiem myszy topologię sieci ➤ Analiza ➤ Analiza sieci.

3 W Okno dialogowe Analiza topologii sieci - Wybierz metodę (str. 1726), kliknij
najkrótsza trasa. Kliknij przycisk Dalej.

4 W oknie dialogowym Analiza topologii sieci - Wybierz pozycję, kliknij Punkt

początkowy i kliknij (Wybierz punkt), aby wybrać na mapie punkt początkowy.
Kliknij Enter, aby wrócić do okna dialogowego.

AutoCAD Map 3D używa węzła najbliższego pozycji która została wybrana jako
punkt początkowy. Współrzędne punktu są pokazane na liście.

5 Kliknij punkt końcowy Aby wybrać punkt końcowy, kliknij (Wybierz punkt).
Kliknij Enter, aby wrócić do okna dialogowego.

AutoCAD Map 3D używa węzła najbliższego pozycji wybranej jako punkt końcowy.

6 Przejrzyj wybrane punkty początkowe i końcowe. Współrzędne punktów pokazane
są na liście.

■ Aby powtórnie sprawdzić pozycje punktu na mapie, podświetl współrzędne na
liście. Kliknij przycisk Podgląd.
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■ Aby skasować punkt, aby stworzyć nowy, podświetl współrzędne na liście. Kliknij
przycisk Usuń.

7 Kliknij przycisk Dalej.

8 W oknie dialogowym Analiza topologii sieci - Kierunek i opór, wybierz limity
potrzebne do szukania. Dla parametrów kierunku i oporu, można wprowadzić
wyrażenie, które będzie się odnosić do pola danych opisowych, kolumny połączonej
zewnętrznej bazy danych lub innych danych. Wartość wyrażenia będzie wyznaczana

dla każdej łamanej. Kliknij przycisk (Analizator wyrażeń), aby wybrać dane z
listy.

■ Kierunek łamanej — Określ kierunek drogi. Jeżeli to pole zostanie puste, zostanie
użyta Dwukierunkowa (0).

■ Odwróć — Wybierz tę opcję, aby użyć kierunku odwrotnego do podanego w
polu Kierunek łamanej.

■ Opór zgodny łamanej — Określ opór podróży w kierunku utworzenia łamanej.
Jeżeli to pole zostanie puste, zostanie użyta długość linii (.LENGTH).

■ Opór przeciwny łamanej — Określ opór w przeciwnym kierunku wzdłuż łamanej.
Jeżeli to pole zostanie puste, zostanie użyta długość linii (.LENGTH).

■ Opór węzła — Określ opór węzła w topologii sieci, na przykład opór zaworu w
sieci rurociągów lub skrzyżowania w sieci dróg. Jeżeli to pole zostanie puste,
zostanie użyte zero (0).

■ Opór maksymalny i opór minimalny — Wszystkie ścieżki, których opór całkowity
będzie mniejszy od podanego oporu minimalnego lub większy od podanego
oporu maksymalnego, zostaną pominięte.

Przykładowo, jeżeli w tabeli danych opisowych dane_drogi jest przechowywane
średnie ograniczenie prędkości dla gałęzi (w milach na godzinę), można znaleźć
najszybszą drogę pomiędzy dwoma punktami przez wprowadzenie wyrażenia.

9 Kliknij przycisk Dalej.

10 W oknie dialogowym Analiza topologii sieci - Wyjście, wskaż czy oglądać rezultaty
śledzenia na ekranie i czy zapisać je jako nową topologię.

■ Aby obejrzeć najkrótszą trasę na ekranie, wybierz Wyróżnij. Wybierz kolor do
podświetlenia z Listy kolorów.
Należy użyć wyróżnionego koloru, który jest inny od kolorów obiektów na
mapie.
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■ Aby zapisać najkrótszą trasę jako nową topologię, wybierz Utwórz topologię.
Wprowadź nazwę i opis nowej topologii. Nowa topologia zostanie utworzona
na podstawie istniejących obiektów.

11 Kliknij Zakończ, aby wykonać najkrótszą trasę.

Skrócone omówienie

MAPANTOPONET

Przeszukuje topologię sieci (najkrótsza droga, najlepsza droga, lub rozpływ)

Kliknij opcję Mapa ➤ Topologia ➤ Analiza sieci.Menu

Analiza sieci

Ikona

MAPANTOPONETWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię sieci ➤ Analiza ➤ Analiza sieci

Okienko zadań

Okno dialogowe Analiza topologii sieci - Wybierz metodęOkno dialogowe

Wykonywanie analizy najlepszej drogi

Za pomocą topologii sieci składającej się z obiektów rysunkowych oraz danych o ich
wzajemnych relacjach można obliczyć najlepszą drogę od punktu początkowego na
rysunku do jednego lub większej liczby punktów przejściowych i z powrotem do punktu
początkowego. AutoCAD Map 3D określa optymalną trasę w oparciu o wartości kierunku
i oporu. Przykładowo w sieci ulicznej można znaleźć najlepszą trasę do podróżowania
odwiedzając strony klientów z twojego hotelu.

Gdy całkowity opór trasy jest mniejszy od parametru Min wartość, trasa ta zostaje
wykluczona z analizy. Podobnie, jeżeli droga ma całkowity opór większy od parametru
Maksymalnej wartości, droga zostaje wykluczona z analizy.

Używanie danych SQLwwyrażeniach

Po określeniu wyrażenia, które wykorzystuje dane SQL, lista Szablon połączenia będzie
zawierała tylko szablony połączeń dla rysunku, w którym topologia została wczytana —
w rysunku źródłowym, jeśli topologia została wczytana z rysunków źródłowych; w
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bieżącym rysunku, jeśli topologia została wczytana z bieżącego rysunku. Należy się
również upewnić, że odpowiednie źródło danych jest dołączone i podłączone do rysunku
projektu.

Czas podróży w topologiach obiektów liniowych

Aby przeprowadzić sieciową analizę dróg na sieci dróg na sieci dróg posługując się czasem
zamiast odległości, trzeba przypisać prędkość lub ograniczenie prędkości do każdej gałęzi
(str. 721) wykorzystując pole danych opisowych lub pole z połączonej zewnętrznej bazy
danych. Następnie należy przypisać parametr Opór zgodny łamanej do wyrażenia, które
wykorzystuje te dane ograniczenia prędkości, na przykład:

(/ .lenght(* :speed@street_data 5280))

które dzieli długość każdej gałęzi przez średnią prędkość na stopę (gdzie 5280 jest liczbą
stóp w mili).

Analiza pokazuje najlepszą trasę w kategoriach czasu, nie dystansu.

Przechowywany obiekt danych dla Najlepszej topologii trasy.

Jeśli zapisano do topologii rezultaty analizy najlepszej trasy, AutoCAD Map 3D dodaje
informacje topologiczne, przechowywane jako dane obiektu na każdym elemencie, który
wykonuje najlepszą trasę topologii. Tabela danych obiektu zawiera informacje o porządku
łamanych i oporze używanych do obliczenia najlepszej trasy. Tabela danych opisowych
jest taka jak pokazana w poniższej tabeli.

Pole danych opisowychTabela danych
opisowych

Nazwa topologii

Porządek łamanych tras spotkańBR_SAMPLESAMPLE

Wyznaczony opór do przodu łamanej

Wyznaczony opór wsteczny łamanej

Wyznaczone początkowe węzły oporu

Wyznaczone końcowe węzły oporu

Wyznaczone kierunki węzła

Wykonywanie analizy najlepszej drogi | 1109



Wyświetlanie kolejności wizyt korzystając z opisu

Aby wyświetlić użyj opisu AutoCAD Map 3D, aby oznaczyć najlepszą trasę z danymi
obiektu opisanych powyżej.

Edycja topologii najlepszej trasy

Jeśli zmienisz kierunek lub opór obiektu w topologii najlepszej trasy, może ona przestać
być optymalną i powinieneś przeliczyć ją ponownie. Przykładowo jeśli zmienisz kierunek
łamanej z dwukierunkowej na kierunek w przód lub w tył, może to zmienić najlepszą
trasę.

UWAGA Najlepsza trasa nie można być obliczona jeśli topologia sieci zawiera ujemną
wartość oporu lub jeśli wszystkie wartości oporu równa się "0" (lub użyj wyrażenia, które
wyznaczają zero). Terminologia laymana mówi, że jeśli wszystkie wartości oporu równają
się zero, wtedy każda trasa jest dobra tak jak każda inna i nie ma "najlepszej" do
podróżowania.

Patrz także:

■ Określanie oporu łamanej lub węzła (str. 721)

■ Dołączanie opisu do obiektów (str. 918)

■ Analizator wyrażeń (str. 1299)

■ Okno dialogowe Wyrażenie (str. 1332)

■ Zmienianie nazwy i opisu topologii (str. 792)

■ Usuwanie topologii (str. 793)

Aby wykonać analizę najlepszej drogi

1 Sprawdź, czy dostępna jest topologia sieci oraz czy została ona wczytana. Więcej
informacji na ten temat można uzyskać w rozdziałach Tworzenie topologii (str. 697)
i Aby wczytać topologię (str. 776).

2 W aplikacji Eksplorator mapy (str. 1771) w menu Bieżący rysunek kliknij prawym
przyciskiem myszy topologię sieci ➤ Analiza ➤ Analiza sieci.

3 W Okno dialogowe Analiza topologii sieci - Wybierz metodę (str. 1726) kliknij
Najlepsza droga. Kliknij przycisk Dalej.
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4 W oknie dialogowym Analiza topologii sieci - Wybierz pozycję, kliknij Punkt

początkowy. Kliknąć w rysunku w celu wyboru punktu początkowego trasy.
Kliknij Enter, aby zamknąć okno dialogowe.

AutoCAD Map 3D używa węzła najbliższego pozycji która została wybrana jako
punkt początkowy. Współrzędne punktu pokazane są na liście.

5 Kliknij punkt wizyty. Wskazać przycisk (Wybierz punkt).

6 W rysunku kliknij punkt wizyty podczas analizy najlepszej drogi. Nie ma znaczenia
które punkty wybierzesz pierwsze, AutoCAD Map 3D oblicza kolejność, w której
odwiedzić strony jako część obliczenia.

AutoCAD Map 3D używa węzła najbliższego pozycji wybranej jako punkt wizyty.

7 Wykonaj jedną z następujących operacji:

■ Aby zaakceptować punkt i wrócić do okna dialogowego, naciśnij Enter.

■ Aby odrzucić punkt i wrócić do okna dialogowego, naciśnij ESC.

■ Kliknij prawym przyciskiem na rysunku, aby zaakceptować punkt i określić inny.
Kliknij Następny punkt.

8 W oknie dialogowym przejrzyj punkty początkowe i punkty wizyt, które określiłeś.

■ Aby powtórnie sprawdzić pozycję punktu na mapie, podświetl współrzędne na
liście. Kliknij przycisk Podgląd.

■ Aby skasować punkt, aby stworzyć nowy, podświetl współrzędne na liście. Kliknij
przycisk Usuń.

■ Aby dodać następny punk wizyty, patrz krok 5.

9 Kliknij przycisk Dalej.

10 W oknie dialogowym Analiza topologii sieci - Kierunek i opór, wybierz limity
potrzebne do analizy. Dla parametrów kierunku i oporu, można wprowadzić
wyrażenie, które będzie się odnosić do pola danych opisowych, kolumny połączonej
zewnętrznej bazy danych lub innych danych. Wartość wyrażenia będzie wyznaczana

dla każdej łamanej. Kliknij przycisk (Analizator wyrażeń), aby wybrać dane z
listy.

■ Kierunek łamanej — określa kierunek drogi. Jeśli odznaczone jest pole wybory,
użyta jest dwukierunkowość (0).

■ Odwróć — używa odwrotności kierunku wskazanego w oknie Kierunki łamanej.
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■ Opór zgodny łamanej — określa opór podróży w kierunku utworzenia łamanej.
Jeśli odznaczone jest pole wyboru, użyta jest długość linii (.LENGHT).

■ Opór przeciwny łamanej — określa opór w przeciwnym kierunku wzdłuż łamanej.
Jeśli odznaczone jest pole wyboru, użyta jest długość linii (.LENGHT).

■ Opór węzła — określa opór węzła w topologii sieci (na przykład opór zaworu
w sieci rurociągów lub skrzyżowania w sieci dróg). Jeśli odznaczone jest pole
wyboru, użyte jest zero (0).

■ Opór maksymalny i opór minimalny — Wszystkie ścieżki, których opór całkowity
będzie mniejszy od podanego oporu minimalnego lub większy od podanego
oporu maksymalnego, zostaną pominięte.

Przykładowo jeżeli w tabeli danych opisowych dane_drogi jest przechowywane
średnie ograniczenie prędkości dla gałęzi (w milach na godzinę), można znaleźć
najszybszą drogę pomiędzy dwoma punktami przez wprowadzenie wyrażenia.

UWAGA Najlepsza trasa nie może być obliczona, jeśli topologia sieci zawiera
ujemne wartości oporu lub jeśli wszystkie wartości oporu równe są "0" (lub użyj
wyrażeń, które szacują do zera). Terminologia laymana mówi, że jeśli wszystkie
wartości oporu równają się zero, wtedy każda trasa jest dobra tak jak każda inna i
nie ma "najlepszej" do podróżowania.

11 Kliknij przycisk Dalej.

12 W oknie dialogowym Analiza topologii sieci - Wyjście, wskaż czy oglądać rezultaty
śladu na ekranie i czy zapisać je jako nową topologię.

■ Aby obejrzeć analizę najlepsze trasy, wybierz Wyróżnij i wybierz kolor
podświetlenia.
Użyj koloru podświetlenia innego niż kolor obiektów na mapie.

■ Aby zapisać drogę jako nową topologię, wybierz Utwórz topologię i wprowadź
nazwę oraz opis topologii.
AutoCAD Map 3D dodaje informacje o topologii, przechowywane w postaci
danych opisowych dołączonych do każdego obiektu tworzącego topologię.

13 Kliknij Zakończ, aby przeprowadzić najlepszą drogę analizy.

Aby wyświetlić kolejność, w której odwiedzać punkty, użyj opisu, aby etykietować
najlepszą trasę przy pomocy danych opisowych przechowywanymi w topologii
najlepszej trasy. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Aby wstawić opis (str.
918).
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Skrócone omówienie

MAPANTOPONET

Przeszukuje topologię sieci (najkrótsza droga, najlepsza droga, lub rozpływ)

Kliknij opcję Mapa ➤ Topologia ➤ Analiza sieci.Menu

Analiza sieci

Ikona

MAPANTOPONETWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię sieci ➤ Analiza ➤ Analiza sieci

Okienko zadań

Okno dialogowe Analiza topologii sieci - Wybierz metodęOkno dialogowe

Wykonywanie analizy rozpływu

Analizy, które zaczynają się od punktu we wszystkich kierunkach, nazywają się siecią
rozpływów. Można wykonać analizę rozpływu w topologii sieci, która składa się z obiektów
rysunkowych oraz danych o ich wzajemnych relacjach.

Aby prześledzić drogi od pewnego punktu we wszystkich kierunkach, trzeba określić
punkt początkowy sieci i maksymalną odległość chodzenia po sieci. Analiza określi jak
wiele gałęzi i węzłów można pokonać przed skumulowaniem oporu do wartości
przewyższającej przyjęty opór maksymalny. Przykładowo można w ten sposób poszukiwać
wszystkich restauracji, do których można dojść z hotelu w ciągu 10 minut.

Po określeniu wyrażenia, które wykorzystuje dane SQL, lista Szablon połączenia będzie
zawierała tylko szablony połączeń dla rysunku, w którym topologia została wczytana-z
rysunku źródłowego, jeżeli topologia została wczytana z rysunków źródłowych:

■ W rysunku źródłowym, jeśli wczytano topologię z rysunku źródłowego.

■ Z bieżącego rysunku, jeżeli wczytano topologię z bieżącego rysunku.

Użycie Analizy rozpływu do testowania spójności sieci

Analizę rozpływu można zastosować do sprawdzenia spójności topologii sieci. Jeśli któraś
z łamanych nie są zatopione, topologia jest niepełna, możesz użyć narzędzi edycji mapy,
aby poprawić geometrię, a następnie odtworzyć topologię.
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Czas podróży w topologiach obiektów liniowych

Aby przeprowadzić sieciową analizę rozpływu na sieci dróg posługując się czasem zamiast
odległości, trzeba przypisać prędkość lub ograniczenie prędkości do każdej gałęzi (str.
721) wykorzystując pole danych opisowych lub pole z połączonej zewnętrznej bazy danych.
Następnie należy przypisać parametr Kierunek oporu łamanej zgodny do wyrażenia
AutoLISP, które wykorzystuje te dane ograniczenia prędkości.

Przykładowo aby określić analizę rozpływu opartą na maksymalnym czasie podróży,
należy rozpocząć rozpływ, wybrać punkt początkowy dla analizy, wprowadzić "AutoLISP"
do Kierunku oporu łamanej i określić czas podróży dla maksymalnej wartości. Analiza ta
przedstawia ulice, którymi można przejechać w określonym przedziale czasu,
rozpoczynając jazdę w określonym węźle początkowym.

Patrz także:

■ Określanie kierunku łamanej (str. 718)

■ Określanie oporu łamanej lub węzła (str. 721)

■ Analizator wyrażeń (str. 1299)

■ Okno dialogowe Wyrażenie (str. 1332)

UWAGA Procedura ta dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Aby wykonać analizę rozpływu

1 Sprawdź, czy dostępna jest topologia sieci oraz czy została ona wczytana. Więcej
informacji na ten temat można uzyskać w rozdziałach Tworzenie topologii (str. 697)
i Aby wczytać topologię (str. 776).

2 W aplikacji Eksplorator mapy (str. 1771) w menu Bieżący rysunek kliknij prawym
przyciskiem myszy topologię sieci ➤ Analiza ➤ Analiza sieci.

3 W Okno dialogowe Analiza topologii sieci - Wybierz metodę (str. 1726) kliknij rozpływ.
Kliknij przycisk Dalej.

4 W oknie dialogowym Analiza topologii sieci - Wybierz pozycję, kliknij Punkt

początkowy. Kliknąć Wybierz punkt , aby wybrać punkt początkowy. Kliknij
Enter, aby zamknąć okno dialogowe.

AutoCAD Map 3D używa węzła najbliższego pozycji która została wybrana jako
punkt początkowy. Współrzędne punktu pokazane są na liście.
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5 Przejrzyj określony punkt początkowy. Współrzędne punktu pokazane są na liście.

■ Aby powtórnie sprawdzić pozycję punktu na mapie, podświetl współrzędne na
liście. Kliknij Podgląd.

■ Aby skasować punkt, aby zdefiniować nowy, podświetl współrzędne na liście.
Kliknij przycisk Usuń.

6 Kliknij przycisk Dalej.

7 W oknie dialogowym Analiza topologii sieci - Kierunek i opór, wybierz limity
potrzebne do szukania. Dla parametrów kierunku i oporu, można wprowadzić
wyrażenie, które będzie się odnosić do pola danych opisowych, kolumny połączonej
zewnętrznej bazy danych lub innych danych. Wartość wyrażenia będzie wyznaczana

dla każdej łamanej. Kliknij przycisk (Analizator wyrażeń), aby wybrać dane z
listy.

■ Kierunek łamanej — Określ kierunek drogi. Jeżeli to pole zostanie puste, zostanie
użyta Dwukierunkowa (0).

■ Odwróć — Wybierz tę opcję, aby użyć kierunku odwrotnego do podanego w
polu Kierunek łamanej.

■ Opór zgodny łamanej — Określ opór podróży w kierunku utworzenia łamanej.
Jeżeli to pole zostanie puste, zostanie użyta długość linii (.LENGTH).

■ Opór przeciwny łamanej — Określ opór w przeciwnym kierunku wzdłuż łamanej.
Jeżeli to pole zostanie puste, zostanie użyta długość linii (.LENGTH).

■ Opór węzła — Określ opór węzła w topologii sieci, na przykład opór zaworu w
sieci rurociągów lub skrzyżowania w sieci dróg. Jeśli odznaczone zostanie pole
wyboru, zero (0) zostanie użyta.

■ Można również określić maksymalny opór śledzenia. Analiza określi jak wiele
gałęzi i węzłów można pokonać przed skumulowaniem oporu do wartości
przewyższającej przyjęty opór maksymalny.

Przykładowo podczas śledzenia przy maksymalnej długości obiektów liniowych
równej 5000, należy ustawić Opór zgodny na .LENGTH, a parametr Maks wartość
na 5000. Jeżeli chce się prześledzić drogi do pierwszego węzła na każdej gałęzi,
należy ustawić Opór zgodny na 0, Opór węzła na 50 a Maks wartość na 45.

8 Kliknij Dalej.
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9 W oknie dialogowym Analiza topologii sieci - Wyjście, wskaż czy oglądać rezultaty
śladu na ekranie i czy zapisać je jako nową topologię.

■ Aby obejrzeć ślad rozpływu na ekranie, wybierz Wyróżnij. Wybierz kolor
podświetlenia.

■ Aby zapisać rozpływ trasy jako nową topologię, wybierz Utwórz topologię.
Wprowadź nazwę i opis nowej topologii. Nowa topologia zostanie utworzona
na podstawie istniejących obiektów.

10 Wybierz Zakończ, aby wykonać przepływ.

Skrócone omówienie

MAPANTOPONET

Przeszukuje topologię sieci (najkrótsza droga, najlepsza droga, lub rozpływ)

Kliknij opcję Mapa ➤ Topologia ➤ Analiza sieci.Menu

Analiza sieci

Ikona

MAPANTOPONETWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię sieci ➤ Analiza ➤ Analiza sieci

Okienko zadań

Okno dialogowe Analiza topologii sieci - Wybierz metodęOkno dialogowe

Nakładanie dwóch topologii

Wydajna forma analizy jest możliwa w przypadku nałożenia dwóch lub więcej topologii.
Topologie można tworzyć wyłącznie na podstawie obiektów rysunkowych.

W zależności od rodzaju nakładanych topologii, można przeprowadzić trzy rodzaje analizy
oddziaływania:

■ Węzłów i regionów

■ Sieci i regionów

■ Regionów i regionów

Nakładane topologie muszą być wczytane do bieżącego rysunku.
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Działania na nakładanych topologiach

Kiedy nakładasz dwie topologie, wybierz metodę wzajemnego oddziaływania topologii.
W niektórych przypadkach, wynik zmienia się w zależności od tego, która z topologii
określona została jako źródłowa, a która jako nakładana.

UWAGA Wszystkie operatory analizy nakładania zmieniają łuki na ciągi segmentów
prostoliniowych. W przykładach wcześniej pokazanych, po analizie nakładania otrzymana
topologia jest wynikiem kwadratury okręgu. Może to wywierać wpływ na właściwości
otrzymanej topologii i dawać w wyniku różne wartości pola i obwodu.

Iloczyn logiczny

Operacje iloczynu łączą topologie i zachowują tylko część wspólną geometrii. Operacja
iloczynu działa podobnie do operatora logicznego AND. Wyniki tego działania są
identyczne bez względu na to, która z topologii została wybrana jako pierwsza, a która
jako druga. Dane opisowe są łączone.

Niektóre przykłady zastosowania działania iloczynu:

■ Które parcele (regiony) są w 100 jardowych obszarach (regionach) zagrożonych
powodzią? Iloczyn pokazuje tylko właściwości obszarów zagrożonych powodzią, a
nie wszystkie właściwości.

■ Jakiego rodzaju przestępstwa (węzły) zostały popełnione w śródmieściu (regiony)?
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■ Które cieki (sieć łamanych) płyną na terenach mieszkaniowych (regiony) i wymagają
sprawdzenia pod względem negatywnego wpływu?

Suma logiczna

Operacje sumowania łączą regiony z regionami i zachowują całą geometrię. Operacja
Suma działa podobnie do operatora logicznego OR i może być stosowana tylko do
regionów. Przykładowo, w celu wyceny nieruchomości można łączyć działki z informacją
o klasie gruntu. Sumy należy użyć, aby zachować oba zbiory obiektów geometrycznych
i rozpatrzyć je osobno, jeżeli to konieczne.

Tożsamość

Operacje tożsamości działają podobnie jak suma na topologii źródłowej i podobnie jak
iloczyn na topologii nakładanej. Operację Tożsamość należy wykonać, by połączyć węzły,
łamane lub regiony z regionami i zachować obiekty zawierające się wewnątrz geometrii
źródłowej. Operacja Tożsamość tworzy topologię z jedną łamaną, tam gdzie łamana
biegnie przez topologię nakładaną.

Wykorzystując Tożsamość w pytaniu, Które parcele (regiony) są w obszarach (regionach)
zagrożonych powodzią?, otrzymamy całe parcele a nie ich fragmenty zagrożone powodzią.

Wymaż

Operacje Wymaż wykorzystują nakładaną topologię regionów jako maskę i wymazują
wszystkie obiekty źródłowej topologii regionów, które zostaną pokryte przez topologię
nakładaną.

Przytnij

Operacje Przytnij wykorzystują nakładaną topologię regionów jako oznaczenie granicy.
Fragmenty regionów z topologii źródłowej położone na zewnątrz granicy określonej
przez topologię nakładaną zostaną ucięte i odrzucone. Operacji tej można użyć, by
pokazać regiony zawarte w większym regionie otoczonym wielobokiem stanowiącym
granicę np. miasta lub województwa.

Wklej

Operacje Wklej wstawiają nakładaną topologię regionów nad regionami źródłowej
topologii regionów. W rysunku pozostają regiony topologii źródłowej wystające poza
granice topologii nałożonej. Operacja Wklej działa tylko na regionach.
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Dane opisowew analizie nakładania topologii

Możesz skopiować wybrane dane obiektu i zewnętrzną bazę ze źródła i nałożyć topologie
na nowe dane obiektu w końcowej topologii. Należy określić nazwę nowej tabeli bazy
danych, która będzie przechowywana w topologii. Nazwa tabeli powinna być nową nazwą.
Pola danych w otrzymanej topologii mają postać:

TOPONAME_FIELD

Oprócz wybranych pól, operacja nakładania utworzy w otrzymanej topologii następujące
pola danych opisowych.

DaneNazwa pola

Numer identyfikacyjny regionuTOPOID

Numer identyfikacyjny w topologii źródłowej
(TOPONAME1 jest nazwą topologii źródłowej)

TOPONAME1_ID

Numer identyfikacyjny w topologii nakładanej
(TOPONAME2 jest nazwą topologii nakład-
anej)

TOPONAME2_ID

Część pola regionu macierzystego (w
procentach) w topologii źródłowej

TOPONAME1_PERCENTAREA

Część pola regionu macierzystego (w
procentach) w topologii nakładanej

TOPONAME2_PERCENTAREA

Patrz także:

■ Przegląd tworzenia topologii (str. 697)

■ Aby wczytać topologię (str. 776)

■ Analizowanie topologii rysunku — przegląd (str. 1100)

Aby wykonać nakładanie dwóch topologii

1 W aplikacji Eksplorator mapy (str. 1771) w menu Bieżący rysunek kliknij prawym
przyciskiem myszy topologię źródłową ➤ Analiza  ➤ Nałóż.
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2 UWAGA Większość operacji działa tylko na topologiach obiektów
powierzchniowych. Więcej informacji na temat tych, które działają na topologiach
węzłów lub sieci, znajduje się na karcie Pojęcia dla tego tematu (str. 1116).

3 W Okno dialogowe Analiza nałożenia topologii - Typ analizy (str. 1742) zrób co
następuje:

■ Wybierz typ topologii, która ma zostać stworzona:

■ Iloczyn — tylko obszary będące zarówno w topologii źródłowej jak i
nakładanej zostaną umieszczone w topologii wynikowej.

■ Suma — obszary, które są albo w topologii źródłowej, albo w nakładanej
zostaną umieszczone w topologii wynikowej.

■ Tożsamość — topologia wynikowa będzie zawierała obszary, które są w
topologii źródłowej oraz obszary z topologii nakładanej, które leżą w
granicach topologii źródłowej.

■ Wymaż — wynikowa topologia będzie zawierała obszary, które są w topologii
źródłowej oprócz tych, które są pokrywane przez nakładaną topologię.
Obszar pokrywany przez nakładane regiony jest wymazywany z obszaru
regionu źródłowego.

■ Przytnij — wynikowa topologia będzie zawierała obszary, które są w topologii
źródłowej oprócz tych, które są poza granicami nakładanej topologii. Regiony
źródłowe są obcinane do zewnętrznych granic regionów nakładanych.

■ Wklej — topologia nakładana zostaje "wklejona" do topologii źródłowej.
Wynikowa topologia zawiera topologię nakładaną i wszystkie obszary
topologii źródłowej, które wychodzą poza granice nakładanej topologii.

■ Kliknij przycisk Dalej.

4 W oknie dialogowym Wybierz topologię nakładaną, wykonaj:

■ Wybierz topologię regionów, aby użyć topologię nakładaną.

■ Kliknij przycisk Dalej.

5 W oknie dialogowym Analiza nałożenia topologii - Nowa topologia, wykonaj:

■ Wybierz Wyróżnij, aby podświetlić na ekranie końcową topologię. Wybierz kolor
podświetlenia.

■ Wprowadź nazwę i opis dla nowej topologii i określ warstwę, aby ją umieścić.

■ Kliknij przycisk Dalej.
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6 W oknie dialogowym Łączenie analizy nałożenia topologii - Atrybuty wyjściowe,
wykonaj następujące czynności, aby skopiować dane do wynikowej topologii:

■ Dla opcji Atrybuty źródłowe dla nowej topologii kliknij przycisk (Analizator
wyrażeń), aby wybrać dane z topologii źródłowej, które mają być zawarte w
wynikowej topologii. Możesz włączyć pola do tabeli danych obiektu lub kolumn
w zewnętrznej bazie danych.

■ Dla opcji Atrybuty nałożenia dla nowej topologii kliknij przycisk (Analizator
wyrażeń), aby wybrać dane z topologii nakładanej, która ma być zawarta w
wynikowej topologii.

■ Wprowadź nazwę i opis nowej tabeli danych opisowych, która ma być utworzona
dla otrzymanej topologii.
Rekordy danych opisowych i zewnętrznej bazy danych zostaną dołączone do
centroid topologii końcowej.

■ Kliknij przycisk Dalej.

7 W końcowym oknie dialogowym wybierz czy stworzyć nowe węzły, aby zakończyć
tworzenie topologii. Jeśli tak, określ, którego użyć bloku:

■ Aby utworzyć węzły lub centroidy jako punkt, zostaw to pole puste lub wprowadź
ACAD_POINT.

■ Aby wybrać z listy definicji bloków, kliknij dolną strzałkę.

■ Aby wybrać zapisany jako plik DWG blok, kliknij Przeglądaj Wybierz potrzebny
plik.

8 Dla konkretnych operacji nakładania można też określić blok do użycia dla
centroidów.

9 Kliknij przycisk Koniec.

Skrócone omówienie

MAPANOVERLAY

Tworzy nową topologię przez nałożenie dwóch topologii

Kliknij opcję Mapa ➤ Topologia ➤ Nakładanie.Menu

Nakładanie dwóch topologii | 1121



Nakładanie topologii

Ikona

MAPANOVERLAYWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię ➤ Analiza ➤ Nakładanie

Okienko zadań

Okno dialogowe Analiza nałożenia topologii - Typ analizyOkno dialogowe

Łączenie złożonych topologii

Jeżeli topologia zawiera wiele mniejszych regionów, można utworzyć nową topologię
przez złożenie regionów, posiadających tę samą wartość danej w określonym polu. Pole
to jest nazywane polem łączenia. Pole łączenia może być polem danych opisowych lub
kolumną połączonej zewnętrznej bazy danych.

Należy pamiętać, że topologie mogą zawierać wyłącznie obiekty rysunkowe.

Łączenie regionów

Polecenie łączenia AutoCAD Map 3D sprawdza każdą granicę pomiędzy regionami, aby
stwierdzić czy wartość pola Połącz przez jest taka sama dla obu granic. Jeżeli tak, to
granica i jedna z centroid zostaną usunięte. Wszystkie pola danych opisowych oprócz
pola łączenia i dowolnych pól nowej topologii są usuwane co pokazano na poniższej
ilustracji.

Jeżeli sąsiadujące regiony nie zawierają pola podanego jako Połącz przez, granica nie jest
usuwana, a otrzymany region zawiera pustą wartość dla tego pola.
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Łączenie łamanych

Polecenie łączenia sprawdza topologię sieci AutoCAD Map 3D, aby stwierdzić czy dwie
linie przecinają się w określonym węźle i czy wartość pola Łączenie przez jest taka sama.
Jeżeli tak, węzeł jest usuwany i dwie łamane zostają przekształcone w jedną łamaną.
Wszystkie pola danych opisowych oprócz pola łączenia i dowolnych pól nowej topologii
są usuwane co pokazano na poniższej ilustracji.

Jeżeli sąsiadujące nie zawierają pola podanego jako Połącz przez, węzeł nie jest usuwany,
a otrzymana polilinia zawiera pustą wartość dla tego pola.

Patrz także:

■ Przegląd tworzenia topologii (str. 697)

■ Aby wczytać topologię (str. 776)

■ Analizowanie topologii rysunku — przegląd (str. 1100)

Aby połączyć obiekty topologiczne

1 W aplikacji Eksplorator mapy (str. 1771) kliknij prawym przyciskiem myszy obiekty
do połączenia  ➤ Analiza ➤ Łączenie.

2 Należy pamiętać o wpisaniu topologii przed rozpoczęciem pracy z daną topologią.
Zobacz rozdział Aby wczytać topologię (str. 776).

3 W Okno dialogowe Łączenie topologii - Ustaw parametr (str. 1741) polu Połącz przez,
wybierz element danych, który ma być użyty przy tworzeniu nowej topologii. Aby
wybrać pole z tabeli danych opisowych lub kolumnę z zewnętrznej bazy danych,

kliknij przycisk (Analizator wyrażeń).
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Dowolne dwa sąsiadujące regiony lub dwie stykające się linie, które mają tę samą
wartość w podanym polu lub kolumnie są łączone w pojedynczy region lub linię.

UWAGA Polecenie Łączenia topologii programu AutoCAD Map 3D wykorzystuje
tylko te dane, które są dołączone albo połączone do centroidy regionu. Nie
wykorzystuje danych dołączonych do granicy regionu.

4 W oknie dialogowym Łączenie topologii - Nowa topologia, wybierz Wyróżnij, aby
wyświetlić na ekranie wynik buforowana topologii. Wyznacz kolor podświetlania.

5 Wprowadź nazwę i opis nowej topologii. Kliknij przycisk Dalej.

6 W oknie dialogowym Łączenie topologii - Atrybuty wyjściowe, wykonaj:

■ Kliknij przycisk (Analizator wyrażeń), aby wybrać dane, które mają być
zawarte w wynikowej topologii. Możesz włączyć pola do tabeli danych obiektu
lub kolumn w zewnętrznej bazie danych.

■ Wprowadź nazwę i opis nowej tabeli danych opisowych, która ma być utworzona
dla otrzymanej topologii.

UWAGA Jeśli chcesz załadować połączoną informację do Tabelę danych
obiektu, wybierz ostatnią (pustą) pozycję na liście. Wybranie pustej pozycji nie
skopiuje danych z włączonej topologii.

■ Kliknij przycisk Dalej.

7 W końcowym oknie dialogowym wybierz czy stworzyć nowe węzły, aby zakończyć
tworzenie topologii. Jeśli tak, określ, którego użyć bloku:

■ Aby utworzyć węzły lub centroidy jako punkt, zostaw to pole puste lub wprowadź
ACAD_POINT.

■ Aby wybrać z listy definicji bloków, kliknij dolną strzałkę.

■ Aby wybrać zapisany jako plik DWG blok, kliknij Przeglądaj Wybierz potrzebny
plik.

Jeśli łączysz topologię regionów, możesz też określić blok, aby go użyć dla
centroidów.

8 Wybierz Wykonaj, aby połączyć obiekty topologiczne.
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Skrócone omówienie

MAPANDISSOLVE

Usuwa granice pomiędzy regionami w topologii lub węzły pomiędzy połączeniami
posiadającymi określone atrybuty

Kliknij opcję Analiza ➤ Łączenie.Menu

Topologia rozproszona

Ikona

MAPANDISSOLVEWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię sieci lub regionów ➤ Analiza ➤ Łączenie

Okienko zadań

Okno dialogowe Łączenie topologii - Ustaw parametrOkno dialogowe

Buforowanie topologii

Można zidentyfikować obiekty leżące w określonej odległości od elementów w topologiach
węzłów, sieci i regionów. Bufor jest strefą narysowaną wokół topologii. Przykładowo,
można określić bufor po obu stronach rzeki, by przedstawić zasięg powodzi.

Należy pamiętać, że topologie mogą zawierać wyłącznie obiekty rysunkowe.
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Buforowanie umożliwia pokazanie obszaru dookoła istniejącej topologii. W tym przypadku,
buforowanie sieci linii przesyłowych prądu jako topologii sieci tworzy nową topologię regionów.

Przy buforowaniu, tworzy się nową topologię regionów na podstawie istniejących węzłów,
topologii sieci lub topologii regionów, określając wielkość bufora.

Przesunięcie bufora może być:

■ Liczba dodatnia lub ujemna

■ Wyrażenie

■ Wartość określona przez dane obiektu

■ Wartość połączona z zewnętrzną bazą danych

Należy pamiętać, że można używać ujemnych wartości odsunięcia (str. 1299) tylko dla
topologii wieloboków.

PORADA Można podnieść wydajność buforowania zwiększając pamięć RAM na większą
niż zalecana lub zwiększając pamięć wirtualną twojego systemu. Jest to zalecane, jeśli
buforuje się duże topologie.

Patrz także:

■ Analizator wyrażeń (str. 1299)

■ Buforowanie elementów mapy (str. 1017)
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Aby wykonać buforowanie topologii

1 W aplikacji Eksplorator mapy (str. 1771) w menu Bieżący rysunek kliknij prawym
przyciskiem myszy topologię  ➤ Analiza  ➤ Bufor.

2 W Okno dialogowe Bufor topologii - Ustaw wielkość bufora (str. 1735) wprowadź
wielkość bufora. Kliknij przycisk Dalej. Bufor zostanie rozszerzony na określoną
odległość od obiektów.

Odstęp bufora można zdefiniować jako:

■ Wartość numeryczną. Aby zmniejszyć rozmiar istniejących regionów, wprowadź
wartość ujemną.

■ Wyrażenie, określające wartość numeryczną.

■ Wartość kierunku może być również zapisana w tabeli danych opisowych lub

w tabeli zewnętrznej bazy danych. Kliknij przycisk (Analizator wyrażeń),
aby wybrać tabelę i polę lub szablon połączenia i kolumnę z listy.

UWAGA Przy tworzeniu bufora dookoła regionów, gdy trzeba wykorzystać
wartość z tabeli danych opisowych lub z zewnętrznej bazy danych, dane muszą
być dołączone do centroidy regionu.

3 W oknie dialogowym Bufor topologii - Nowa topologia, wybierz Wyróżnij, aby
wyświetlić na ekranie wynik buforowana topologii. Określ kolor podświetlenia różny
od koloru obiektów.

4 Wprowadź nazwę i opis dla nowej topologii i określ warstwę, aby ją umieścić. Kliknij
przycisk Dalej.

UWAGA Jeśli określisz zamkniętą warstwę, AutoCAD Map 3D może stworzyć
bufor geometrii, ale nie bufor topologii.

5 W oknie dialogowym Bufor topologii - Utwórz nowe centroidy i węzły, określ bloki
potrzebne dla centroidów i węzłów w wyniku buforowania topologii.

■ Aby użyć punktu, wybierz opcję ACAD_POINT.

■ Aby wybrać z listy definicji bloków, kliknij dolną strzałkę.

■ Aby wybrać zapisany jako plik DWG blok, kliknij Przeglądaj Wybierz plik.

6 Wybierz Koniec, aby utworzyć topologię buforową.
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Skrócone omówienie

MAPANBUFFER

Tworzy bufor wokół istniejącej topologii

Kliknij opcję Analiza ➤ Bufor.Menu

Topologia buforu

Ikona

MAPANBUFFERWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię  ➤ Analiza ➤ Bufor

Okienko zadań

Okno dialogowe Bufor topologii - Ustaw wielkość buforaOkno dialogowe

Zapytania topologiczne

Wczytaną topologię i skojarzone z nią dane można przywołać z bieżącego lub dołączonego
rysunku za pomocą zapytania topologicznego. Można również przywołać część topologii
z rysunku źródłowego i popracować nad tą częścią topologii bez potrzeby przywoływania
wszystkich obiektów składających się na topologię.

Pomiędzy korzystaniem z zapytań standardowych i zapytań topologicznych istnieją trzy
różnice:

■ Zapytania topologiczne operują na pojedynczej topologii, gdy standardowe zapytania
na wszystkich obiektach z bieżącego i dołączonych rysunków.

■ Ponieważ informacje topologiczne są przechowywane w danych obiektu, warunki
danych mogą być oparte na powierzchni, długości, obwodzie, kierunku, oporze
zgodnym lub oporze przeciwnym.

■ Zamiana właściwości działa inaczej z topologiami obiektów powierzchniowych.

Tworzenie wynikowej topologii

Podczas używania zapytania topologicznego, można zachować przywołane dane w
bieżącym rysunku w trzech typach topologii:

■ Brak — żadne informacje nie są dodawane do geometrii w bieżącym rysunku.
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■ Tymczasowa — informacje są przywoływane i zachowywane w pamięci jako topologia
z nazwą poprzedzoną gwiazdką (*).

Nie można zapisać z powrotem tymczasową topologię do rysunków zapytań. Jednak
można zapisać topologię tymaczasową, aby zmienić nazwę tymczasowej topologii lub
zachować ją w bieżącym rysunku. (str. 1134)

■ Stała — zapytanie odzyskuje dane i tworzy topologię w bieżącym rysunku. Użytkownik
może zapisać tę topologię z powrotem do rysunków źródłowych. Nazwa topologii
nie powinna być poprzedzona gwiazdką (*).

Zapytania z warunkiem na położenie

Zapytania o położenie dla topologii sieci działają w taki sam sposób jak zapytania dla
dowolnego innego obiektu liniowego lub punktowego.

Dane przywołane przez zapytanie z
warunkiem na położenie

Topologia

WęzłyWęzeł

Łamane; we fragmencie topologii również
węzły

Sieć

Tereny, jeśli wybrane łamane lub centroidy;
także łamane lub węzły jeśli są częścią
topologii regionów.

Region

Podczas wykonywania zapytania regiony są identyfikowane przez obszar, nie zaś przez
granice. W następnym przykładzie, granica zapytania przecina obszar regionu i chociaż
żaden z obiektów, tworzących region nie ma punktu wspólnego z granicą zapytania, cały
region zostanie objęty tym zapytaniem.
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Zapytanie z warunkiem na położenie, w którym punkt określa warunek położenia,
przywołuje region, który zawiera ten punkt.

Zapytania o dane opisowe

Każdy obiekt topologii może być sprawdzany przy użyciu danych takich jak węzeł, łamana
i identyfikatory wielokątów; "z" i "do" określenia węzła na łamanych; lewa i prawa strona
informacji na łamanych; wielokąty itd.

Zapytania o topologię mogą przywoływać dane takie jak pola powierzchni, obwody, liczba
łamanych, itp. Przykładowo zapytanie przywołujące obiekty o polu powierzchni większym
niż określona wartość daje różne wyniki w zależności od typu zapytania:

■ Zapytanie zdefiniowane za pomocą standardowego polecenia Definiuj zapytanie,
przywołuje zamknięte polilinię o określonej wartości pola.

■ Zapytanie zdefiniowane za pomocą polecenia Definiuj zapytanie topologiczne
przywoła wszystkie obszary o określonej wartości pola powierzchni niezależnie od
tego, jakie są obiekty tworzące region (linie, łuki, lub otwarte polilinie.
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Zapytania topologiczne z zamianą właściwości

Podczas definiowania zamiany właściwości dla obiektów topologii, tylko określone
elementy topologii, przedstawione w tabeli poniżej, podlegają zamianie właściwości.

Modyfikowane obiektyZamiana właściwości

Węzły w topologiach węzłów i sieci Centroidy w topologii
regionów.

Nazwa bloku

Węzły, łamane i centroidyKolor

Węzły, łamane i centroidyPoziom

Węzły w topologiach węzłów i sieci Centroidy w topologiach
regionów.

Wysokość

Węzły, łamane i centroidyWarstwa

Węzły, łamane i centroidyRodzaj linii

Węzły w topologiach obiektów punktowych i liniowych.
Centroidy w topologii regionów

Obrót

Węzły, łamane i centroidySkala

Węzły w topologiach węzłów i sieci Centroidy w topologii
regionów.

Styl tekstu

ŁamaneSzerokość

Centroidy w topologii regionów (tekst pojawi się przy punkcie
etykiety centroidy)

Tekst

ŁamaneGrubość

Kreskowane regionyKreskowanie
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Zapisywanie i stosowanie zapytań

Jeżeli planuje się użycie zapytania więcej niż jeden raz, wówczas można je zapisać z
projektem w Bibliotece zapytań lub w zewnętrznym pliku, a później zmodyfikować lub
użyć ponownie. Poniższa tabela pokazuje opcje dostępne dla zapytań topologicznych.

PolecenieProceduraOpis

ADEQUERYW oknie dialogowym Definiuj zapytanie należy
wskazać przycisk Zapisz. Zobacz rozdział
Zapisywanie zapytania (str. 164).

Zapisanie zapytania

ADERUNQUERYW środowisku Map 3D dla rysunków obszar
roboczy (str. 1776) kliknij menu Edycja  ➤ 

Uruchom Zapytanie
(wewnętrzny)

Zapytanie DWG. Zobacz rozdział Uruchamianie
zapisanego zapytania (str. 165).

ADERUNXQUERYW środowisku Map 3D dla rysunków obszar
roboczy (str. 1776) kliknij menu Edycja  ➤ 

Uruchomienie
zapytania
zewnętrznego Więcej opcji zapytania DWG  ➤ Uruchom

zewnętrzne zapytanie o topologię.

ADEQUERYLIBW środowisku Map 3D dla rysunków obszar
roboczy (str. 1776) kliknij menu Ustawienia

Korzystanie z zawarto-
ści biblioteki zapytań

 ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Biblioteka zapytań
o topologię. Zobacz rozdział Konfigurowanie
biblioteki zapytań (str. 161).

Tryb raportu

Oprócz zmiennych z kropką dostępnych w standardowym poleceniu Definiuj zapytanie,
polecenie Definiuj zapytanie topologiczne zawiera dwie dodatkowe zmienne z kropką.

■ .TOPONAME — zawiera nazwę topologii.

■ .TOPOTYPE — zawiera rodzaj topologii: WĘZEŁ, SIEĆ lub REGION.

Trzy zmienne z kropką dają różne wyniki w zapytaniach o topologię.

■ .DRAWING — nazwa rysunku, który jest źródłem geometrii obiektów w topologii.

■ .AREA — wartość pola danych opisowych AREA dla każdego regionu.
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■ .PERIMETER — wartość pola danych opisowych PERIMETER dla każdego regionu.

Opcja Przetwórz pod-obiekty w oknie dialogowym Opcje raportu określa obiekty zawarte
w raporcie.

Dane zawarte w raporcie

Nie przetwarzaj obiektów

podrzędnych

Przetwarzaj obiekty podrzędneRodzaj

topologii

WęzłyWęzły, obiekty i dane opisoweWęzeł

ŁamaneŁamane, dane węzła początkowego

i końcowego

Sieć

CentroidyCentroidy, połączenia i węzłyRegion

Aby wykonać zapytanie topologiczne

1 W Eksplorator mapy (str. 1771) w menu Bieżący rysunek kliknij prawym przyciskiem
myszy topologię tymczasową ➤ Analiza  ➤ Zapytanie o topologię.

2 W Okno dialogowe Zapytania topologiczne (str. 1751) wybierz topologię do zapytania.

Jeżeli topologia nie jest umieszczona na liście, wybierz przycisk Wczytaj i wczytaj
topologię.

3 W części Topologia wynikowa, określ czy chcesz zapisać wynik zapytania:

■ Brak — obiekty są przywoływane do bieżącego rysunku, ale nie są tworzone
żadne dane topologiczne.

■ Tymczasowa — obiekty są przywoływane do bieżącego rysunku, a dane
topologiczne są wczytywane do pamięci. Te dane nie są zapisane z obiektami.

■ Stała — obiekty są przywoływane do bieżącego rysunku i tworzona jest nowa
topologia.
Jeżeli tworzona jest topologia stała lub tymczasowa, to należy określić nazwę
i opis dla topologii.

4 Aby wczytać istniejące zapytanie, należy kliknąć Wczytaj j zapytanie i wybrać
zapytanie.

Aby zdefiniować nowe zapytanie, należy kliknąć Definiuj zapytanie i zdefiniuj
warunki zapytania.
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Aby zamknąć okno dialogowe w taki sposób, aby program AutoCAD Map 3D
zapamiętał ustawienia, kliknij OK.

5 Po wybraniu Definiuj zapytanie, otworzy się okno dialogowe Definiuj zapytanie.
Konieczne operacje i wybór opcji są takie same zarówno dla topologii jak i dla
zapytań programu AutoCAD Map 3D, wyjątek stanowią niektóre opcje dostępne
w oknie Właściwość w części Rodzaj zapytania. Więcej informacji znajduje się w
rozdziale Przegląd zapytań (str. 1037).

Skrócone omówienie

MAPTOPOQUERY

Wykonuje zapytania topologiczne

Kliknij opcję Ustawienia ➤ Więcej opcji DWG ➤ Definiuj
zapytanie topologiczne.

Menu

Zapytanie topologii

Ikona

MAPTOPOQUERYWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię ➤ Analiza ➤ Zapytanie topologiczne

Okienko zadań

Okno dialogowe Zapytania topologiczneOkno dialogowe

Zapisywanie topologii tymczasowej

Podczas używania zapytania topologicznego, można zachować przywołane dane w
aktywnym projekcie w trzech typach topologii. Nazwa topologii nie powinna być
poprzedzona gwiazdką (*). Aby ponownie zapisać tymczasową topologię do rysunków
zapytania, najpierw konwertuj tymczasową topologię na stałą topologię.

Patrz także:

■ Zapytania topologiczne (str. 1128)
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Aby przekształcić topologię tymczasową na topologię stałą

1 W aplikacji Eksplorator mapy (str. 1771) w menu Bieżący rysunek kliknij prawym
przyciskiem myszy topologię tymczasową, która ma zostać przekształcona
 ➤ Administracja  ➤ Zmień nazwę.

Tymczasowa topologia posiada nazwę poprzedzoną gwiazdką (*).

2 W Okno dialogowe Zmień nazwę topologii (str. 1731) polu Nazwa wprowadź nową
nazwę topologii.

Nazwa topologii stałej nie może się zaczynać od gwiazdki (*). Nazwy mogą zawierać
litery, liczby i znaki podkreślenia, znaki minus i znaki dolara. Nazwy nie mogą
zawierać spacji.

3 Opcjonalnie, wprowadź nowy opis dla topologii.

4 Kliknij przycisk OK, aby zmienić nazwę topologii, tworząc stałą topologię.

Skrócone omówienie

MAPTOPOREN

Zmienia nazwę i opis wybranej topologii

Kliknij opcję Mapa ➤ Topologia ➤ Zarządzanie ➤ Zmień
nazwę.

Menu

MAPTOPORENWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
topologię ➤ Zarządzanie ➤ Zmień nazwę

Okienko zadań

Okno dialogowe Zmień nazwę topologiiOkno dialogowe
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Publikowanie i
udostępnianie map

Opis publikowania i udostępniania

Istnieje wiele sposobów wyprowadzania i współużytkowania danych mapy. Za pomocą
poniższej tabeli można określić, której opcji należy użyć w celu przenoszenia danych z
formatu źródłowego do docelowego:

Użyj tej opcji...Do tego formatu...Aby przenieść dane...

Menu Plik  ➤ Drukuj
Zobacz sekcje Publikowanie mapy do
plotera (str. 1142) i Publikowanie map (str.
1140).

Drukarka, ploter lub plikCała mapa

Zobacz sekcję Publikowanie skoroszytów
mapy (str. 1158)

Skoroszyt mapy (tworzy na mapie siatkę
złożoną z "sekcji" i wykonuje rendering ka-

Cała mapa

żdej sekcji na osobnej stronie, którą można
opublikować do plotera lub pliku)

Menu Plik  ➤ Zapisz bieżącą mapę jako
DWG
Zobacz sekcję Eksportowanie map do
formatu DWG (str. 1219)

Format DWGCała mapa

9
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Użyj tej opcji...Do tego formatu...Aby przenieść dane...

Menu Plik  ➤ Więcej opcji drukowania  ➤ 

Publikuj do DWF
Zobacz sekcję Publikowanie do pliku DWF
(str. 1143)

DWF (Design Web Format) do wyświetlania
w programie Autodesk Design Review

Cała mapa

Menu Plik  ➤ Drukuj
Zobacz sekcję Publikowanie do pliku PDF
(str. 1151)

Plik PDFCała mapa

Menu Plik  ➤ Więcej opcji drukowania  ➤ 

Publikuj do DWF
Zobacz sekcję Publikowania na stronie
WWW (str. 1151)

Strona WWWCała mapa

Menu Plik  ➤ Więcej opcji drukowania  ➤ 

Publikuj do Autodesk MapGuide
Zobacz sekcję Publikowania w formacie
przeznaczonym dla programu MapGuide
(str. 1154)

Autodesk MapGuide Enterprise 2007Cała mapa

W wierszu polecenia wprowadź etransmit
Zobacz sekcję Używanie eTransmit (str. 1154)

Pakiet przekazuCała mapa i wszystkie
jej pliki zależne (na
przykład odnośniki)

Menu Plik  ➤ Przekształć·DWG na  ➤ 

Eksport Map 3D
Zobacz sekcję Przegląd konwersji i eksportu
(str. 1181)

Autodesk SDF (Spatial Data File - Plik
danych przestrzennych)
Pokrycia ESRI Arc/INFO
Plik symboli ESRI
GML (Geographic Markup Language)

Dane rysunku

MapInfo MIF/MID
MapInfo TAB
MicroStation DGN
Format Shape Multiclass
VML (Vector Markup Language)
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Użyj tej opcji...Do tego formatu...Aby przenieść dane...

Menu Plik  ➤ Przekształć DWG na  ➤ 

Połączenie FDO
Zobacz sekcję Eksportowanie danych DWG
do składnicy danych FDO (str. 1220)

Oracle
ESRI ArcSDE

Dane rysunku

Menu Plik  ➤ Przekształć·DWG na  ➤ 

Obraz rastrowy
Zobacz sekcję Eksportowanie danych DWG
do formatu obrazu (str. 1223)

Formaty obrazuDane rysunku

Menu Plik  ➤ Zapisz jako
Zobacz sekcję Zapisywanie obiektów
rysunkowych do pliku DXF (str. 1218)

DXFDane rysunku

W menedżerze wyświetlania prawym
przyciskiem myszy kliknij warstwę i wybierz

Autodesk SDF (Spatial Data File - Plik
danych przestrzennych)

Dane geoprzestrzenne

opcję Eksportuj dane warstwy do SDF lub
Zapisz warstwę.
Zobacz sekcję Zapisywanie lub
eksportowanie Warstwy menedżera
wyświetlania (str. 1227)

W eksploratorze mapy kliknij menu

Narzędzia  ➤ Kopia całkowita.
Zobacz sekcję Migracja danych (str. 526)

Inny format geoprzestrzennyDane geoprzestrzenne

W Tabeli danych wybierz Opcje  ➤ 

Eksportuj.
Zobacz sekcję Eksportowanie z Tabeli
danych (str. 1231)

Plik drukarki lub plik rozdzielany
przecinkami

Dane dołączone do
obiektów
geoprzestrzennych

W wierszu polecenia wprowadź adequery.
Zobacz sekcję Tworzenie Raportu obiektów
rysunkowych (DWG) (str. 1234)

Plik drukarki lub plik rozdzielany
przecinkami

Dane dołączone do
obiektów rysunkowych

W Widoku danych kliknij menu Plik  ➤ 

Drukuj.
Zobacz sekcję (str. 1232)

Plik drukarki lub plik rozdzielany
przecinkami

Dane zewnętrzne
połączone z obiektami
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Użyj tej opcji...Do tego formatu...Aby przenieść dane...

Zobacz sekcje Publikowanie i drukowanie
metadanych (str. 1271) i Współużytkowanie
metadanych (str. 1266).

Plik drukarki lub plik rozdzielany
przecinkami

Metadane

W celu współużytkowania danych mapy można użyć również następujących opcji:

■ Eksportuj dane do formatu GIS i z powrotem do formatu DWG (str. 1224).

■ Przekształć style menedżera wyświetlania na właściwości obiektu (str. 1219). Umożliwia
to udostępnianie map ze stylami innym użytkownikom, którzy nie używają Menedżera
wyświetlania (na przykład korzystają z programu AutoCAD lub poprzedniej wersji
AutoCAD Map 3D).

Publikowanie map

W trakcie publikowania mapy lub skoroszytu mapy, AutoCAD Map 3D drukuje ją i przesyła
do formatu wyjściowego. Jeśli na przykład mapa zostanie opublikowana do plotera,
wydrukowana zostanie kopia mapy. Jeśli mapa zostanie opublikowana do pliku DWF,
utworzony zostanie plik zawierający kreśloną mapę lub skoroszyt mapy.

Przegląd publikowania map

Mapę można opublikować do następujących formatów wyjściowych:

■ Plotery

■ DWF (Design Web Format)

■ PDF

■ Strona WWW

■ Format pakietu zawierającego wszystkie pliki zależne (eTransmit)

■ MapGuide

■ Skoroszyty mapy
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Patrz także:

■ Opis publikowania i udostępniania (str. 1137)

■ Przegląd konwersji i eksportu (str. 1181)

■ Przegląd eksportowania danych atrybutów (str. 1229)

Mapę, można opublikować za pomocą poniższych metod.

Użyj tej metodyAby opublikować do tego formatu...

Menu Plik  ➤ Drukuj.
Zobacz sekcję Publikowanie mapy do plotera
(str. 1142).

Ploter

Menu Plik  ➤ Więcej opcji drukowania  ➤ 

Publikuj do DWF.
Zobacz sekcję Publikowanie do pliku DWF (str.
1143).

DWF (Design Web Format)

Menu Plik  ➤ Drukuj i wybierz sterownik
drukarki PDF.
Zobacz sekcję Publish a Sheet Set w pomocy
programu AutoCAD.

PDF

Kliknij menu Plik  ➤ Więcej opcji drukowania

 ➤ Publikowanie do sieci WWW w programie
AutoCAD.
Zobacz sekcję Publikowania na stronie WWW
(str. 1151).

Strona WWW

Kliknij menu·Plik  ➤ Więcej opcji drukowania

 ➤ AutoCAD eTransmit.
Zobacz sekcję·Pakowanie zestawu plikóww celu
przesłania przez Internet w pomocy
elektronicznej.

eTransmit

Kliknij menu Plik  ➤ Więcej opcji drukowania

 ➤ Publikuj do Autodesk MapGuide.
Zobacz sekcję Publikowania w formacie prze-
znaczonym dla programu MapGuide (str. 1154).

MapGuide
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Użyj tej metodyAby opublikować do tego formatu...

Zobacz sekcję Publikowanie skoroszytów mapy
(str. 1158).

Skoroszyty mapy

Publikowanie mapy do plotera

Aby otrzymać wydruk mapy, można opublikować ją do plotera. Aby opublikować do
plotera, należy wykonać inne czynności w przypadku mapy, a inne w przypadku skoroszytu
mapy (str. 1178), ale ustawienia opcji drukowania dokonuje się w ten sam sposób w obu
przypadkach.

Patrz także:

■ Przegląd skoroszytów mapy (str. 1159)

Aby opublikować na ploterze

1 Zapisz mapę.

2 Kliknij menu Plik  ➤ Kreśl.

3 Wybierz drukarkę lub ploter i ustaw wszystkie żądane opcje.

Aby uzyskać informacje, na karcie pomocy Wyszukiwanie wpisz “Aby wydrukować
rysunek”.

UWAGA Jeśli mapa zawiera dane elementu, którym przypisano styl przezroczystości,
można uzyskać przezroczystość na wydruku, włączając opcję Drukuj z
przezroczystością. Aby włączyć drukowanie przezroczystości, w wierszu polecenia
należy wprowadzić·polecenie·mapplottransparency, a następnie polecenie On.

4 Kliknij przycisk OK.

Skrócone omówienie

MAPPLOT

Kreśli zestaw map z blokami tabelek rysunkowych

W wierszu polecenia wprowadź mapplot.Menu
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Drukuj zestaw map

Ikona

MAPPLOTWiersz polecenia

Okno dialogowe Wydrukuj zestaw mapOkno dialogowe

Publikowanie do pliku DWF

DWF (Design Web Format™) jest otwartym, bezpiecznym formatem plików opracowanym
przez firmę Autodesk specjalnie na potrzeby udostępniania danych z projektów
technicznych. Pliki DWF są bardzo skompresowane, więc są dużo mniejsze i można je
szybszej przesyłać w celu przejrzenia.

Patrz także:

■ Publikowanie skoroszytów mapy do pliku DWF (str. 1177)

■ Aby opublikować mapę do DWF (str. 1144)
■ Aby opublikować dane atrybutów do pliku DWF (str. 1145)
■ Aby przygotować mapę przed opublikowaniem do pliku DWF (str. 1148)
■ Aby opublikować mapę do DWF (str. 1150)

Przegląd publikowania do DWF

DWF (Design Web Format™) jest otwartym, bezpiecznym formatem plików opracowanym
przez firmę Autodesk specjalnie na potrzeby udostępniania danych z projektów
technicznych. Pliki DWF są bardzo skompresowane, więc są dużo mniejsze i można je
szybszej przesyłać w celu przejrzenia.

Poniżej przedstawiono korzyści płynące ze stosowania plików DWF:

■ Publikowanie złożonych map (w których używane są różne źródła elementu) do pliku
o niewielkich rozmiarach, który może być użyty w tym polu. W pliku zawarte są
wszystkie informacje z oryginalnej mapy, w tym stylizacja.

■ Istnieje możliwość współużytkowania map z użytkownikami, którzy nie posiadają
programu AutoCAD Map 3D. Użytkownicy ci mogą oglądać mapy w przeglądarce,
którą można pobrać nieodpłatnie.

Wszystkie warstwy i style są publikowane bez utraty informacji. Jeśli do warstw na mapie
zostały dołączone dane (str. 442), są one publikowane. W danych tych można zawrzeć
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elementy graficzne, w tym pliki rozpiętego rastra. Można dołączyć również dane
atrybutów.

Jeśli do mapy przypisany został układ współrzędnych, program AutoCAD Map 3D dołącza
ten układ współrzędnych do każdego arkusza w publikowanym pliku DWF.

Patrz także:

■ Dołączanie danych do elementów GIS (str. 442)

■ Publikowanie danych atrybutów do pliku DWF (str. 1144)

■ Przygotowanie mapy do opublikowania do pliku DWF (str. 1146)

■ Przegląd publikowania do DWF (str. 1143)

Aby opublikować mapę do DWF

1 Określ·dane atrybutów, które mają zostać włączone do opublikowanego pliku DWF.
(str. ?)

2 Przygotuj mapę przeznaczoną do opublikowania w pliku DWF i ustaw opcje
publikowania (str. 1148).

3 Opublikuj mapę do pliku DWF. (str. 1150)

Ponadto można wykonać następujące czynności:

■ Publikowanie skoroszytu mapy do pliku DWF (str. 1177)

Publikowanie danych atrybutów do pliku DWF

Przed rozpoczęciem publikowania map do DWF™ można określić, jakie dane z
następujących kategorii mają być dołączone:

OpisOpcja publikowania w DWF

Dane dołączone do obiektów rysunkowychdane obiektu (str. 179)

Informacje o obiektach rysunkowych, które zostały
przypisane do klas

dane klasyfikacji (str. 109)

Obiekty danych przestrzennychŹródła elementów GIS (str. 266)
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OpisOpcja publikowania w DWF

Dane z rekordów, które zostały dołączone do danych dla
obiektów danych przestrzennych

połączenia (str. 442)

Dane z rekordów lub pól, które zostały dołączone do
danych obiektów rysunkowych

połączone rekordy (str. 455) z
zewnętrznej bazy danych

Typ tabeli, nazwa tabeli, ID rekordu oraz separator. Jest
to przydatne, jeśli używana przeglądarka nie wyświetla
automatycznie tych informacji.

informacje o tabeli danych (str.
181)

Dla każdej kategorii danych można wybrać poszczególne elementy, które mają być
dołączone podczas publikowania.

UWAGA Jeśli do mapy przypisany został układ współrzędnych, program AutoCAD Map
3D dołącza ten układ współrzędnych do każdego arkusza w publikowanym pliku DWF,
używając nazwy właściwości "Układ współrzędnych". Nie można jej użyć jako Opcji
publikowania DWF, jak również nie można zmienić nazwy właściwości. Jeśli wyłączone
zostaną wszystkie opcje publikowania (poprzez odznaczenie pola wyboru Publikuj
informacje o mapie), układ współrzędnych nie będzie dołączony do operacji publikowania.

Patrz także:

■ Omówienie klasyfikacji obiektu (str. 845)

■ Przegląd danych obiektu (str. ?)

■ Przygotowanie mapy do opublikowania do pliku DWF (str. 1146)

■ Publikowanie mapy do pliku DWF (str. 1149)

Aby opublikować dane atrybutów do pliku DWF

1 Kliknij menu Plik  ➤ Więcej opcji drukowania  ➤ Opcje publikowania DWF.

2 Zaznacz opcję Publikuj informację o mapie.

3 Wybierz właściwości, jakie mają być dołączone do pliku DWF.

■ Aby wyświetlić określone właściwości, rozwiń dowolne kategorie, przy których
znajduje się znak plus.

■ Zaznacz element zawierający podelementy, aby wybrać wszystkie podelementy.
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Aby zachować te właściwości do przyszłego użycia, kliknij ikonę pliku i podaj nazwę
oraz położenie pliku dla eksportowanych właściwości. Istnieje możliwość ponownego
wczytania tych ustawień później, po kliknięciu ikony folderu.

4 Kliknij przycisk OK.

UWAGA Po odznaczeniu pola wyboru Publikuj informacje o mapie zaznaczone
opcje pozostaną zaznaczone, ale nie będą uwzględnione w operacji publikowania.
Po ponownym zaznaczeniu pola Publikuj informacje o mapie opcje zostaną
uwzględnione.

5 Skonfiguruj (str. 1148) i opublikuj mapę do pliku DWF (str. 1150).

Skrócone omówienie

MAPDWFOPTIONS

Ustawia opcje programu AutoCAD Map do opublikowania w DWF

Kliknij opcję Mapa ➤ Narzędzia ➤ Opcje publikowania w
DWF.

Menu

MAPDWFOPTIONSWiersz polecenia

Przygotowaniemapy do opublikowania do plikuDWF

W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów przed publikowaniem mapy do pliku DWF
należy uwzględnić następujące zalecenia:

■ Ustaw większy rozmiar papieru niż dla normalnego wydruku i dopasuj mapę do
rozmiaru papieru.
Jeśli na papierze o małym rozmiarze publikowany jest szczegółowy rysunek, szczegóły
nie zostaną poprawnie wyświetlone w programie Autodesk Design Review. Obrazu
nie można poprawić przez powiększenie, jeśli elementy na mapie są mniejsze niż
grubość linii na papierze.

■ Aby wyświetlić szczegóły, należy użyć pisaków wirtualnych.
Aby możliwe było wyświetlenie wszystkich szczegółów na mapie, należy użyć pisaków
o zerowej grubości. Dzięki temu podczas powiększania nie zwiększa się grubość linii.
Linie o zerowej grubości mają na ekranie grubość jednego piksela.

Za pomocą tabel stylów wydruku AutoCAD, które są przechowywane w plikach .CTB,
zdefiniuj ustawienia pisaka (w tym grubości). W Menedżerze stylów wydruku

1146 | Rozdział 9   Publikowanie i udostępnianie map



wyświetlana jest lista plików CTB. Pliki .CTB są używane w ustawieniach strony
przechowywanych w plikach .PC3. Listę plików PC3 można wyświetlić w Menedżerze
ustawień strony programu AutoCAD. Pliki .PC3 są używane przez wiele poleceń, w
tym PLOT i PUBLISH, a także w aplikacji·Sheet Set Manager. Informacje na temat
Tabel stylów wydruku oraz Menedżera stylów wydruku znajdują się w sekcji
Zarządzanie Tabelami stylów wydruku w systemie pomocy programu AutoCAD.

■ Ustaw wysoką rozdzielczość ekranu.
Domyślnie pliki DWF są tworzone z rozdzielczością 1200 punktów na cal (DPI), co
oznacza, że są prawie tak samo dokładne i bezpieczne, co papier.

Ustaw rozdzielczość DPI w zależności od wielkości obiektów względem skali wydruku.
Na stronie może zostać wyświetlonych maksymalnie 231 wirtualnych punktów DWF
(2,147,483,647 w każdym wymiarze). Aby określić maksymalną dopuszczalną
rozdzielczość DPI dla mapy, podziel maksymalną liczbę punktów (231) przez liczbę
cali określającą długość najdłuższego boku papieru. Przykładowo w przypadku papieru
o rozmiarze 42"x36" maksymalna rozdzielczość DPI w formacie DWF wynosi około
51 milionów punktów na cal. Jednakże wzrost dokładności powoduje zwiększenie
wielkości pliku: plik z rozdzielczością pięćdziesiąt milionów DPI jest około dwa razy
większy od pliku z rozdzielczością 1200 DPI (wielkość pliku nie zmienia się wraz z
rozdzielczością w sposób liniowy). Ustaw rozdzielczość DPI dla plików DWF za pomocą
pliku ustawień DWF6 ePlot.PC3. Zobacz sekcję Set the DWF File Resolution w pomocy
programu AutoCAD.

UWAGA O ile duże wartości DPI nie stanowią problemu w przypadku wektorów,
zwiększenie rozdzielczości DPI gradientu lub rastra powoduje wykładnicze zwiększenie
wielkości pliku. Może to spowodować awarię systemu.

■ Przypisz układ współrzędnych (str. 133) do mapy.
Sprawdź, czy układ współrzędnych jest poprawny dla danych na mapie. Układ
współrzędnych dla Kanady może na przykład nie obsługiwać przekształcania wartości
x, y na szerokość i długość geograficzną dla mapy Tajlandii.

■ Sprawdź, czy ustawienia grafiki są odpowiednie dla regionu, dla którego określono
układ współrzędnych.

Patrz także:

■ Przegląd publikowania do DWF (str. 1143)

■ Publikowanie danych atrybutów do pliku DWF (str. 1144)

■ Publikowanie mapy do pliku DWF (str. 1149)
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Aby przygotować mapę przed opublikowaniem do pliku DWF

1 Wyświetl i ustaw układ, który ma być użyty podczas publikowania.

Układ to środowisko obszaru papieru programu AutoCAD, gdzie można określić
rozmiar arkusza, dodać tabelkę, wyświetlić wiele widoków oraz utworzyć wymiary
i uwagi dotyczące mapy. Więcej informacji na temat tworzenia i edycji układu
znajduje się w pomocy programu AutoCAD Tworzenie układów rysunku z wieloma
widokami (Obszar papieru).

2 Wybierz dowolne atrybuty, aby je włączyć (str. 1144) do publikowanego pliku DWF.

3 Zapisz mapę.

4 Kliknij menu Plik  ➤ Więcej opcji drukowania  ➤ Publikuj do DWF.

5 W oknie dialogowym Publikuj wykonaj jedną z następujących czynności:

■ Dla każdego elementu na liście Arkusze do opublikowania kliknij pole Ustawienia
strony/3D DWF i wybierz lub importuj układ z rozwijanej listy. Sprawdź, czy w
kolumnie Status nie ma błędów. Aby wykluczyć arkusz z operacji publikowania,
kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Usuń.

UWAGA Domyślnie widok obszaru modelu i dwa widoki układów domyślnych
dołączone są do listy. Można zmienić ustawienia dla arkuszy, które zostały
dołączone automatycznie, odznaczając pola wyboru pod Dołącz podczas
dodawania arkuszy. Można również zapisać listę bieżącego arkusza, a następnie
załadować ją podczas przyszłych operacji publikowania.

■ Aby określić opcje publikowania, kliknij polecenie Publikuj opcje.
Aby określić dane atrybutów lub obiektu do opublikowania z mapą, przewiń
listę w dół do opcji Opcje mapy, a następnie kliknij w danym polu. Aby użyć
Ustawienia publikowania DWF, pole to musi być ustawione na "Dołącz". Aby
przejrzeć lub zmienić ustawienia (str. 1144), kliknij przycisk z etykietą “...” Sprawdź,
czy w oknie dialogowym Opcje publikowania DWF zaznaczono pole wyboru
Publikuj informacje o mapie. W przeciwnym razie układ współrzędnych nie
zostanie uwzględniony podczas publikowania.

Aby opublikować poszczególne warstwy wyświetlania znajdujące się na mapie
do różnych warstw w pliku DWF, kliknij pole Informacje o warstwie w obszarze
Opcje danych DWF i zmień wartość w tym polu na Dołącz. Każda wynikowa
warstwa może zostać wyświetlona niezależnie od pozostałych za pomocą
programu Design Review. Poszczególne warstwy DWF mają takie same nazwy,
jak ich warstwa Menedżera wyświetlania, ale jeśli wiele warstw ma tę samą
nazwę, do pierwszej powielonej nazwy warstwy DWF zostanie dołączony
przyrostek _1, do drugiej - _2 itd.
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■ Kliknij opcję Plik DWF znajdującą się pod opcją Publikuj do.

■ Dokonaj wszelkich innych zmian opcji publikowania wedle potrzeb. Aby uzyskać
informacje na temat tych opcji, kliknij Pomoc.

6 Opublikuj mapę do pliku DWF. (str. ?)

Skrócone omówienie

OPUBLIKUJ

Publikuje rysunek w formacie DWF

Menu Plik  ➤ Więcej opcji drukowania  ➤ Opublikuj w DWFMenu

Publikuj

Ikona

OPUBLIKUJWiersz polecenia

Publikowanie mapy do pliku DWF

W przypadku publikowania do pliku DWF tworzona jest elektroniczna wersja mapy, którą
można wyświetlić w programie Autodesk® Design Review dostępnym do pobrania na
stronie produktu Autodesk Design Review w serwisie WWW firmy Autodesk.

Program Autodesk Design Review umożliwia wykonywanie pomiarów, oznaczanie do
korekty, definiowanie i umieszczanie niestandardowych znaków i symboli, przekształcanie
plików DWG do formatu DWF, przekształcanie formatów obrazów rastrowych do formatu
DWF, dodawanie/usuwanie/zmianę kolejności arkuszy DWF w celu tworzenia pakietów
niestandardowych, definiowanie i zapisywanie nowych widoków 3D oraz wiele innych
czynności.

Publikowanie plikówDWF odniesień geograficznych

Jeśli do wszystkich map w pliku DWF przypisany jest układ współrzędnych, podczas
publikowania układ współrzędnych zostanie automatycznie przekształcony w układ o
współrzędnych: szerokość geograficzna/długość geograficzna. Program Autodesk Design
Review 2008 posiada opcję automatycznego przechodzenia do położenia określanego
podczas wprowadzania współrzędnych oraz automatycznego wyświetlania współrzędnych
dla miejsc na mapie, nad którymi przesuwany jest kursor. Jeśli z komputerem użytkownika
jest zintegrowane urządzenie GPS, pracownicy mogą wyśrodkować mapę do
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współrzędnych zwracanych przez zintegrowane z systemem urządzenie GPS, a na mapie
wyświetlona zostanie ikona “moje współrzędne”. Urządzenie GPS musi używać protokołu
NMEA 0183. W poprzednich wersjach programu DWF Viewer nie były obsługiwane pliki
DWF odniesień geograficznych. Informacje o produkcie oraz próbna wersja testowa
znajdują się na stronie produktu Autodesk Design Review w serwisie WWW Auodesk.

UWAGA Za pomocą polecenia Opublikuj można utworzyć pliki DWF odniesień
geograficznych. Nie jest możliwe drukowanie do pliku DWF.

Patrz także:

■ Przegląd publikowania do DWF (str. 1143)

■ Publikowanie danych atrybutów do pliku DWF (str. 1144)

■ Przygotowanie mapy do opublikowania do pliku DWF (str. 1146)

Aby opublikować mapę do DWF

1 Zapisz mapę.

2 Przygotuj mapę do opublikowania do DWF. Zobacz sekcję·Przygotowanie mapy do
opublikowania do pliku DWF (str. 1148).

3 Kliknij menu Plik  ➤ Więcej opcji drukowania  ➤ Publikuj do DWF.

4 W oknie dialogowym Publikuj kliknij opcję Plik DWF w obszarze·Opublikuj do.

5 Ustaw opcje publikowania i kliknij przycisk Publikuj.

6 W oknie dialogowym Wybierz plik DWF określ nazwę i położenie pliku wyjściowego
DWF, a następnie kliknij przycisk Wybierz.

7 Wskaż, czy bieżący zestaw arkuszy ma być zapisany, aby można było go użyć przy
publikowaniu w przyszłości.

Obszar statusu ilustruje postęp operacji publikowania. Po zakończeniu operacji
wyświetlone zostanie okno wiadomości zawierające szczegóły operacji, takie jak
ostrzeżenia i błędy.

UWAGA Jeśli tworzony plik DWF odniesień geograficznych ma być użyty w urządzeniu
z obsługą GPS, dla urządzenia GPS należy ustawić wyjście NMEA i współrzędne WGS84.
Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z urządzeniem
GPS.

1150 | Rozdział 9   Publikowanie i udostępnianie map



Skrócone omówienie

OPUBLIKUJ

Publikuje rysunek w formacie DWF

Menu Plik  ➤ Więcej opcji drukowania  ➤ Opublikuj w DWFMenu

Publikuj

Ikona

OPUBLIKUJWiersz polecenia

Publikowanie do pliku PDF

Użytkownicy otrzymujący pliki PDF mogą je wyświetlać i drukować przy użyciu programu
Adobe® Reader w wersji 5 lub późniejszej. Można opublikować pojedynczy plik PDF lub
wiele plików PDF zawierających osobne układy.

Więcej informacji na temat publikowania do pliku PDF znajduje się w sekcji Publish a
Sheet Set w pomocy programu AutoCAD.

Patrz także:

■ Przegląd publikowania map (str. 1140)

Publikowania na stronieWWW

Mapę można zapisać w formacie HTML, aby wyświetlić ją jako statyczną stronę www.
Wynikiem tej operacji jest "ujęcie" mapy, które nie może być edytowane w programie
AutoCAD Map 3D, ale może być wyświetlone przez wszystkie przeglądarki www.

Proces publikowania wspomagany jest przez kreatora. Po utworzeniu strony WWW za
pomocą tego kreatora można uaktualniać informacje na stronie WWW, jeśli plik mapy
zostanie zmodyfikowany.

Więcej informacji znajduje się w sekcji Tworzenie stron WWW za pomocą kreatora
Publikowanie do sieci WWW w systemie pomocy programu AutoCAD.

UWAGA Dzięki technologii MapGuide w sieci WWW lub intranecie można także
opublikować dane powiązane z mapą.
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Patrz także:

■ Przegląd publikowania map (str. 1140)

■ Publikowania w formacie przeznaczonym dla programu MapGuide (str. 1154)

Aby opublikować mapę jako stronę sieci WWW

1 Zapisz mapę.

2 Kliknij menu Plik  ➤ Więcej opcji drukowania  ➤ Publikowanie do sieci WWW w
programie AutoCAD.

3 Kliknij opcję Utwórz nową stronę WWW, a następnie kliknij przycisk Dalej.

UWAGA Po utworzeniu strony WWW za pomocą tego kreatora można wybrać
opcję Edytuj istniejącą stronę WWW. Należy wybrać stronę WWW, która ma być
edytowana, a następnie można wprowadzić dowolne zmiany w ustawieniach strony
i ponownie ją opublikować.

4 Określ nazwę i położenie plików strony WWW.

■ Podaj nazwę strony WWW (bez rozszerzenia nazwy pliku).

■ Określ katalog nadrzędny dla plików strony WWW, klikając przycisk oznaczony
symbolem “...” obok ścieżki domyślnej. Wybierz lub utwórz folder i kliknij przycisk
Otwórz.

■ Wpisz opis strony WWW w polu tekstowym.

■ Kliknij przycisk Dalej.

5 Wybierz typ obrazu.

Podczas wybierania typu obrazu z rozwijanej listy wyświetlany opis zawiera
informacje o tej opcji. Użyty zostanie ostatni wybrany obraz z listy. Dla plików typu
JPEG i PNG można określić rozmiar obrazu.

■ Zapoznaj się z typami obrazów i wybierz dowolny żądany obraz.

■ Wybierz rozmiar obrazu (jeśli jest odpowiedni).

■ Kliknij przycisk Dalej.

6 Wybierz szablon strony.

Podczas wybierania szablonu z listy podgląd i opis są uaktualniane dla tej opcji.

■ Zapoznaj się z szablonami i wybierz żądany szablon.
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■ Kliknij przycisk Dalej.

7 Wybierz temat formatowania dla strony WWW.

Podczas wybierania tematu z rozwijanej listy jest on wyświetlany w obszarze
podglądu.

■ Zapoznaj się z tematami i wybierz żądany temat.

■ Kliknij przycisk Dalej.

8 Określ, czy ma być użyta opcja i-drop™, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Opcja i-drop umożliwia umieszczanie w sieci WWW plików DWG zawierających
mapy, aby przeglądarki miały do nich dostęp.

9 Wybierz rysunki na stronę WWW.

■ Określ plik mapy na stronę WWW, klikając przycisk oznaczony symbolem
“...”obok domyślnej nazwy pliku. Wybierz plik i kliknij przycisk Otwórz.

■ Wybierz układ (obszar modelu lub jeden z układów zdefiniowanych dla tego
pliku mapy).

■ Wpisz etykietę i opis, aby opisać obraz na wynikowej stronie WWW.

■ Kliknij przycisk Dodaj.
Jeśli zachodzi konieczność zmodyfikowania jednego z wpisów, wybierz go z
listy Obrazów, dokonaj zmian w oknie Ustawienia obrazu, a następnie kliknij
przycisk Uaktualnij.

■ Kliknij przycisk Dalej.

10 Kliknij przycisk Dalej na stronie kreatora Generuj obrazy, aby utworzyć stronę
WWW.

11 Uruchom podgląd, a następnie umieść w sieci wynikową stronę WWW.

■ Aby zobaczyć, jak strona będzie wyglądać, kliknij przycisk Podgląd.
Jeśli chcesz wprowadzić zmiany, zamknij okno przeglądarki, w której wyświetlany
jest podgląd, a następnie kliknij przycisk Wstecz, aby dokonać zmian.

■ Kliknij przycisk Wyślij teraz, aby umieścić stronę w sieci.
Przejdź do położenia·strony WWW i kliknij przycisk Zapisz.

■ Kliknij opcję Wyślij wiadomość e-mail, aby utworzyć wiadomość e-mail
zawierającą łącze do utworzonej strony WWW.

12 Kliknij przycisk Zakończ.
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Używanie eTransmit

Jeśli plik mapy wysyłany jest do innego użytkownika AutoCAD Map 3D, łatwo można
pominąć część plików zależnych, które są niezbędne do efektywnej edycji mapy. Za
pomocą eTransmit można spakować wszystkie pliki zależne mapy (na przykład SHP, SDF
i MDB, z którymi użytkownik ma połączenie) i sprawdzić, czy adresat posiada wszystkie
wymagane informacje. Adresat może wtedy otrzymać plik wynikowy zawierający raport
opisujący sposób używania plików.

Za pomocą opcji eTransmit można spakować również wszystkie lokalne edycje.

UWAGA Jeśli mapa zawiera dane ze składnicy elementów, takiej jak baza danych Oracle,
dane te będą dostępne dla adresata, nawet jeśli nie ma on dostępu do składnicy danych.

Więcej informacji znajduje się w sekcji Pakowanie zestawu plików na potrzeby przesłania
przez Internet w pomocy elektronicznej.

Patrz także:

■ Przegląd publikowania map (str. 1140)

Publikowania w formacie przeznaczonym dla programu
MapGuide

Technologia MapGuide pozwala na publikowanie danych związanych z mapami w sieci
WWW lub intranecie. Technologia MapGuide jest dostępna jako program Autodesk
MapGuide Enterprise 2009 oraz na podstawie licencji open source. Aby uzyskać więcej
informacji, zobacz stronę Rozwiązania odwzorowań i GIS w serwisie WWW Autodesk.

W przypadku publikowania do programu MapGuide wszystkie warstwy, definicje warstw,
etykiety dynamiczne, zapytania, filtry i style (w tym style punktów, linii, rastrów i inne)
na mapie zostaną opublikowane w formacie wymaganym przez program MapGuide.

UWAGA Jeśli używana jest poprzednia·wersja programu (Autodesk MapGuide 2008 lub
wcześniejsza), nie można zastosować·tego polecenia. Zamiast tego należy eksportować
mapę do formatu SDF2 (str. 1227) i przesłać plik wynikowy do swojego serwera MapGuide.

W przypadku publikowania do MapGuide nie są uwzględniane metadane. Metadane
można wyeksportować z Przeglądarki metadanych (str. 1266).
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MapGuide a dołączone dane

Jeśli do publikowanych warstw zostały dołączone dane, danych tych nie można
opublikować za pomocą tego polecenia. Warstwa zostanie opublikowana, ale nie zostaną
opublikowane dane dołączone. Aby opublikować wszystko, zapisz warstwę z dołączonymi
danymi w pliku SDF (w którym dane dołączone zostaną przekształcone w płaską tabelę),
a następnie opublikuj utworzony w ten sposób plik SDF. W ten sposób opublikowane
zostaną jedynie dane znajdujące się na serwerze podczas tworzenia pliku SDF. Elementy
te zostaną odłączone od oryginalnych baz danych i danych. Więcej informacji na temat
zapisywania warstwy do pliku SDF znajduje się w sekcji Zapisywanie lub eksportowanie
Warstwy menedżera wyświetlania (str. 1227).

MapGuide a warstwy SHP lub·SDF

Jeśli mapa zawiera warstwy SHP lub SDF, program AutoCAD Map 3D skopiuje pliki
źródłowe dla tych warstw na serwer. Jeśli mapa zawiera warstwy pochodzące z centralnej
bazy danych, program AutoCAD Map 3D dołączy wskaźniki do oryginalnych składnic
danych. Jeśli mapa zawiera warstwy złożone z obiektów pochodzących z plików rysunku,
program AutoCAD Map 3D skopiuje te obiekty jako pliki DWF wysokiej wierności.

Patrz także:

■ Współużytkowanie metadanych (str. 1266)

■ Zapisywanie lub eksportowanie Warstwy menedżera wyświetlania (str. 1227)

■ Importowanie plików Autodesk SDF (Spatial Data Files) (str. 325)

■ Zapisywanie lub eksportowanie Warstwy menedżera wyświetlania (str. 1227)

■ Importowanie plików ESRI ShapeFiles (str. 334)

Aby opublikować mapę do użycia w programie MapGuide

1 Zapisz mapę.

2 Kliknij menu Plik  ➤ Więcej opcji drukowania  ➤ Publikuj do Autodesk MapGuide.

3 W oknie dialogowym Publikuj do MapGuide określ adres URL dla docelowej strony
WWW. Jeśli strona chroniona jest hasłem, wyświetlone zostanie okno dialogowe
Połącz ze stroną. Podaj nazwę użytkownika i hasło.

4 Zaznacz opcję Nadpisz istniejące zasoby o tej samej nazwie, jeśli takie pliki mają
zostać nadpisane.

5 Zaznacz opcję Pokaż mapę w przeglądarce WWW po opublikowaniu, jeśli planowane
jest przeglądanie mapy bezpośrednio po opublikowaniu.
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6 Wybierz folder dla publikowanych plików.

7 Kliknij przycisk Opublikuj. W pasku stanu można monitorować postęp i wynik
operacji.

Skrócone omówienie

MAPPUBLISHTOMAPGUIDE

Publikuj do nowej technologii programu MapGuide (programy Autodesk MapGuide
Enterprise 2007 lub MagGuide Open Source)

Plik ➤ Więcej opcji wydruku ➤ Publikuj w Autodesk
MapGuide

Menu

MAPPUBLISHTOMAPGUIDEWiersz polecenia

Wyświetlanie wyników publikowania w programieMapGuide

Po opublikowaniu danych w programie Autodesk MapGuide Enterprise 2009 można
sprawdzić wyniki publikowania, w tym liczbę warstw opublikowanych i warstw, których
publikacja się nie powiodła. Mogą wystąpić błędy następujących typów:

■ Warstwy bez przypisanych układów współrzędnych mogą nie być wyświetlane
poprawnie w programie MapGuide.

■ Elementy z zewnętrznych źródeł danych, takich jak bazy danych Oracle lub ArcSDE,
mogą być przyczyną problemów, jeśli odpowiednia składnica danych nie istnieje na
serwerze MapGuide.

■ Jeśli program nie jest w stanie określić typu źródła danych lub otworzyć danej mapy
albo pliku konfiguracyjnego, niektóre dane mogą nie zostać opublikowane.

■ Warstwy, które zostały połączone z zewnętrznymi źródłami danych, nie są
publikowane.

■ Jeśli mapa o tej samej nazwie istnieje już na serwerze, operacja publikacji nie
powiedzie się, o ile opcje publikacji w programie MapGuide zostały ustawione w taki
sposób, że podobna sytuacja powoduje przerwanie publikowania.

■ Jeśli nazwa folderu lub ścieżka zawiera nieprawidłowe znaki, operacja publikacji nie
powiedzie się. Nieprawidłowymi znakami są: \, :, *, ?, ", <, >, |, &, %, = i /.
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■ Sytuacje takie jak wygaśnięcie sesji, przekroczenie limitu czasu lub niemożność
przetworzenia pliku XML przez serwer również mogą przyczynić się do niepowodzenia
operacji publikacji.

Rozwiązywanie problemów z publikowaniem w programie MapGuide

1 W oknie dialogowym Wyniki publikowania w programie MapGuide kliknij polecenie
Pokaż dziennik.

2 Sprawdź w pliku dziennika, których warstw nie udało się opublikować i z jakiego
powodu.

3 Skorzystaj z poniższych instrukcji w celu rozwiązania problemów:

■ Błędy spowodowane połączonymi danymi: Można odłączyć połączone dane
od warstw przed publikowaniem, aby pominąć te dane, ale opublikować warstwy.
Jeśli istnieje potrzeba opublikowania również połączonych danych, zapisz
warstwy zawierające połączone dane w formacie SDF (w którym połączenie
jest przekształcane w tabelę), usuń warstwy z mapy (wyłączenie ich nie
wystarczy) i opublikuj mapę. Następnie skopiuj pliki SDF zawierające warstwę
z połączonymi danymi na serwer MapGuide. Spowoduje to umieszczenie na
serwerze "statycznej" kopii danych (elementy nie będą już wskazywać na
oryginalne dane i bazy danych). Może zaistnieć konieczność zrekonstruowania
mapy na serwerze w celu ponownego dodania warstwy SDF. Informacje
dotyczące zapisywania warstw w formacie SDF zawiera rozdział Zapisywanie
lub eksportowanie Warstwy menedżera wyświetlania (str. 1227).

■ Błędy wynikające z nieprzypisania układu współrzędnych do warstw: Otwórz
okno dialogowe Połączenie danych, wybierz źródło danych, w którym znajdują
się warstwy, do których nie przypisano układu współrzędnych, i kliknij opcję
Edycja układu współrzędnych. Kliknij polecenie Edytuj i wybierz układ
współrzędnych. Kliknij przycisk OK w obu oknach dialogowych, aby zastosować
zmiany.

■ Błędy ODBC DSN: Jeśli źródła elementów na mapie korzystają z ODBC DSN
(Nazwa źródła danych) na komputerze lokalnym, DSN musi istnieć na
komputerze, na którym znajduje się serwer i musi on mieć tę samą nazwę, co
DSN na komputerze lokalnym.

■ Błędy związane z brakującymi składnikami dostawcy na serwerze: Jeśli
publikowana jest warstwa mapy od dostawcy, który wymaga oprogramowania
lub jego komponentów, takich jak baza danych Oracle, źródło danych ArcSDE
lub serwer SQL, albo od zewnętrznego dostawcy, konieczne jest zainstalowanie
i poprawne skonfigurowanie tego oprogramowania na serwerze MapGuide.
Przykładowo, jeśli publikowana jest warstwa z bazy danych Oracle, należy
zainstalować na serwerze klienta Oracle.
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UWAGA Obsługa niektórych dostawców jest instalowana automatycznie w
przypadku MapGuide Enterprise, natomiast nie jest instalowana w wersji open
source. Jednakże w obu przypadkach może okazać się konieczne zainstalowanie
komponentów dla niektórych dostawców.

■ Błędy związane z problemami z określeniem typu źródła danych lub odczytem
pliku konfiguracyjnego: Błędy te zwykle są wynikiem korzystania z danych
zewnętrznych dostawców FDO. Skontaktuj się z działem wsparcia technicznego
Autodesk lub dostawcy FDO, z którego korzystasz.

■ Błędy spowodowane istniejącymi plikami na serwerze: Jeśli określono, że
operacja publikacji ma zostać przerwana w razie napotkania na pliki o takich
samych nazwach, co nowe pliki, a pliki takie istnieją, można usunąć istniejące
pliki z serwera lub zmienić opcje publikacji, tak aby pliki te były nadpisywane.
Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale Publikowania w formacie
przeznaczonym dla programu MapGuide (str. 1154).

■ Błędy spowodowane nieprawidłowymi znakami: Zmień nazwy plików i
folderów, usuwając nieprawidłowe znaki.

4 Opublikuj mapę ponownie.

Skrócone omówienie

MAPPUBLISHTOMAPGUIDE

Publikuj do nowej technologii programu MapGuide (programy Autodesk MapGuide
Enterprise 2007 lub MagGuide Open Source)

Plik ➤ Więcej opcji wydruku ➤ Publikuj w Autodesk
MapGuide

Menu

MAPPUBLISHTOMAPGUIDEWiersz polecenia

Publikowanie skoroszytówmapy

■ Aby utworzyć i opublikować skoroszyt mapy (str. 1160)
■ Aby ustawić szablon skoroszytu mapy (str. 1163)
■ Aby określić stałe miejsca dla elementów układu (str. 1165)
■ Aby utworzyć skoroszyt mapy (str. 1166)
■ Aby odbudować skoroszyt mapy (str. 1167)
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■ Aby importować zestaw wydruku map (str. 1168)

Przegląd skoroszytówmapy

Skoroszyt mapy dzieli mapę na wiele "sekcji" i wyświetla każdą sekcję na osobnej stronie.
Narysuj siatkę na obszarze mapy. Każdy fragment siatki przedstawia sekcję. Po utworzeniu
skoroszytu mapy można opublikować całą mapę lub wybrane sekcje do plotera lub do
pliku DWF.

Z poszczególnymi skoroszytami mapy jest skojarzony zestaw arkuszy AutoCAD. Więcej
informacji na temat zestawów arkuszy AutoCAD znajduje się w sekcji Tworzenie i
zarządzanie zestawem arkuszy w systemie pomocy programu AutoCAD.

UWAGA Jeśli skojarzenie skoroszytu mapy z zestawem arkuszy zostanie utracone (na
przykład w wyniku zmiany nazwy pliku mapy po utworzeniu skoroszytu mapy), to przy
dokonywaniu wyboru istniejącego skoroszytu mapy lub podczas tworzenia nowego
skoroszytu mapy wyświetlone zostanie polecenie ponownego utworzenia zestawu
arkuszy. Można wybrać zestaw arkuszy na podstawie starszej wersji pliku mapy lub
utworzyć nowy. Aby ponownie utworzyć zestaw arkuszy w innym terminie, prawym
przyciskiem myszy kliknij skoroszyt mapy (na karcie Skoroszyt mapy znajdującej się na
Panelu zadań) i wybierz polecenie Odbuduj zestaw arkuszy. W przypadku spakowania i
wysłania do adresata plików mapy za pomocą eTransmit zestaw arkuszy zostaje
zapakowany w pliku mapy i nie ma potrzeby ponownego tworzenia tego arkusza.

Aby utworzyć skoroszyt mapy, należy najpierw utworzyć szablon skoroszytu mapy. Można
rozpocząć od próbnego szablonu, a następnie dostosować go do własnych potrzeb. Gdy
szablon jest gotowy, można utworzyć skoroszyt mapy. W dowolnym momencie można
uaktualnić oryginalną mapę, a skoroszyt mapy można utworzyć ponownie bez konieczności
zmiany szablonu lub można zmienić szablon, a następnie ponownie utworzyć skoroszyt
mapy. Nowy skoroszyt mapy będzie uwzględniał dokonane zmiany.

Skoroszyt mapy z listą sekcji według wierszy i kolumn
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Istnieje możliwość utworzenia więcej niż jednego skoroszytu mapy, ale tylko jeden będzie
w danym momencie bieżącym skoroszytem.

Patrz także:

■ Opis publikowania i udostępniania (str. 1137)

Aby utworzyć i opublikować skoroszyt mapy

1 Ustaw szablon skoroszytu mapy (str. 1162).

2 Określ stałe miejsca dla elementów układu (str. 1165).

3 Utwórz skoroszyt mapy (str. 1166).

4 Obejrzyj lub zmodyfikuj sekcje skoroszytu mapy (str. 1174).

5 Opublikuj skoroszyt mapy (str. 1177).

Skrócone omówienie

MAPBOOKCREATE

Tworzy skoroszyt mapy do opublikowania danych.

W klasycznej przestrzeni roboczej mapy kliknij opcję
Mapa ➤ Skoroszyt mapy.

Menu

MAPBOOKCREATEWiersz polecenia

W panelu zadań Skoroszytu mapy kliknij opcję
Nowy ➤ Skoroszyt mapy.

Okienko zadań

Okno dialogowe Utwórz skoroszyt mapy/Edytuj skoroszyt
mapy

Okno dialogowe

MAPBOOKCREATEFROMSETTINGS

Tworzy nowy skoroszyt mapy z wcześniej zapisanego pliku ustawień skoroszytów mapy.

MAPBOOKCREATEFROMSETTINGSWiersz polecenia

W panelu zadań Skoroszytu mapy kliknij opcję
Nowy ➤ Skoroszyt mapy z Ustawień.

Okienko zadań
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Okno dialogowe Wybierz ustawienia skoroszytu mapyOkno dialogowe

MAPBOOKEDITSETTINGS

Edytuje ustawienia istniejącego skoroszytu mapy

MAPBOOKEDITSETTINGSWiersz polecenia

W panelu zadań Skoroszytu mapy kliknij opcję
Narzędzia ➤ Edytuj ustawienia i odbuduj skoroszyt mapy.

Okienko zadań

Okno dialogowe Edycja skoroszytu mapyOkno dialogowe

MAPBOOKIMPORTPLOTSET

Importuje ustawienia z zestawu wydruku map.

MAPBOOKIMPORTPLOTSETWiersz polecenia

W panelu zadań Skoroszytu mapy kliknij opcję
Nowy ➤ Skoroszyt mapy z Zestawu wydruku.

Okienko zadań

Okno dialogowe Wybierz zestaw wydruku do konwersjiOkno dialogowe

MAPBOOKPLACEHOLDER

Nazywa rzutnie i punkty mocowania elementów w szablonie układu

MAPBOOKPLACEHOLDERWiersz polecenia

Okno dialogowe Zidentyfikuj elementy zastępcze szablonu
skoroszytu mapy

Okno dialogowe

MAPBOOKSAVESETTINGS

Zapisuje ustawienia skoroszytu mapy w pliku zewnętrznym

MAPBOOKSAVESETTINGSWiersz polecenia

Okno dialogowe Zapisz ustawienia skoroszytu mapyOkno dialogowe
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Ustawienia szablonu skoroszytumapy

Każda mapa wymaga szablonu, który określa ustawienia drukarki (takie jak używany
format papieru i sterownik drukarki) i definiuje rozmiar oraz pozycję elementów na
stronie (na przykład legendy, tabelki rysunkowe lub sekcje mapy).

Szablon może zawierać jeden lub więcej układów. Jeśli szablon zawiera wiele warstw,
należy określić, które z nich będą użyte dla poszczególnych skoroszytów mapy.

Po zdefiniowaniu szablonu skoroszytu mapy i zapisaniu mapy można opublikować
skoroszyt mapy do plotera lub do pliku DWF.

Rzutnie

W szablonie skoroszytu mapy każdy element występuje w obszarze rzutni, która
odpowiada ramce na stronie WWW. Rzutnia ma kształt i pozycję na stronie. Można także
określić typ informacji, jakie będą widoczne w jej obszarze. W szablonie skoroszytu mapy
musi być włączona główna rzutnia. Pozostałe rzutnie są elementami opcjonalnymi i mogą
obejmować:

■ Rzutnia widoku sekcji wyświetla odpowiadającą sekcję oraz określa kształt sekcji.
Szablony skoroszytów mapy muszą zawierać rzutnię widoku sekcji.

■ Rzutnia widoku kluczowego wyświetla widok miniatury całego obszaru zawartego w
skoroszycie mapy. Można utworzyć uproszczony widok odwzorowanego obszaru,
który będzie użyty w tej rzutni, zapisać ten widok do osobnego pliku rysunku, a
następnie połączyć rzutnię z rysunkiem. Zamiast miniatury w tej rzutni można
wyświetlić inny połączony plik. Można na przykład zapisać detal mapy w osobnym
pliku i użyć rzutni widoku kluczowego, aby wyświetlić go jako wklęsły. Można również
wyświetlać wybrane warstwy AutoCAD dla całej mapy.

UWAGA Podczas tworzenia skoroszytu mapy można wybrać dowolne opcje z
powyższych lub całkowicie pominąć rzutnię kluczowego widoku.

■ Rzutnia legendywyświetla legendę i określa miejsce, w którym będzie ona wyświetlona
w skoroszycie mapy. Jeśli utworzona została legenda wyświetlana na mapie, można
ją wybrać dla tej rzutni lub można wybrać obszar mapy, który będzie użyty jako
legenda. Użycie tej rzutni jest opcjonalne.

■ Przyległe strzałki to bloki znajdujące się przy każdej krawędzi sekcji wskazujące i
identyfikujące przyległe sekcje. Każda strzałka posiada właściwość, która określa
przyległą sekcję w kierunku wskazywanym przez strzałkę oraz wyświetla nazwę sekcji
w obrębie strzałki. Można określić tekst znajdujący się w obszarze grotu strzałki.
Podczas tworzenia skoroszytu mapy można wybrać rysunek dla przyległego bloku.
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Oryginalny przyległy blok zdefiniowany w układzie szablonu zostanie zastąpiony
przez ten rysunek.

■ Tabelka rysunkowawyświetla zdefiniowany blok DWG, który może zawierać informacje
o tytule, jak nazwa firmy lub grupy, czy nazwa mapy. Wiele organizacji ma
standardowe tabelki rysunkowe wstawiane do tego elementu. Można zdefiniować
niektóre atrybuty tabelki rysunkowej z poziomu szablonu. Tabelki rysunkowe
zdefiniowane w szablonach przykładowych zawierają ramkę, która otacza całą sekcję.
Podczas tworzenia skoroszytu mapy można wybrać rysunek dla tabelki. Oryginalna
zawartość tabelki zdefiniowana w układzie szablonu zostanie zastąpiona przez ten
rysunek.

Szablon skoroszytu mapy

Patrz także:

■ Opis publikowania i udostępniania (str. 1137)

■ Przegląd skoroszytów mapy (str. 1159)

Aby ustawić szablon skoroszytu mapy

1 Otwórz istniejący szablon skoroszytu mapy. Szablony skoroszytu mapy dla
zróżnicowanych formatów papieru znajdują się w folderze Templates. Można wybrać
format 8,5x11; 8,5x14; 11x17, A3 lub A4.

2 Wykonaj następujące czynności:

■ Kliknij prawym przyciskiem myszy układ i wybierz opcję Zmień nazwę. Wpisz
nową nazwę dla tego układu.

UWAGA Jeśli karty układów nie są wyświetlone, kliknij menu Ustawienia  ➤ 

Opcje programu AutoCAD karta  ➤ Wyświetl, zaznacz pole wyboru Wyświetl
karty arkuszy i modelu, a następnie utwórz nowy układ.
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■ Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę układu o zmienionej nazwie. Wybierz
opcję Menedżer ustawień strony, aby określić informacje na temat plotera i
papieru.

UWAGA Te informacje będą użyte za każdym razem, kiedy skoroszyt mapy
będzie publikowany do plotera. Podczas drukowania nie można zmodyfikować
tych ustawień. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego okna dialogowego,
wpisz "Menedżer ustawień strony" na karcie Wyszukaj w systemie pomocy.

3 Zmień rozmiar rzutni na układzie wedle potrzeb:

■ Aby zmienić rozmiar rzutni, wybierz ją kliknięciem myszy. Kliknij i przeciągnij
uchwyt znajdujący się w narożniku.

■ Jeśli nie chcesz użyć jednej z rzutni wyświetlanych w szablonie, wybierz ją i
naciśnij klawisz Delete.

4 Dostosuj rzutnie na szablonie według potrzeb:

■ Dwukrotnie kliknij lewym przyciskiem myszy zewnętrzną ramkę tabelki
rysunkowej, aby zmienić jej atrybuty lub właściwości tekstu. Elementy
wyświetlające znaki hash (###) są zmiennymi. Kliknij prawym przyciskiem myszy
zmienną, aby zmienić jej wartość.

■ Dwukrotnie kliknij klawiszem myszy blok strzałki, aby zmienić jego właściwości
tekstu.

5 Po ustawieniu widoku elementów zgodnie z oczekiwaniami należy zidentyfikować
elementy zastępcze układu (str. 1165).

6 Po zidentyfikowaniu elementów zastępczych zapisz plik mapy jako plik DWT
(AutoCAD Drawing Template).

UWAGA Istnieje również możliwość utworzenia układu skoroszytu mapy na istniejącej
mapie, a następnie użycia tej mapy jako szablonu skoroszytu mapy. Upewnij się, że
zmieniono nazwę karty układu, który będzie użyty dla skoroszytów mapy. Na mapie może
istnieć wiele szablonów układów.

Skrócone omówienie

USTAWIENIASTR

Wyświetla Menedżera ustawień strony dla układu
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Menu Plik  ➤ Więcej opcji drukowania  ➤ Menedżer
ustawień strony

Menu

USTAWIENIASTRWiersz polecenia

Określanie stałychmiejsc dla elementów układu

Należy zidentyfikować każdy element w szablonie skoroszytu mapy jako element zastępczy
dla poszczególnych typów informacji. Wybierz na przykład rzutnię mającą zawierać tytuł
i zidentyfikuj ją jako element zastępczy tabelki rysunkowej.

Patrz także:

■ Ustawienia szablonu skoroszytu mapy (str. 1162)

■ Przegląd skoroszytów mapy (str. 1159)

Aby określić stałe miejsca dla elementów układu

1 Wybierz kartę układu, która została zdefiniowana dla skoroszytu mapy.

2 Na karcie Skoroszyt mapy znajdującej się na Panelu zadań kliknij menu Narzędzia
 ➤ Zidentyfikuj elementy zastępcze szablonu.

3 Kliknij element z listy Elementy zastępcze układu. Kliknij na przykład Główną rzutnię.
Następnie kliknij opcję Wybierz elementy zastępcze.

4 Kliknij w układzie zarys rzutni, która ma być użyta z wybranym elementem. Dla
Głównej rzutni kliknij na przykład rzutnię wyświetlającą sekcję mapy.

5 Powtórz czynności z p. 3 i 4 dla wszystkich następujących elementów w układzie:

■ Rzutnia główna

■ Rzutnia kluczowego widoku

■ Rzutnia legendy

■ Bloki strzałek granicznych

■ Tabelka rysunkowa

6 Po zidentyfikowaniu wszystkich elementów kliknij przycisk Zamknij.
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Skrócone omówienie

MAPBOOKPLACEHOLDER

Nazywa rzutnie i punkty mocowania elementów w szablonie układu

MAPBOOKPLACEHOLDERWiersz polecenia

Okno dialogowe Zidentyfikuj elementy zastępcze szablonu
skoroszytu mapy

Okno dialogowe

Tworzenie skoroszytumapy

Skoroszyt mapy można utworzyć z wyświetlanej mapy, która została utworzona w
Menedżerze wyświetlania lub z obiektów w obszarze modelu.

Domyślnie skoroszyt mapy wykorzystuje bieżącą mapę w Menedżerze wyświetlania bez
względu na to, czy została zapisana, czy nie. Jeśli natomiast określony zostanie obszar
modelu, skoroszyt mapy wyświetli bieżące elementy składowe obszaru modelu. Istnieje
również możliwość wybrania mapy, która została zapisana w Menedżerze wyświetlania.

Patrz także:

■ Przegląd skoroszytów mapy (str. 1159)

■ Ustawienia szablonu skoroszytu mapy (str. 1162)

Aby utworzyć skoroszyt mapy

1 Na karcie Skoroszyt mapy znajdującej się na Panelu zadań kliknij menu Nowy  ➤ 

Skoroszyt mapy.

2 W Okno dialogowe Utwórz skoroszyt mapy/Edytuj skoroszyt mapy (str. 1581) wybierz
opcję występującą w każdym z następujących pól i wprowadź żądane informacje:

■ Źródło

■ Szablon arkusza

■ Schemat podziału

■ Schemat nazewnictwa

■ Zestaw arkuszy
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3 Opcjonalnie, można wybrać opcje w następujących polach:

■ Klucz

■ Legenda

4 Kliknij opcję Podgląd, aby wyświetlić podgląd obrysów sekcji na mapie.

5 Kliknij przycisk Generuj.

Skrócone omówienie

MAPBOOKCREATE

Tworzy skoroszyt mapy do opublikowania danych.

W klasycznej przestrzeni roboczej mapy kliknij opcję
Mapa ➤ Skoroszyt mapy.

Menu

MAPBOOKCREATEWiersz polecenia

W panelu zadań Skoroszytu mapy kliknij opcję
Nowy ➤ Skoroszyt mapy.

Okienko zadań

Okno dialogowe Utwórz skoroszyt mapy/Edytuj skoroszyt
mapy

Okno dialogowe

Odbudowanie skoroszytumapy

Jeśli wprowadzisz zmiany do szablonu skoroszytu mapy, musisz odbudować skoroszyt
mapy, aby zastosować te zmiany.

Patrz także:

■ Przegląd skoroszytów mapy (str. 1159)

■ Ustawienia szablonu skoroszytu mapy (str. 1162)

Aby odbudować skoroszyt mapy

1 Na karcie Skoroszyt mapy znajdującej się na Panelu zadań wybierz skoroszyt mapy
do odbudowania.
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2 Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę skoroszytu mapy i kliknij opcję Odbuduj.

Importowanie zestawówwydrukumap

Możesz importować ustawienia z zestawów wydruku map, utworzonych w poprzednich
wersjach oprogramowania.

Patrz także:

■ Tworzenie skoroszytu mapy (str. 1166)

■ Ustawienia skoroszytu mapy (str. 1169)

Aby importować zestaw wydruku map

1 Otwórz plik, który zawiera zestaw wydruku map.

2 Na karcie Skoroszyt mapy znajdującej się na Panelu zadań kliknij menu Nowy  ➤ 

Skoroszyt mapy z zestawu wydruku.

3 Wybierz zestaw map do wydruku, który ma być przekształcony. Kliknij przycisk OK.

4 W oknie dialogowym Utwórz skoroszyt mapy dowolnie edytuj importowany zestaw
map do wydruku. Kliknij przycisk OK.

Skrócone omówienie

MAPBOOKIMPORTPLOTSET

Importuje ustawienia z zestawu wydruku map.

MAPBOOKIMPORTPLOTSETWiersz polecenia

W panelu zadań Skoroszytu mapy kliknij opcję
Nowy ➤ Skoroszyt mapy z Zestawu wydruku.

Okienko zadań

Okno dialogowe Wybierz zestaw wydruku do konwersjiOkno dialogowe
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Ustawienia skoroszytumapy

■ Przegląd ustawień skoroszytu mapy (str. 1169)
■ Zapisywanie ustawień skoroszytu mapy (str. 1171)
■ Tworzenie nowych skoroszytów mapy na podstawie zapisanych ustawień (str. 1171)
■ Edycja ustawień skoroszytu mapy (str. 1172)

■ Aby zapisać ustawienia skoroszytu mapy (str. 1171)
■ Aby utworzyć nowy skoroszyt mapy na podstawie zapisanych ustawień (str. 1172)
■ Aby zmodyfikować ustawienia skoroszytu mapy (str. 1173)

Przegląd ustawień skoroszytumapy

Ustawienia wprowadzone·dla określonego skoroszytu mapy można zapisać, aby użyć ich
ponownie.

Patrz także:

■ Tworzenie skoroszytu mapy (str. 1166)

■ Tworzenie nowych skoroszytów mapy na podstawie zapisanych ustawień (str. 1171)

■ Edycja ustawień skoroszytu mapy (str. 1172)

Użyj tej metody...Aby wykonać...

Na karcie Skoroszyt mapy znajdującej się na
Panelu zadań prawym przyciskiem myszy

Zapisać ustawienia skoroszytu mapy

kliknij nazwę skoroszytu mapy. Kliknij opcję
Zapisz ustawienia.
Zobacz sekcję Zapisywanie ustawień
skoroszytu mapy (str. 1171)

Na karcie Skoroszyt mapy znajdującej się na

Panelu zadań kliknij menu Nowy  ➤ Skoroszyt
mapy z ustawień.
Zobacz sekcję Tworzenie nowych skoroszytów
mapy na podstawie zapisanych ustawień (str.
1171)

Użyć zapisanych ustawień skoroszytu mapy
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Użyj tej metody...Aby wykonać...

Na karcie Skoroszyt mapy znajdującej się na
Panelu zadań wybierz skoroszyt mapy i kliknij

Dokonać edycji zapisanych ustawień
skoroszytu mapy

menu Narzędzia ➤ Edytuj ustawienia i
odbuduj skoroszyt mapy.
Zobacz sekcję Edycja ustawień skoroszytu
mapy (str. 1172)

Skrócone omówienie

MAPBOOKSAVESETTINGS

Zapisuje ustawienia skoroszytu mapy w pliku zewnętrznym

MAPBOOKSAVESETTINGSWiersz polecenia

Okno dialogowe Zapisz ustawienia skoroszytu mapyOkno dialogowe

MAPBOOKCREATEFROMSETTINGS

Tworzy nowy skoroszyt mapy z wcześniej zapisanego pliku ustawień skoroszytów mapy.

MAPBOOKCREATEFROMSETTINGSWiersz polecenia

W panelu zadań Skoroszytu mapy kliknij opcję
Nowy ➤ Skoroszyt mapy z Ustawień.

Okienko zadań

Okno dialogowe Wybierz ustawienia skoroszytu mapyOkno dialogowe

MAPBOOKEDITSETTINGS

Edytuje ustawienia istniejącego skoroszytu mapy

MAPBOOKEDITSETTINGSWiersz polecenia

W panelu zadań Skoroszytu mapy kliknij opcję
Narzędzia ➤ Edytuj ustawienia i odbuduj skoroszyt mapy.

Okienko zadań

Okno dialogowe Edycja skoroszytu mapyOkno dialogowe
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Zapisywanie ustawień skoroszytumapy

Ustawienia skoroszytu mapy zostaną automatycznie zapisane w pliku rysunku zaraz po
utworzeniu skoroszytu mapy. Te ustawienia można zapisać w osobnym pliku MBS (Map
Book Settings) do użycia z innymi skoroszytami mapy.

Patrz także:

■ Tworzenie skoroszytu mapy (str. 1166)

■ Tworzenie nowych skoroszytów mapy na podstawie zapisanych ustawień (str. 1171)

Aby zapisać ustawienia skoroszytu mapy

1 Na karcie Skoroszyt mapy znajdującej się na Panelu zadań wybierz skoroszyt mapy,
którego ustawienia mają być użyte.

2 Kliknij prawym przyciskiem nazwę skoroszytu mapy. Kliknij opcję Zapisz ustawienia.

3 Nadaj plikowi unikatową nazwę.

4 Kliknij przycisk Zapisz.

Skrócone omówienie

MAPBOOKSAVESETTINGS

Zapisuje ustawienia skoroszytu mapy w pliku zewnętrznym

MAPBOOKSAVESETTINGSWiersz polecenia

Okno dialogowe Zapisz ustawienia skoroszytu mapyOkno dialogowe

Tworzenie nowych skoroszytówmapy na podstawie
zapisanych ustawień

Jeśli ustawienia dla skoroszytu mapy zostały zapisane w pliku MBS (Map Book Settings),
można ich użyć w przypadku nowego skoroszytu mapy.

Patrz także:

■ Tworzenie skoroszytu mapy (str. 1166)
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■ Zapisywanie ustawień skoroszytu mapy (str. 1171)

Aby utworzyć nowy skoroszyt mapy na podstawie zapisanych ustawień

1 Na karcie Skoroszyt mapy znajdującej się na Panelu zadań kliknij menu Nowy  ➤ 

Skoroszyt mapy z ustawień.

2 Przejdź do pliku stawień skoroszytu mapy (MBS) i otwórz go.

3 W oknie dialogowym Utwórz skoroszyt mapy dowolnie zmień istniejące ustawienia.

4 Kliknij przycisk Generuj.

Skrócone omówienie

MAPBOOKCREATEFROMSETTINGS

Tworzy nowy skoroszyt mapy z wcześniej zapisanego pliku ustawień skoroszytów mapy.

MAPBOOKCREATEFROMSETTINGSWiersz polecenia

W panelu zadań Skoroszytu mapy kliknij opcję
Nowy ➤ Skoroszyt mapy z Ustawień.

Okienko zadań

Okno dialogowe Wybierz ustawienia skoroszytu mapyOkno dialogowe

Edycja ustawień skoroszytumapy

Można zmodyfikować ustawienia istniejącego skoroszytu mapy.

Patrz także:

■ Tworzenie skoroszytu mapy (str. 1166)

■ Zapisywanie ustawień skoroszytu mapy (str. 1171)

■ Odbudowanie skoroszytu mapy (str. 1167)
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Aby zmodyfikować ustawienia skoroszytu mapy

1 Na karcie Skoroszyt mapy znajdującej się na Panelu zadań wybierz skoroszyt mapy,
którego ustawienia mają zostać zmienione i kliknij menu Narzędzia ➤ Edytuj
ustawienia i odbuduj skoroszyt mapy.

2 W oknie dialogowym Edytuj skoroszyt mapy dowolnie zmień istniejące ustawienia.

3 Kliknij przycisk Generuj.

Skrócone omówienie

MAPBOOKEDITSETTINGS

Edytuje ustawienia istniejącego skoroszytu mapy

MAPBOOKEDITSETTINGSWiersz polecenia

W panelu zadań Skoroszytu mapy kliknij opcję
Narzędzia ➤ Edytuj ustawienia i odbuduj skoroszyt mapy.

Okienko zadań

Okno dialogowe Edycja skoroszytu mapyOkno dialogowe

Oglądanie i edycja skoroszytówmapy

Można obejrzeć lub edytować poszczególne sekcje i odpowiadające im układy.

■ Oglądanie i edycja sekcji skoroszytu mapy (str. 1174)
■ Oglądanie skoroszytu mapy (str. 1175)
■ Oglądanie właściwości skoroszytu mapy lub sekcji (str. 1175)
■ Oglądanie sekcji w obszarze modelu (str. 1176)
■ Oglądanie układów (str. 1177)

■ Aby obejrzeć skoroszyt mapy (str. 1175)
■ Aby ukryć wszystkie skoroszyty mapy (str. 1175)
■ Aby obejrzeć właściwości skoroszytu mapy lub sekcji (str. 1176)
■ Aby obejrzeć sekcję (str. 1176)
■ Aby obejrzeć kilka sekcji (str. 1176)
■ Aby obejrzeć wszystkie sekcje (str. 1176)
■ Aby obejrzeć układ (str. 1177)
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Oglądanie i edycja sekcji skoroszytumapy

Skoroszyty mapy dzielą mapę na zestaw sekcji i wyświetlają każdą sekcję na osobnej
stronie skoroszytu mapy. Aby określić układ stron, należy użyć szablonu. Poszczególne
sekcje lub układy można oglądać i modyfikować w istniejących skoroszytach mapy.

Patrz także:

■ Przegląd skoroszytów mapy (str. 1159)

■ Tworzenie skoroszytu mapy (str. 1166)

Sekcje skoroszytu mapy można wyświetlać i edytować za pomocą poniższych metod.

Użyj tej metody...Aby wyświetlić lub edytować...

Na karcie Skoroszyt mapy znajdującej się na
Panelu zadań, z listy Skoroszyt mapy, wybierz

Cały skoroszyt mapy

skoroszyt mapy, który ma być wyświetlony.
Zobacz sekcję Oglądanie skoroszytu mapy (str.
1175).

Na karcie Skoroszyt mapy znajdującej się na
Panelu zadań kliknij prawym przyciskiem

Właściwości skoroszytu mapy lub sekcji

myszy skoroszyt mapy lub sekcję i wybierz
opcję·Właściwości. Zobacz sekcję Oglądanie
właściwości skoroszytu mapy lub sekcji (str.
1175).

Na karcie Skoroszyt mapy znajdującej się na
Panelu zadań kliknij prawym przyciskiem

Sekcje skoroszytu mapy w obszarze modelu

myszy skoroszyt mapy lub sekcję i wybierz
opcję·Powiększ sekcje. Zobacz sekcję
Oglądanie sekcji w obszarze modelu (str. 1176).

Na karcie Skoroszyt mapy znajdującej się na
Panelu zadań kliknij prawym przyciskiem

Układy sekcji skoroszytu mapy

myszy sekcję i wybierz opcję·Powiększ układ.
Zobacz sekcję Oglądanie układów (str. 1177).
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Oglądanie skoroszytumapy

Po otworzeniu mapy zawierającej jeden lub więcej skoroszytów żaden z nich nie jest
skoroszytem bieżącym do momentu dokonania wyboru przez użytkownika. Po wybraniu
skoroszytu mapy widok jest automatycznie dostosowany do jego rozmiarów i widoczne
są ramki sekcji. Jeśli skoroszyt mapy bazuje na wyświetlanej mapie, widoczna będzie
stylizacja skojarzona z tą wyświetlaną mapą.

Patrz także:

■ Przegląd skoroszytów mapy (str. 1159)

■ Tworzenie skoroszytu mapy (str. 1166)

■ Oglądanie i edycja sekcji skoroszytu mapy (str. 1174)

Aby obejrzeć skoroszyt mapy

■ Na karcie Skoroszyt mapy znajdującej się na Panelu zadań, z listy Skoroszyt mapy,
wybierz skoroszyt mapy, który ma być wyświetlony.

Aby ukryć wszystkie skoroszyty mapy

■ Na karcie Skoroszyt mapy znajdującej się na Panelu zadań, z listy Skoroszyt mapy ,
wybierz <Brak>.

UWAGA Jeśli skoroszyt mapy bazuje na wyświetlanej mapie, zostaną ukryte tylko ramki
sekcji. Aby wyłączyć stylizację, należy użyć Menedżera wyświetlania.

Oglądanie właściwości skoroszytumapy lub sekcji

Możesz obejrzeć podstawowe właściwości skoroszytów mapy lub sekcji. W Okno
dialogowe Właściwości skoroszytu mapy (str. 1584) można wyświetlić nazwę mapy, skalę,
orientację, układ współrzędnych oraz liczbę sekcji. W Okno dialogowe Właściwości sekcji
(str. 1585) można wyświetlić nazwę sekcji oraz numerację przyległych sekcji.

UWAGA Właściwości skoroszytu mapy są ciągami do użycia w postaci wartości pól w
arkuszach. Nie zmieniają faktycznych właściwości skoroszytu mapy.

Patrz także:

■ Przegląd skoroszytów mapy (str. 1159)
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■ Tworzenie skoroszytu mapy (str. 1166)

■ Oglądanie i edycja sekcji skoroszytu mapy (str. 1174)

Aby obejrzeć właściwości skoroszytu mapy lub sekcji

1 Na karcie Skoroszyt mapy znajdującej się na Panelu zadań wykonaj jedną z
poniższych czynności:

■ Kliknij prawym przyciskiem nazwę skoroszytu mapy.

■ Kliknij prawym przyciskiem nazwę sekcji.

2 Kliknij przycisk Właściwości.

Oglądanie sekcji w obszarzemodelu

Wybrane sekcje możesz obejrzeć w obszarze modelu.

Patrz także:

■ Przegląd skoroszytów mapy (str. 1159)

■ Tworzenie skoroszytu mapy (str. 1166)

■ Oglądanie i edycja sekcji skoroszytu mapy (str. 1174)

Aby obejrzeć sekcję

■ Na karcie Skoroszyt mapy znajdującej się na Panelu zadań prawym przyciskiem myszy
kliknij nazwę sekcji. Kliknij przycisk Powiększ sekcję.

Aby obejrzeć kilka sekcji

■ Wybierz nazwy kilku sekcji. Naciśnij prawym przyciskiem jedną z wybranych sekcji.
Kliknij przycisk Powiększ sekcje.

Aby obejrzeć wszystkie sekcje

■ Kliknij prawym przyciskiem myszy skoroszyt mapy zawierający sekcje. Wybierz opcję
Powiększ sekcje.
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Oglądanie układów

Układy dla wybranych sekcji można oglądać pojedynczo.

Patrz także:

■ Przegląd skoroszytów mapy (str. 1159)

■ Tworzenie skoroszytu mapy (str. 1166)

■ Oglądanie i edycja sekcji skoroszytu mapy (str. 1174)

Aby obejrzeć układ

■ Na karcie Skoroszyt mapy znajdującej się na Panelu zadań prawym przyciskiem myszy
kliknij nazwę sekcji. Kliknij przycisk Powiększ układ.

Publikowanie skoroszytówmapy

Skoroszyt mapy można opublikować do pliku DWF, aby udostępnić go w formie
elektronicznej lub do plotera, aby wydrukować skoroszyt mapy w oparciu o bieżące
ustawienia drukowania.

Patrz także:

■ Przegląd skoroszytów mapy (str. 1159)

■ Tworzenie skoroszytu mapy (str. 1166)

■ Przegląd publikowania do DWF (str. 1143)

■ Publikowanie mapy do plotera (str. 1142)

■ Aby opublikować skoroszyt mapy do pliku DWF (str. 1178)
■ Aby opublikować skoroszyt mapy do plotera (str. 1178)

Publikowanie skoroszytówmapy do pliku DWF

Czynności, jakie należy wykonać, aby opublikować mapę do DWF (str. 1143), nieznacznie
różnią się od czynności wykonywanych w celu opublikowania skoroszytu mapy do DWF,
ale zmiany ustawień Opcji publikowania do DWF dokonuje się w ten sam sposób w
obydwu przypadkach.
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Patrz także:

■ Przegląd skoroszytów mapy (str. 1159)

■ Tworzenie skoroszytu mapy (str. 1166)

■ Przegląd publikowania do DWF (str. 1143)

■ Publikowanie danych atrybutów do pliku DWF (str. 1144)

Aby opublikować skoroszyt mapy do pliku DWF

1 Zapisz mapę.

2 Ustaw opcje publikowania danych atrybutów (str. 1144).

3 Na karcie Skoroszyt mapy znajdującej się na Panelu zadań wybierz skoroszyt mapy
do publikowania i kliknij menu Narzędzia  ➤ Publikuj do DWF.

4 W oknie dialogowym Wybierz DWF określ nazwę i położenie pliku DWF, a następnie
kliknij Wybierz.

Publikowanie skoroszytówmapy do plotera

Można opublikować skoroszyt mapy do plotera, otrzymując drukowaną kopię. Czynności,
jakie należy wykonać, aby opublikować mapę do plotera (str. 1142), nieznacznie różnią się
od czynności wykonywanych w celu opublikowania skoroszytu mapy do plotera. Ploter
i opcje drukowania są określone w układzie dla skoroszytu mapy. Dlatego skoroszyt mapy
przesłany jest do plotera zaraz po wybraniu polecenia.

Patrz także:

■ Przegląd skoroszytów mapy (str. 1159)

■ Tworzenie skoroszytu mapy (str. 1166)

■ Publikowanie mapy do plotera (str. 1142)

Aby opublikować skoroszyt mapy do plotera

1 Zapisz mapę.

2 Sprawdź, czy skonfigurowano drukarkę lub ploter, który ma zostać użyty.

3 Na karcie Skoroszyt mapy znajdującej się na Panelu zadań wybierz skoroszyt mapy
do publikowania i kliknij menu Narzędzia  ➤ Publikuj do plotera.
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Zarządzanie skoroszytami mapy i sekcjami

■ Aby zmienić nazwę skoroszytu mapy lub sekcji (str. 1179)
■ Aby usunąć skoroszyt mapy lub sekcję (str. 1180)

Zmień nazwę skoroszytówmapy i sekcji

Możesz zmienić nazwy całych skoroszytów mapy lub poszczególnych sekcji.

Patrz także:

■ Przegląd skoroszytów mapy (str. 1159)

■ Tworzenie skoroszytu mapy (str. 1166)

■ Usuń skoroszyty mapy lub sekcje (str. 1179)

Aby zmienić nazwę skoroszytu mapy lub sekcji

1 Na karcie Skoroszyt mapy znajdującej się na Panelu zadań wykonaj jedną z
poniższych czynności:

■ Kliknij prawym przyciskiem myszy skoroszyt mapy, którego nazwa ma być
zmieniona.

■ Kliknij prawym przyciskiem myszy sekcję, której nazwa ma być zmieniona.

2 Kliknij przycisk Zmień nazwę.

3 Wpisz nową nazwę.

4 Naciśnij klawisz Enter.

UWAGA Zmiana nazwy sekcji nie powoduje zmiany nazwy skojarzonego układu.

Usuń skoroszytymapy lub sekcje

Można usunąć sekcje ze skoroszytu mapy lub usunąć cały skoroszyt.

Patrz także:

■ Przegląd skoroszytów mapy (str. 1159)
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■ Tworzenie skoroszytu mapy (str. 1166)

■ Zmień nazwę skoroszytów mapy i sekcji (str. 1179)

Aby usunąć skoroszyt mapy lub sekcję

1 Na karcie Skoroszyt mapy znajdującej się na Panelu zadań wykonaj jedną z
poniższych czynności:

■ Kliknij prawym przyciskiem myszy skoroszyt mapy, który ma być usunięty.

■ Kliknij prawym przyciskiem myszy sekcję, która ma być usunięta.

2 Kliknij przycisk Usuń.

3 Kliknij przycisk Tak.

OSTRZEŻENIE Nie można cofnąć operacji usuwania.

Konwersja i eksport

Aby przekonwertować lub wyeksportować obiekty rysunkowe

■ Aby przygotować dane do eksportu (str. 1184)
■ Aby eksportować obiekty rysunkowe do plików w innych formatach (str. 1184)
■ Przed przeniesieniem danych rysunku do formatu SDF (str. 1190)
■ Aby określić nazwę właściwości indeksu używanej podczas eksportu (str. 1191)
■ Aby przenieść dane do formatu SDF (str. 1191)
■ Aby wyeksportować dane DWG do formatu SDF2 (str. 1192)
■ Aby zmienić ustawienia używane w programie AutoCAD Map 3D dla segmentacji

(str. 1195)
■ Aby wyeksportować dane do Arc/INFO (str. 1195)
■ Aby podczas eksportu obiektów rysunku·do formatu ESRI SHP zostały uwzględnione

wszystkie typy obiektów (str. 1199)
■ Aby zmienić ustawienia używane w programie AutoCAD Map 3D dla segmentacji

(str. 1199)
■ Aby wyeksportować dane do formatu SHP (str. 1199)
■ Aby zmienić ustawienia używane w programie AutoCAD Map 3D dla segmentacji

(str. 1200)
■ Aby wyeksportować dane do MapInfo MIF/MID (str. 1200)
■ Aby zmienić ustawienia używane w programie AutoCAD Map 3D dla segmentacji

(str. 1201)
■ Aby wyeksportować dane do MapInfo TAB (str. 1202)
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■ Zmienianie pliku źródłowego dla pojedynczego pliku (str. 1204)
■ Aby zmienić domyślny plik źródłowy (str. 1205)
■ Aby wyeksportować dane do formatu DGN (str. 1205)
■ Aby sprawdzić ustawienia kodowania języka dla eksportu do formatu GML (str. 1206)
■ Aby wyeksportować dane do formatu GML (str. 1206)
■ Aby wyeksportować dane do formatu VML (str. 1207)
■ Aby wyeksportować wiele klas elementów (str. 1208)
■ Aby połączyć wiele warstw w jedną klasę elementu (str. 1210)
■ Aby zmienić nazwy klas, które zostały przypisane automatycznie (str. 1210)
■ Aby zmienić ustawienia używane w programie AutoCAD Map 3D dla segmentacji

(str. 1212)
■ Aby wyeksportować dane do formatu SHP Multi-class (str. 1213)
■ Aby przypisać pola podczas eksportowania danych do formatu Shape Multiclass (str.

1213)
■ Aby podczas eksportu do formatu SHP Multiclass zostały utworzone regiony (str.

1213)
■ Aby wyeksportować dane do pojedynczej klasy elementów, w której znajdą się

wszystkie elementy określone na karcie Dane (str. 1213)
■ Aby przypisać atrybuty rysunku do właściwości klasy elementów (str. 1214)
■ Aby przypisać wartości atrybutów rysunku programu AutoCAD do wartości

właściwości klasy elementów (str. 1214)
■ Aby eksportować tekst zawarty w polilinii jako dane atrybutów (str. 1215)
■ Aby eksportować regiony z topologii regionów (str. 1217)
■ Aby utworzyć plik DXF (str. 1218)
■ Aby zapisać mapę zawierającą style do formatu DWG (str. 1219)
■ Aby wyeksportować dane DWG do Oracle: (str. 1221)
■ Aby wyeksportować dane DWG do składnicy danych·ESRI ArcSDE: (str. 1222)
■ Aby zapisać obiekty rysunkowe w formacie obrazu (str. 1223)
■ Aby przenieść dane rysunku do składnicy danych przestrzennych i z powrotem za

pomocą importu (str. 1226)
■ Aby przenieść dane rysunku do składnicy danych przestrzennych i z powrotem za

pomocą metody Połączenie danych (str. 1226)
■ Aby eksportować warstwy w formacie SDF (str. 1229)
■ Aby zapisać style warstwy i wskaźniki do jej danych (str. 1229)

Przegląd konwersji i eksportu

Eksportując do innego formatu, można udostępnić wszystkie obiekty rysunkowe na mapie
lub ich część innym użytkownikom, który pracują na innym oprogramowaniu. Dane
atrybutów oraz metadane można drukować lub eksportować oddzielnie. Polecenie z
menu Plik Przekształć DWG na działa tylko w przypadku obiektów DWG. Dane
przestrzenne są ignorowane. Można jednak eksportować warstwę menedżera wyświetlania
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(str. 1227) zawierającą dane przestrzenne do formatu SDF lub za pomocą Kopii całkowitej
(str. 526) przekształcić format elementów z geoprzestrzennego na inny.

Konwertując lub eksportując obiekty rysunkowe do innych formatów, można konwertować
lub eksportować nie tylko same obiekty, ale również dane skojarzone z tymi obiektami.
Dodatkowo w programie AutoCAD Map 3D może zostać automatycznie
przeprowadzona·konwersja współrzędnych obiektów podczas konwersji lub eksportu.

Podczas konwersji lub eksportu w programie AutoCAD Map 3D obiekty kopiowane są z
aktywnej mapy do określonego pliku lub miejsca. Aby przekonwertować lub
wyeksportować obiekty ze źródłowego pliku DWG, przed rozpoczęciem eksportowania
należy przywołać te obiekty do aktywnej mapy.

Korzystanie z zapisanych ustawień

Jeśli ustawienia eksportowania zostały wcześniej zapisane (z programu Autodesk Map
wersja 4.5 lub nowsza), można ponownie je wczytać.

Wybieranie obiektów rysunkowych

Można automatycznie wybrać wszystkie obiekty rysunkowe lub ręcznie wybrać tylko
obiekty potrzebne. Ponadto można eksportować obiekty rysunkowe na wybranych
warstwach lub w wybranych klasach. Można także eksportować obiekty rysunkowe z
topologii regionów.

Na pasku stanu znajduje się informacja o tym, ile obiektów jest obecnie wybranych i ile
zostało odfiltrowanych. Dodatkowo można zobaczyć podgląd eksportowanych obiektów.

Dane

Istnieje także możliwość eksportowania danych skojarzonych z obiektami rysunkowymi,
włączając w to dane opisowe, atrybuty bloków, powiązane dane zewnętrzne, właściwości
obiektów oraz dane topologii. Ponadto podczas eksportu można przypisać atrybuty
rysunku do właściwości klasy elementów. Należy wybrać·dowolne dane na karcie Dane
lub Klasa elementów w oknie dialogowym Eksportuj.

UWAGA Jednakże za pomocą okna dialogowego Eksport nie można eksportować
metadanych. Metadane natomiast można eksportować z Przeglądarki metadanych.
Zobacz sekcję Współużytkowanie metadanych (str. 1266).

Podczas eksportu danych zewnętrznych, dostępne są dwie opcje:

■ Jeżeli format pliku zewnętrznego nie obsługuje zewnętrznych baz danych,
eksportowany jest cały rekord skojarzony z każdym powiązanym obiektem. Informacje
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zawarte w rekordzie zostaną dołączone do eksportowanego obiektu jako dane
atrybutu.

■ Jeżeli format pliku zewnętrznego obsługuje pliki zewnętrznych baz danych, można
eksportować tylko pole kluczowe.

Tekst

Elementy tekstowe DWG są eksportowane jako punkty (za pomocą punktu wstawiania
tekstu). Jeśli elementami tekstowymi są obiekty WTEKST, a bieżący tekst oraz jego
właściwości, jak obrót i styl, mają zostać zachowane, podczas eksportowania należy
określić atrybuty danych. Następnie po zaimportowaniu wynikowego pliku punktom
programu AutoCAD zostaną przyporządkowane dane obiektu programu AutoCAD Map
3D. Za pomocą opcji Zapytanie ADE programu AutoCAD Map 3D można modyfikować
obiekty typu punkt i wyświetlać je w formie tekstu, określając atrybuty definiujące obrót,
styl i wartość dla tekstu. Jeśli po wyeksportowaniu do pliku SDF lub SHP użytkownik
łączy się z plikiem wynikowym w Menedżerze wyświetlania, na podstawie dowolnych
zdefiniowanych atrybutów można wyświetlić punkt i nadać mu etykietę.

Konwersja współrzędnych

Jeśli aktywna mapa ma przypisany układ współrzędnych, można przekształcić obiekty z
tego układu współrzędnych do innego układu współrzędnych.

UWAGA Ustawienia określone w poleceniu JEDN nie wpływają na proces eksportu.
Polecenie JEDN wpływa jedynie na sposób wyświetlania danych; nie ma wpływu na
wartości współrzędnych przechowywane z samymi obiektami.

Stylizowane obiekty

W przypadku map zapisanych lub wyeksportowanych z Menedżera wyświetlania w
programie AutoCAD Map 3D zapisywane lub eksportowane są oryginalne właściwości
obiektów niezależnie od stylizacji mapy, z wyjątkiem tekstu. Elementy tekstowe utworzone
za pomocą stylizacji tekstu zostaną zapisane lub wyeksportowane. Aby uniknąć zapisania
lub wyeksportowania elementów tekstowych, przed rozpoczęciem eksportowania danych
należy wyłączyć·wszystkie stylizacje. Więcej informacji na ten temat znajduje się w
rozdziale Menedżer wyświetlania - przegląd (str. 540).

Stylizowane obiekty można eksportować do formatu DWG. Zobacz sekcję Eksportowanie
map do formatu DWG (str. 1219).

Patrz także:

■ Eksportowanie danych DWG do formatu SDF2 (str. 1191)
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■ Migracja danych DWG do GIS (str. 535)

■ Przypisanie atrybutów rysunku do właściwości klasy elementów (str. 1213)

■ Konwertowanie danych z innych formatów do obiektów rysunkowych (str. 316)

Aby przygotować dane do eksportu

■ Aby przekonwertować lub wyeksportować obiekty z rysunków źródłowych, obiekty
te należy przywołać do bieżącej mapy.

■ Aby wykonać przekształcenie współrzędnych podczas eksportowania, należy
sprawdzić, czy do mapy przypisano układ współrzędnych.

Aby eksportować obiekty rysunkowe do plików w innych formatach

1 Kliknij menu·Plik ➤ Przekształć·DWG na ➤ Eksport Map 3D.

UWAGA W przypadku eksportu do pliku Autodesk SDF można również wybrać
menu Plik  ➤ Przekształć DWG na  ➤ Autodesk SDF. Do SDF można eksportować
również za pomocą polecenia.

2 W oknie dialogowym Położenie eksportu wybierz format i położenie dla
eksportowanych plików. Aby uzyskać informacje o rodzajach formatów pliku, zobacz
Obsługiwane formaty (str. 1188). Kliknij przycisk OK.

3 W Okno dialogowe Eksport (str. 1458) określ sposób eksportu obiektów. Aby użyć
ustawień zapisanych wcześniej, kliknij przycisk Wczytaj i wybierz profil zawierający
ustawienia.

4 Na karcie Wybór określ obiekty do eksportu.

■ Aby wybrać podzbiór obiektów, kliknij polecenie Wybierz ręcznie i wybierz
opcję Wybierz obiekty lub Szybki wybór.

■ Aby przefiltrować wybór i eksportować tylko obiekty na określonych warstwach
lub w określonej klasie, określ warstwy i klasy elementów do uwzględnienia.

■ Aby eksportować regiony z topologii regionów, wybierz topologię.

■ Aby sprawdzić obiekty, które zostaną eksportowane, kliknij przycisk Podgląd
filtru.

5 Na karcie Dane lub Klasa elementów kliknij przycisk Wybierz atrybuty, a następnie
wybierz dane, które mają być eksportowane z obiektami.
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PORADA Jeżeli eksportowane są dane z zewnętrznej bazy danych, można z bazy
danych wyeksportować cały rekord lub tylko pola kluczowe. Ponieważ wartości
pola kluczowego są przechowywane w mapie, wybranie pola kluczowego
(wymienionego w grupie Szablony połączenia) przyspieszy eksport.

6 Na karcie Dane lub Klasa elementów wybierz żądane opcje.

■ Aby przeprowadzić konwersję współrzędnych, należyprzypisać układ
współrzędnych do mapy (str. 137).

■ Jeśli pole wyboru Traktuj zamknięte polilinie jak regiony nie zostanie zaznaczone
(o ile jest dostępne), jako regiony eksportowane będą jedynie wieloboki.

■ W przypadku eksportu do bazy danych Oracle (str. 1220), pliku Autodesk SDF
(str. 1189) lub bazy danych ESRI ArcSDE (str. 1195) należy określić, w jaki sposób
będą tworzone klasy na karcie Klasa elementów. Zobacz sekcję Eksportowanie
do wielu klas (str. 1208).
W przypadku eksportowania do formatu Shape Multiclass (str. 1210) na podstawie
wyborów dokonanych na karcie Opcje oraz na karcie Dane określany jest sposób
przypisywania atrybutów do eksportowanych klas elementów. Zobacz sekcję
Eksportowanie do formatu Shape Multiclass (str. 1210).

■ Podczas eksportowania do pliku DGN w wersji 7 lub 8 kliknij przycisk Przypisz
warstwy mapy do poziomów DGN, aby odwzorować każdą warstwę w bieżącej
mapie do poziomu w rysunku DGN. Kliknij przycisk Przypisz warstwy do
poziomów, aby określić nazwy dla poziomów DGN. Zamknięte polilinie są
zawsze eksportowane jako regiony; będą one przedstawione jako kształty w
pliku DGN v8. Nie można odznaczyć pola wyboru Traktuj zamknięte polilinie
jako regiony.

■ Kliknij przycisk Opcje sterowników, aby ustawić opcje charakterystyczne dla
wybranego formatu eksportu. Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji
sterowników, zobacz:

■ Eksportowanie do pokryć ESRI Arc/INFO (str. 1194)

■ Eksportowanie do pliku symboli ESRI (str. 1196)

■ Eksportowanie do formatu Geographic GML (Markup Language) (str. 1205)

■ Eksportowanie do formatu MicroStation Design (DGN) w wersjach·7 i·8
(str. 1202)

■ Eksportowanie do formatu Shape Multiclass (str. 1210)

■ Eksportowanie do formatu VML (Vector Markup Language) (str. 1206)

Dla innych obsługiwanych formatów nie są określone opcje sterowników.
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7 Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć proces eksportowania.

Skrócone omówienie

MAPEXPORT

Eksportuje obiekty rysunkowe i ich dane atrybutów do pliku w formacie zewnętrznym.

Kliknij opcję Plik ➤ Przekształć DWG na ➤ Eksportuj do Map
3D.

Menu

Eksport pliku Map

Ikona

MAPEXPORTWiersz polecenia

Okno dialogowe EksportOkno dialogowe

Obsługiwane obiekty

Poniższe rodzaje obiektów są eksportowane:

■ Łuk

■ Definicja atrybutu

■ Tekst

■ Odwołanie do bloku (eksportowane jako punkt)

■ Okrąg

■ Elipsa

■ Powierzchnia

■ Kreskowanie

■ Linia

■ Multilinia

■ Tekst wielowierszowy

■ Punkt
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■ Region

■ Polilinia

■ Polilinia 2D

■ Polilinia 3D

■ Symbol

■ Wypełnienie

■ Splajn

■ Trasa

■ Odnośnik (eksportowany jako punkt)

Nieobsługiwane typy obiektów

Poniższe rodzaje obiektów nie są eksportowane:

■ Atrybut

■ Bryła

■ Wymiar

■ Wypełnienie gradientowe dla wieloboków (mpolygon)

■ Obraz

■ Linia odniesienia

■ Obramowanie OLE

■ Obramowanie OLE2

■ Obiekty zastępcze (z innych aplikacji)

■ Półprosta

■ Region

■ Rzutnia

■ Prosta
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Patrz także:

■ Przegląd konwersji i eksportu (str. 1181)

Obsługiwane formaty

Dla operacji eksportowania obsługiwane są następujące formaty:

■ Autodesk SDF (Spatial Data File — Plik danych przestrzennych) (str. 1189)

■ Autodesk SDF2 (str. 1191) (MapGuide 6.5 i wcześniejsze)

■ Pokrycia ESRI Arc/INFO (str. 1194)

■ ESRI ArcSDE (str. 1195)

■ Plik symboli ESRI (str. 1196)

■ GML (Geographic Markup Language) (str. 1205) (wersja·3.1.1)

■ MapInfo MIF/MID (str. 1199)

■ MapInfo TAB (str. 1201)

■ MicroStation Design (DGN) wersje·7 i 8 (str. 1202)

■ Shape Multiclass (str. 1210)

■ VML (Vector Markup Language) (str. 1206)

■ Formaty obrazu (str. 1223)

Patrz także:

■ Przegląd konwersji i eksportu (str. 1181)

■ Eksportowanie danych DWG do formatu SDF2 (str. 1191)

■ Eksportowanie danych DWG do składnicy danych FDO (str. 1220)

■ Eksportowanie map do formatu DWG (str. 1219)
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Eksportowanie do pliku Autodesk SDF (Spatial Data File)

SDF jest własnym, plikowym formatem geoprzestrzennym Autodesk, zoptymalizowanym
pod kątem przechowywania bardzo dużych sklasyfikowanych zestawów danych.

Format SDF jest podobny do formatu SHP, ponieważ zawiera dwa typy danych, dane
przestrzenne i dane tekstowe. Jednak w przeciwieństwie do SHP format SDF przechowuje
oba typy danych w jednym pliku, a nie w zbiorze plików.

Jeśli dane rysunku zostaną zapisane jako plik SDF, można nadać odpowiednie style i
opublikować dane w sieci Internet przy pomocy programu Autodesk MapGuide Enterprise
2007. Możliwe jest również publikowanie danych mapy bezpośrednio do programu
MapGuide (str. 1154), bez eksportowania ich do pliku SDF.

Wersje

Bieżącą wersją, obsługiwaną przez programy AutoCAD Map 3D i Autodesk MapGuide
Enterprise, jest wersja SDF 3. W programie AutoCAD Map 3D jest ona określona jako
"SDF."

Pliki SDF w wersji 2 są nadal obsługiwane przez program MapGuide 6.5 (i jego wcześniejsze
wydania); istnieje również możliwość importowania i eksportowania plików SDF 2 w
programie AutoCAD Map 3D przy pomocy oddzielnego interfejsu.

Zalety

Zalety formatu SDF w porównaniu z formatem DWG są następujące:

■ Pozwala przechowywać i zarządzać wielokrotnie większą ilością danych, niż DWG.

■ Jest bardzo szybki, co pozwala aplikacjom firmy Autodesk, takim jak programy
AutoCAD Map 3D i MapGuide, odczytywać i wyświetlać dziesiątki tysięcy elementów
w ciągu sekundy.

■ Daje możliwości potężnej bazy danych bez nakładów i kosztów charakterystycznych
dla pełnego systemu zarządzania relacyjną bazą danych (RDBMS), takiego jak SQL
Server lub Oracle.

■ Plik SDF może przechowywać pojedynczą klasę elementów lub wiele klas elementów.

■ Jest łatwy w zarządzaniu, umożliwiając dostęp do schematu baz danych.

Eksportowanie

Podczas eksportowania do istniejącego pliku można zdecydować, czy plik ma zostać
nadpisany, czy też nowe dane mają zostać do niego dołączone. Nadpisanie spowoduje
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bezpowrotne usunięcie istniejącego pliku i utworzenie nowego. Dołączenie spowoduje
dodanie danych z bieżącej operacji eksportu do istniejących danych bez usuwania
istniejących danych.

Podczas dołączania wszystkie istniejące klasy w docelowym pliku pozostają niezmienione.
Zostaną dodane nowe klasy elementów, a także nowe właściwości do istniejących klas
elementów.

Jeśli plik docelowy zawiera właściwości, dla których nie ma wartości w pliku źródłowym,
w wynikowym pliku właściwości te mogą być widoczne jako puste lub mające wartości
domyślne, zależnie od ustawień określonych w schemacie.

Jeśli dane źródłowe zawierają klasy, które nie znajdują się w pliku docelowym, klasy te
zostaną utworzone i będą mieć właściwości danych źródłowych.

UWAGA Podczas eksportowania do każdej klasy elementów dodawana jest właściwość
indeksu. Nazwę tej właściwości można określić w pliku MapExport.ini (str. 241).

Odpowiedni komunikat poinformuje o wyniku eksportu. Ponieważ niektóre elementy
należą do wielu klas elementów, liczba eksportowanych elementów może nie zgadzać
się z liczbą utworzonych elementów SDF. W komunikacie zawarta będzie informacja o
liczbie elementów DWG, które zostały wyeksportowane więcej niż jeden raz. Jeśli
eksportowane klasy elementów zostały oparte na danych obiektu lub szablonach połączeń,
element może być eksportowany więcej niż raz, o ile więcej niż jedna tabela jest z nim
połączona.

Opcje sterownika

Dla formatu SDF nie są dostępne opcje sterownika eksportu.

Patrz także:

■ Dostosowywanie plików .ini importu i eksportu (str. 241)

■ Przed przeniesieniem danych rysunku do formatu SDF (str. 1190)

■ Aby określić nazwę właściwości indeksu używanej podczas eksportu (str. 1191)

■ Aby przenieść dane do formatu SDF (str. 1191)

Przed przeniesieniem danych rysunku do formatu SDF

■ Wyczyszczenie błędów geometrii. (str. 1344)
Przed eksportowaniem danych należy użyć narzędzi czyszczenia w programie
AutoCAD Map 3D, aby poprawić wszystkie błędy geometrii wprowadzone podczas
szkicowania, digitalizacji lub przekształcania danych.
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■ Dodanie danych atrybutów do obiektów (str. 868) lub klasyfikacja (str. 845) obiektów
rysunku (DWG), które będą eksportowane.
Jeśli wewnątrz mapy tworzone są tabele danych obiektów i dodawane są informacje
atrybutów lub połączenia obiektów z danymi w zewnętrznym źródle danych, na
przykład bazie danych, można eksportować te atrybuty. Jeśli obiekty są klasyfikowane,
można użyć tych klas jako podstawy eksportowania.

■ Decydowanie o sposobie eksportu danych do pliku SDF.
Istnieje możliwość eksportu do pojedynczej klasy elementów, w której znajdą się
wszystkie elementy określone na karcie Klasa elementów. W tym celu należy kliknąć
opcję Utwórz pojedynczą klasę ze wszystkich wybranych obiektów i wpisać nazwę
tej klasy.

Możliwe jest eksportowanie danych do wielu klas jednocześnie (str. 1208) i łączenie
organizacji danych w·rysunku z wyborami dokonanymi na karcie Klasa elementów
w celu określenia atrybutów dla wszystkich eksportowanych klas elementów.

Aby określić nazwę właściwości indeksu używanej podczas eksportu

■ Podaj inną nazwę w pliku MapExport.ini (str. 241) pod pozycją FDO_SDF, tam gdzie
wyświetlana jest nazwa Driver:fdo_index_column.

Aby przenieść dane do formatu SDF

■ Eksport do SDF (str. 1181) — Umożliwia eksportowanie obiektów rysunku·do pliku SDF
(w wersji 3).

■ Eksport do·SDF 2 (str. 1191) — Umożliwia importowanie danych w poprzedniej wersji
formatu SDF z formatu DWG i eksportowanie ich do formatu DWG.

■ Kopia całkowita (str. 526) – Umożliwia przenoszenie danych do i z plików SDF (w
wersji 3) i innych składnic danych geoprzestrzennych.

Eksportowanie danych DWGdo formatu SDF2

Eksportuj obiekty rysunkowe do formatu SDF 2, aby użyć ich jako warstwy mapy w
programie Autodesk MapGuide w wersji 6.5 i wcześniejszych.

UWAGA Ten format jest nieczytelny dla programu Autodesk MapGuide Enterprise 2007
lub MapGuide Open Source. Dane można opublikować do formatu Autodesk MapGuide
Enterprise (str. 1154).
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Razem z obiektami można eksportować dane dołączone do obiektów (takie jak dane
opisowe, dane zewnętrzne, dane atrybutów lub właściwości) i używać w następujących
polach SDF:

■ Nazwa SDF — rozwijana etykieta

■ Klucz — łącze do zewnętrznej bazy danych

■ URL — osadzone łącze WWW przenoszące do innej strony WWW

Eksportuj tylko jeden typ obiektu — punkt, linię, region, lub opis — do pliku SDF.
Skojarzony plik SIF jest plikiem formatu indeksu przestrzennego.

Należy użyć układu współrzędnych obowiązującego w AutoCAD Map 3D lub
wyeksportować plik, korzystając z innego globalnego układu współrzędnych. Do konwersji
można również zdefiniować własny układ współrzędnych.

Po utworzeniu pliku SDF 2 można za pomocą·programów Autodesk MapGuide Author
i·Autodesk MapGuide Server utworzyć pliki potrzebne do tworzenia i rozpowszechniania
map, które można przeglądać w sieci WWW.

Więcej informacji na temat plików SDF 2 i SIF programu Autodesk MapGuide znajduje
się w systemie Pomocy programu Autodesk MapGuide SDF Loader.

Patrz także:

■ Publikowania w formacie przeznaczonym dla programu MapGuide (str. 1154)

■ Importowanie plików Autodesk SDF (Spatial Data Files) (str. 325)

■ Przegląd konwersji i eksportu (str. 1181)

■ Importowanie plików Autodesk SDF 2 (str. 327)

Aby wyeksportować dane DWG do formatu SDF2

1 Kliknij menu Plik  ➤ Eksportuj  ➤ Jako SDF2 (Autodesk MapGuide 6.x).

2 W oknie dialogowym Eksport określ położenie i nazwę pliku. Kliknij przycisk Zapisz.

3 Na karcie Wybór w Okno dialogowe Eksport Autodesk MapGuide (str. 1334), w sekcji
Typ SDF, określ typ danych do eksportu:

■ Punkt — Punkty i wstawienia.

■ Linia — Linie, łuki (segmentowane), polilinie i wypukłe polilinie (segmentowane).

■ Region — Zamknięte polilinie i okręgi.
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■ Opis — Teks i tekst wielowierszowy (tekst wielowierszowy eksportuje
pojedynczy obiekt punktowy).

4 Na karcie Wybór określ sposób wybierania obiektów do eksportu.

5 Na karcie Opcje pod opcją Opis SDF podaj opis pliku SDF, do którego eksportowane
są dane.

6 W polu Wyrażenia danych można utworzyć następujące wyrażenia:

■ Użyj opcji Klucz, aby zdefiniować wyrażenie działające jako połączenie między
plikiem SDF, a polem w zewnętrznej bazie danych.

■ Użyj opcji Nazwa, aby zdefiniować wyrażenia dla pola Nazwa SDF.

■ Użyj opcji URL, aby zdefiniować wyrażenie działające jako URL (Uniform
Resource Locator).

Aby utworzyć wyrażenie, używając danych dołączonych do obiektu, takich jak dane
opisowe, dane zewnętrzne, dane atrybutów lub wartości właściwości, kliknij …, aby
wybrać z listy dostępnych danych i właściwości.

UWAGA Podczas eksportowania mapy do formatu SDF, jeżeli używane są wyrażenia
odnoszące się do wartości SQL, proces eksportowania będzie wymagał pliku
wymiany o bardzo dużych rozmiarach. Może być konieczne podzielenie danych na
mniejsze fragmenty.

7 W polu Konwersja współrzędnych wybierz opcję Przekształć na. Aby określić
konwersję współrzędnych jako część pliku eksportu, podaj kod układu
współrzędnych.

8 W polu Inne wybierz opcję Utwórz plik indeksu klucza (KIF), aby utworzyć plik KIF
razem z plikiem SDF.

9 Aby zapisać swoje ustawienia jako profil, kliknij przycisk Zapisz.

10 Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć eksportowanie danych.

Skrócone omówienie

MAP2SDF

Eksportuje plik w formacie SDF 2, aby można go było używać w programie Autodesk
MapGuide w wersji 6.5 i wcześniejszych.
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Kliknij opcję Plik ➤ Przekształć DWG na ➤ Autodesk SDF2
(MapGuide6.x...).

Menu

MAP2SDFWiersz polecenia

Okno dialogowe Eksport Autodesk MapGuideOkno dialogowe

Eksportowanie do pokryć ESRI Arc/INFO

AutoCAD Map 3D obsługuje Arc/INFO w wersji 7.2, 7.3 i 8.x oraz E00.

ESRI Arc/INFO przechowuje pokrycia na twardym dysku w postaci katalogu plików.
Główny katalog pokrycia, zwany Workspace, zawiera zawsze jeden podkatalog o nazwie
INFO. Każde pokrycie jest zapisywane do swojego własnego podkatalogu. Jeżeli brak
obszaru pracy pokrycia na komputerze, AutoCAD Map 3D utworzy go podczas eksportu
rysunku do pokrycia Arc/INFO.

Arc/INFO używa wartości poziomów (wartość Z), lecz są one przechowywane jako pole
w tabeli atrybutów. Aby eksportować poziom, należy wybrać właściwość Poziom.

W czasie eksportu eksportowany plik jest przechowywany w pamięci, zanim zostanie
zapisany do pliku. Jeżeli podczas eksportowania dużych rysunków wystąpią problemy,
należy zwiększyć rozmiar pamięci wirtualnej.

Pokrycia PC są pojedynczej precyzji. Pokrycia UNIX mogą być pojedynczej lub podwójnej
precyzji. AutoCAD Map 3D zawsze eksportuje pokrycia podwójnej precyzji, chociaż
importuje pokrycia pojedynczej i podwójnej precyzji.

Obiekty programu Map, takie jak łuki, splajny i okręgi, są segmentowane w pokryciu.
Ustawienia segmentacji można zmienić, edytując plik mapimport.ini.

Ograniczenia eksportu

Podczas określania nazwy pokrycia należy użyć mniej niż 14 znaków i nie można używać
kropki. Jeśli używane są znaki dwubajtowe, można użyć co najwyżej 6 znaków.

Jeśli podany zostanie nazwa katalogu, która już istnieje i zawiera plik tekstowy lub plik
dziennika, pliki te mogą zostać nadpisane.

Arc/INFO obsługuje również format transferu o nazwie E00, w którym wszystkie
informacje zapisywane są do jednego pliku, który może przyjąć dość duży rozmiar.

Przy eksportowaniu tekstu lub tekstu wielowierszowego do pokryć Arc/Info wynikowymi
obiektami w danych typu Coverage są opisy. AutoCAD Map 3D nie obsługuje danych
atrybutów dla opisów. W rezultacie podczas eksportu wszystkie dane dowiązane do
obiektów tekstowych będą ulegały zniszczeniu. Sama wartość tekstu zostanie zachowana.
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Opcje sterownika

W czasie eksportu do formatu E00 lub pokrycia można ustawić następujące opcje:

OpisOpcja

Można wybrać Double lub Single. Domyślną jest
Double.

Coverage Precision

Można wybrać None, Partial lub Full.Kompresja (dostępna tylko dla E00)

Można wybrać Create lub Bypass. Domyślną jest
Create.

Topologia liniowa

Patrz także:

■ Dostosowywanie plików .ini importu i eksportu (str. 241)

■ Aby zmienić ustawienia używane dla·segmentacji (str. 1199)

■ Aby wyeksportować dane do Arc/INFO (str. 1195)

Aby zmienić ustawienia używane w programie AutoCAD Map 3D dla segmentacji

■ Dokonaj edycji pliku mapexport.ini.
Zobacz sekcję Aby dokonać edycji pliku .ini (str. ?).

Aby wyeksportować dane do Arc/INFO

■ Wykonaj instrukcje eksportu. (str. 1181)

Eksportowanie do bazy danych·ESRI ArcSDE

Dane można wyeksportować z pliku DWG do podłączonej bazy danych ESRI ArcSDE

Eksport

Danych eksportowanych z programu AutoCAD Map 3D nie można dołączyć·do składnicy
danych ESRI ArcSDE. Dane DWG należy przypisać do istniejących schematów bazy
danych.
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Opcje sterownika

Dla bazy danych ESRI ArcSDE nie są dostępne opcje sterownika eksportu.

Patrz także:

■ Wprowadzanie elementów z baz danych ArcSDE (str. 274)

Eksportowanie do pliku symboli ESRI

Program AutoCAD Map 3D obsługuje wersje ArcView do 3.2 i 8.x.

Informacje na temat plików SHP

W plikach ESRI SHP przechowywane są informacje o geometrii oraz danych atrybutów
elementów. Pojedynczy symbol może składać się z pięciu fizycznych plików o tej samej
nazwie, ale różniących się rozszerzeniem:

■ .shp— Dane geometryczne. Dane wielu punktów, polilinii i regionów mogą być
zapisane w jednym pliku SHP, ale każdy plik SHP może przechowywać tylko jeden
typ geometrii. Przykładowo plik linii SHP może zawierać dane rzek, dróg i rur.

■ .shx — Geometryczny indeks elementów mapy, który może być wykorzystywany
przez niektóre aplikacje do odnalezienia elementów w różnych sekcjach dużych map.

■ .dbf— Dane atrybutów skojarzone z elementami mapy.

■ .prj— Dane dotyczące odwzorowania i układu współrzędnych. Plik ten jest tworzony
tylko wtedy, gdy do mapy przypisany jest układ współrzędnych.

■ .idx— Identyfikuje pole indeksu w powiązanym pliku SHP, które jest unikatowym
identyfikatorem każdego elementu w pliku SHP.

Eksportowanie

W plikach DWG może być zawartych wiele typów geometrii, natomiast w plikach SHP -
tylko jeden typ. W każdym pliku ESRI SHP przechowywane są dane przestrzenne jednego
typu: punkty, linie, tekst lub regiony. Pliki tekstowe SHP zawierają atrybuty tekstowe
skojarzone z punktami.

Podczas eksportowania w programie AutoCAD Map 3D wybrane obiekty są automatycznie
filtrowane, tak aby obiekty odpowiedniego typu zostały wyeksportowane do właściwego
pliku SHP. Nazwy plików utworzonych podczas operacji eksportu składają się z nazw
klas elementów oraz nazw typów geometrii, na przykład DZIAŁKI_POLYGON.SHP.
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UWAGA Nie można nadać klasie elementów SHP nazwy FeatId. Jest to nazwa
zarezerwowana.

Opcje eksportu

Można wyeksportować jeden obiekt do pojedynczego pliku lub wiele obiektów do zbioru
plików. Istnieją dwie metody eksportowania wielu plików.

■ Pojedynczy plik
O ile plik MapExport.ini nie został zmodyfikowany, wybranie typu ESRI Shapefile z
rozwijanej listy w oknie dialogowym Eksportuj powoduje wyeksportowanie jednego
typu geometrii do jednego pliku SHP. Typ geometrii określić należy na karcie Wybór
okna dialogowego Eksportuj.

■ Eksport do folderu - plik MapExport.ini.
Plik inicjalizacji można zmodyfikować (str. 246), tak aby podczas eksportu obiektów
rysunku·do formatu ESRI SHP zostały uwzględnione wszystkie typy obiektów.
Spowoduje to usunięcie opcji typu obiektu i wyświetlenie pola Przedrostek nazwy
pliku na karcie Opcje okna dialogowego Eksportuj, które pozwoli utworzyć folder
plików SHP z użyciem tego przedrostka, dołączonego do nazwy każdego typu obiektu.

Metoda ta jest efektywna, kiedy eksportowane są wszystkie geometrie z pliku DWG
i wizualna dokładność jest ważniejsza niż zachowanie klas i atrybutów.

Wszystkie obiekty tego samego typu geometrii zostaną zgrupowane w jednym pliku
SHP. Przykładowo, jeżeli rury, drogi i strumienie reprezentowane są przez linie,
wyeksportowany zostanie jeden plik SHP zawierający geometrię i atrybuty wszystkich
trzech typów obiektów. Jeśli strumienie będą mieć atrybuty, które nie będą dotyczyć
rur, atrybuty te dla rur będą miały puste wartości.

Aby utworzyć regiony w plikach SHP przy użyciu opcji eksportu do folderu, należy
zaznaczyć opcję Traktuj zamknięte polilinie jako regiony. Aby wyeksportować
zamknięte polilinie jako linie, należy wybrać typ obiektu Linia. Aby wyeksportować
zamknięte polilinie jako regiony, należy wybrać typ obiektu Region i zaznaczyć opcję
Traktuj zamknięte polilinie jako regiony na karcie Opcje.

Wszystkie nowe klasy SHP, które zawierają elementy tekstowe, otrzymają właściwość
o nazwie TEXTSTRING. Aby wprowadzić te informacje z powrotem do programu
AutoCAD Map 3D, należy wybrać opcję importu punktów jako tekstu.

■ Eksport typu Shape Multiclass (str. 1210)
Jest to osobna opcja na liście rozwijanej w oknie dialogowym Eksportuj, która
umożliwia·eksport wielu obiektów rysunku·do·zbioru plików SHP w określonym
folderze. Każdy wynikowy plik SHP będzie zawierał geometrię i atrybuty dla jednego
typu geometrii i zostanie zachowany pod nazwą, która będzie wskazywać ten typ,
na przykład DZIAŁKI_POLYGON.SHP.
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Można określić, czy wynikowe pliki będą zawierać pojedynczą klasę elementów, czy
też wiele klas elementów w oparciu o warstwę, klasyfikację obiektów, dane obiektów
lub szablony połączeń.

Można również eksportować dane obiektu lub połączenia zewnętrznych baz danych do
odpowiedniego pliku bazy danych SHP (DBF).

Ograniczenia eksportu

Pliki SHP nie przechowują informacji o kolorach; w formacie ArcView każdemu tematowi
przypisany jest kolor, który jest używany podczas rysowania elementu.

W plikach SHP nie można przechowywać informacji o łukach. Podczas eksportowania
łuki, splajny oraz elipsy przekształcane są w segmentowane polilinie. Ustawienia używane
dla segmentacji można zmieniać.

Nadpisywanie lub·dołączanie

W przypadku eksportowania do istniejącego pliku lub do folderu zawierającego pliki o
tych samych nazwach, jak te wygenerowane podczas eksportu, można zdecydować, czy
istniejące dane mają zostać nadpisane, czy też nowe dane mają zostać do nich dołączone.
Nadpisanie może spowodować uszkodzenie istniejących plików podczas tworzenia
nowych. Dołączanie spowoduje dodanie danych z bieżącej operacji eksportu do
istniejących danych bez usuwania istniejących danych.

Jeśli wybrano opcję dołączania i przekształcany jest układ współrzędnych dla danych,
istniejące oraz nowe dane muszą mieć te same źródłowe i docelowe układy współrzędnych.

Nie można skorzystać z opcji dołączania w celu aktualizacji istniejących danych, a jedynie
w celu dodania nowych danych.

Jeśli używana jest opcja eksportu do folderu lub wielu plików Symboli i wybrano opcję
dołączania, program AutoCAD Map 3D sprawdzi, czy w folderze docelowym istnieją pliki,
które zawierają te same nazwy klas elementów, nawet jeśli nazwy tych plików nie wskazują
na konkretne rodzaje geometrii. Przykładowo eksportowanie działek zwykle powoduje
utworzenie pliku o nazwie DZIAŁKI_POLYGON.SHP. Jednakże, jeśli folder zawiera plik
DZIAŁKI.SHP, program AutoCAD Map 3D sprawdzi rodzaj geometrii w tym pliku i, jeśli
zawiera on dane regionów, eksportowanie działek spowoduje dołączenie danych do tego
pliku.

UWAGA Jeśli dane spełniają powyższe kryteria, ale operacja eksportu kończy się
niepowodzeniem, należy spróbować usunąć plik .prj w docelowym folderze i ponownie
wykonać operację eksportu.
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Opcje sterownika

Podczas eksportowania do plików SHP można wybrać jedną z dwóch opcji sterownika:
Pliki symboli dwuwymiarowych lub Pliki symboli trójwymiarowych.

Patrz także:

■ Dostosowywanie plików .ini importu i eksportu (str. 241)

■ Aby podczas eksportu obiektów rysunku·do formatu ESRI SHP zostały uwzględnione
wszystkie typy obiektów (str. 1199)

■ Aby zmienić ustawienia używane w programie AutoCAD Map 3D dla segmentacji
(str. 1199)

■ Aby wyeksportować dane do formatu SHP (str. 1199)

Aby podczas eksportu obiektów rysunku·do formatu ESRI SHP zostały uwzględnione
wszystkie typy obiektów

1 Zmodyfikuj plik inicjalizacji (str. 246) MapExport.ini.

W wyniku tej czynności zostaną usunięte opcje typu obiektu, a na karcie Opcje
dostępnej w oknie dialogowym Eksportuj zostanie wyświetlone pole Przedrostek
nazwy pliku.

2 Wybierz opcję pliku symboli ESRI z listy rozwijanej w oknie dialogowym Eksportuj,
aby przeprowadzić eksport do folderu plików.

Aby zmienić ustawienia używane w programie AutoCAD Map 3D dla segmentacji

■ Dokonaj edycji pliku mapexport.ini.
Zobacz sekcję Aby dokonać edycji pliku .ini (str. ?).

Aby wyeksportować dane do formatu SHP

■ Wykonaj zwykłe instrukcje eksportu. (str. 1181)

■ Użyj opcji eksportu Shape Multiclas (str. 1210).

Eksportowanie do formatuMapInfoMIF/MID

MIF/MID jest plikiem standardowym MapInfo. AutoCAD Map 3D obsługuje pliki MIF/MID
z MapInfo do wersji 7.
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Informacje na temat plikówMapInfoMIF/MID

Format MapInfo MIF/MID przechowuje zarówno geometrię, jak i atrybuty (dane)
elementów i jest zestawem dwóch fizycznych plików, które pracują razem.

■ .mif— wektorowe dane geometryczne. Jeden plik .mif może zawierać wiele różnych
typów geometrii.

■ .mid— atrybuty danych geometrycznych.

Eksportowanie

Format MIF/MID nie obsługuje elips z ramką ograniczającą ustawioną pod kątem (np.
elips, których osie są pod kątem do osi X i Y), zatem przy eksporcie elips z AutoCAD Map
3D do MIF/MID są one dzielone na odcinki. Aby zmienić ustawienia używane w programie
AutoCAD Map 3D dla segmentacji, należy dokonać edycji pliku mapexport.ini.

Opcje sterownika

MapInfo MIF/MID nie posiada opcji sterownika eksportu.

Patrz także:

■ Dostosowywanie plików .ini importu i eksportu (str. 241)

■ Aby zmienić ustawienia używane w programie AutoCAD Map 3D dla segmentacji
(str. 1200)

■ Aby wyeksportować dane do MapInfo MIF/MID (str. 1200)

Aby zmienić ustawienia używane w programie AutoCAD Map 3D dla segmentacji

■ Dokonaj edycji pliku mapexport.ini.
Zobacz sekcję Aby dokonać edycji pliku .ini (str. ?).

Aby wyeksportować dane do MapInfo MIF/MID

■ Wykonaj instrukcje eksportu. (str. 1181)
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Eksportowanie do formatuMapInfo TAB

MapInfo TAB, traktowany także jako rdzenny format MapInfo, jest dwuwymiarowym
formatem, przechowującym zarówno geometrie elementów, jak i atrybuty (dane) w
zestawie plików fizycznych, które mają następujące rozszerzenia:

Informacje na temat plikówMapInfo TAB

■ .tab— główny plik tabeli programu MapInfo. Jest on skojarzony z odpowiednimi
plikami .dat, .id, .map i .ind.

■ .dat— dane tabelaryczne tabeli w rodzimym formacie programu MapInfo.

■ .id— indeks pliku obiektów graficznych .map programu MapInfo.

■ .map— zawiera informacje geograficzne opisujące obiekty mapy.

■ .ind— indeks pliku tabelarycznego .dat programu MapInfo.

AutoCAD Map 3D umożliwia import i eksport w formacie MapInfo TAB do wersji 7.

Eksportowanie

Format TAB nie obsługuje elips z ramką ograniczającą ustawioną pod kątem (np. elips,
których osie są pod kątem do osi X i Y), zatem przy eksporcie elips z AutoCAD Map 3D
do TAB są one dzielone na odcinki. Ustawienia używane w programie AutoCAD Map 3D
dla segmentacji można zmienić w pliku mapexport.ini.

Opcje sterownika

MapInfo TAB nie posiada opcji sterownika eksportu.

Patrz także:

■ Dostosowywanie plików .ini importu i eksportu (str. 241)

■ Aby zmienić domyślne ustawienie wyrównania tekstu dla plików MapInfo TAB (str.
341)

■ Aby wyeksportować dane do MapInfo TAB (str. 1202)

Aby zmienić ustawienia używane w programie AutoCAD Map 3D dla segmentacji

■ Dokonaj edycji pliku mapexport.ini.
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Zobacz sekcję Aby dokonać edycji pliku .ini (str. ?).

Aby wyeksportować dane do MapInfo TAB

■ Wykonaj instrukcje eksportu. (str. 1181)

Eksportowanie do formatuMicroStation Design (DGN) w
wersjach·7 i·8

Dane w formacie Microstation DGN w wersjach·7 i·8 można importować i eksportować.
Programy firm Bentley Systems, Inc. i MicroStation używają formatu DGN, który jest
podobny do pliku DWG; w tym samym pliku mogą znajdować się punkty, linie, obszary,
teksty i inne rodzaje obiektów.

Eksport

W oknie dialogowym Eksportuj dostępne są dwie opcje dla formatu Microstation DGN
(wersja·7 i wersja 8). Możliwe jest odwzorowanie warstw na mapie jako poziomów DGN
podczas eksportowania. Warstwy są domyślnie przypisywane do nazw poziomów przy
użyciu tej samej nazwy, co nazwa warstwy.

Geometria zapisywana jest w plikach DGN 7 w postaci stałoprzecinkowych liczb
całkowitych . W przypadku eksportowania danych mapy o dużych wartościach
współrzędnych można przekroczyć te wartości, co prowadzi do nieprzewidywalnych
skutków. Plik źródłowy służący do eksportowania danych ma znaczny wpływ na wynikowe
dane w formacie DGN.

Każdy plik DGN wymaga pliku źródłowego dającego mu domyślne informacje (podobnie
jak plik prototypu acad.dwg lub plik szablonu). Plik źródłowy wpływa na jednostki robocze,
globalny początek układu współrzędnych, wersję, do której będzie przeprowadzany
eksport itd. Kilka plików źródłowych dostarczanych jest z programem AutoCAD Map 3D.

Plikiem domyślnym dla wersji 7 DGN jest plik lrgseed.dgn. Plikiem domyślnym dla wersji
8 DGN jest plik lrgseed3d_v8.dgn. Oba pliki są trójwymiarowymi plikami źródłowymi.

Aby eksportować plik do dwuwymiarowego pliku DGN lub określić odpowiednie
pochodzenie globalne lub jednostki robocze, należy ustanowić odniesienie do nazwy
pliku odpowiedniego pliku źródłowego. Globalny początek i jednostki rozdzielczości
powinny być ustawione w pliku źródłowym, który odpowiada współrzędnym rysunku
programu AutoCAD Map 3D.

Używany plik źródłowy ma istotny wpływ na rezultat procesu eksportu. Jeśli granice
współrzędnych płaszczyzny projektu w pliku ziarna·nie obejmują w całości zakresu rysunku
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programu AutoCAD Map 3D, w programie AutoCAD Map 3D zostanie automatycznie
powtórzona operacja eksportu przy użyciu opcji Oblicz optymalne parametry pliku
prototypu. Jeśli druga operacja eksportu nie powiedzie się, należy ręcznie wybrać plik
ziarna, który działa z danym regionem i układem współrzędnych.

Ograniczenia eksportu

Zamknięte obiekty nie zostaną wypełnione, nawet jeżeli zostały wypełnione oryginalnie.

Wzory kreskowania nie zostaną wyeksportowane. Jeżeli eksportowane są dane regionu
zakreskowanego w AutoCAD Map 3D, dane wynikowe nie będą wypełnione w
MicroStation.

Opcje sterownika dla formatu DGN 7

W przypadku eksportowania plików DGN 7 można określić następujące opcje:

OpisOpcja

Wybierz jednostki współrzędnych elementów: Główne lub
Podrzędne. Należy wybrać jednostkę pasującą do domyślnej

Jednostki współrzędnych

jednostki w rysunku AutoCAD Map 3D. Przykładowo, jeśli
domyślną jednostką rysunku AutoCAD Map 3D są metry, a
używany jest plik źródłowy, który definiuje metry jako jednostkę
główną, należy wybrać Master. Wartością domyślną jest
jednostka Główna.

Należy wybrać plik źródłowy, który kontroluje, czy wyjściowy
plik DGN jest dwuwymiarowy, czy trójwymiarowy, ustawia

plik Seed

jednostki współrzędnych, początek globalnego układu
współrzędnych itp. Należy użyć pliku źródłowego DGN w wersji
7.

Tę opcję należy zaznaczyć, aby nadpisać wszystkie ustawienia
pliku źródłowego i nakazać programowi AutoCAD Map 3D

Oblicz parametry

obliczenie tych ustawień. AutoCAD Map 3D wyznacza
największy wymiar dla zbioru eksportowanych obiektów i
ustawia odpowiedni obszar i dokładność. Ustawia też UOR dla
jednostki Podrzędnej na 10 oraz globalny początek układu
współrzędnych na środek prostokąta otaczającego
eksportowane obiekty.
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OpisOpcja

Tę opcję należy zaznaczyć, aby nadpisać ustawiony w pliku
źródłowym globalny początek układu współrzędnych. Należy

Override Global Origin

określić globalny początek układu współrzędnych, jaki ma zostać
użyty.

Opcje sterownika dla formatu DGN 8

W przypadku eksportowania plików DGN 8 można określić następujące opcje:

OpisOpcja

Wybierz jednostki współrzędnych elementów: Główne lub
Podrzędne. Należy wybrać jednostkę pasującą do domyślnej

Jednostki współrzędnych

jednostki w rysunku AutoCAD Map 3D. Przykładowo, jeśli
domyślną jednostką rysunku AutoCAD Map 3D są metry, a
używany jest plik źródłowy, który definiuje metry jako jednostkę
główną, należy wybrać Master. Wartością domyślną jest
jednostka Główna.

Należy wybrać plik źródłowy, który kontroluje, czy wyjściowy
plik DGN jest dwuwymiarowy, czy trójwymiarowy, ustawia

plik Seed

jednostki współrzędnych, początek globalnego układu
współrzędnych itp.

Patrz także:

■ Dostosowywanie plików .ini importu i eksportu (str. 241)

■ Importowanie obiektów z połączeniami do zewnętrznej bazy danych (str. 368)

■ Zmienianie pliku źródłowego dla pojedynczego pliku (str. 1204)

■ Aby zmienić plik źródłowy (str. 1205)

■ Aby wyeksportować dane do formatu DGN (str. 1205)

Zmienianie pliku źródłowego dla pojedynczego pliku

1 W oknie dialogowym Eksport kliknij kartę Opcje.

2 Kliknij Opcje sterownika.

1204 | Rozdział 9   Publikowanie i udostępnianie map



3 W oknie dialogowym Ustawienia wyjściowego pliku projektu kliknij ikonę w
menu Plik źródłowy.

UWAGA Jeżeli jesteś użytkownikiem z ograniczonymi uprawnieniami, upewnij
się, że plik źródłowy jest w miejscu, do którego masz dostęp.

4 W oknie dialogowym Wybór pliku źródłowego przejdź do miejsca, w którym znajduje
się odpowiedni plik źródłowy, a następnie go wybierz.

UWAGA Sprawdź, czy określony został plik źródłowy przeznaczony dla wersji DGN
określonej w oknie dialogowym Eksportowanie położenia. W przypadku
eksportowania do pliku DGN w wersji 7 nie można używać pliku źródłowego DGN
w wersji 8.

5 Kliknij przycisk Otwórz.

Aby zmienić domyślny plik źródłowy

1 Otwórz plik mapexport.ini, korzystając z edytora tekstu, takiego jak WordPad.

Plik znajduje się w folderze C:\Documents and Settings\All Users\Dane
aplikacji\Autodesk\AutoCAD Map 3D\R17.2.

2 Znajdź sekcję oznaczoną etykietą [DGN_V7]lub[DGN_V8]. W niej określony jest
domyślny plik źródłowy.

3 Określ nowy domyślny plik źródłowy.

Na przykład:Sterownik:RUNTIME_MACROS=_SEED,"C:\Program Files\Common

Files\Autodesk Shared\GIS\ImportExport\4.0\design\seed3d_ft.dgn".

4 Zapisz i zamknij plik .ini.

Aby wyeksportować dane do formatu DGN

■ Wykonaj instrukcje eksportu. (str. 1181)

EksportowaniedoformatuGeographicGML(MarkupLanguage)

Język GML (Geographic Markup Language) jest specyfikacją implementacji OpenGIS®,
która definiuje kodowanie XML dla celów przenoszenia i przechowywania informacji
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geograficznych. Specyfikację tę można znaleźć na stronie WWW
http://www.opengis.org/konsorcjum OpenGIS.

Program AutoCAD Map 3D umożliwia importowanie i eksportowanie danych w języku
GML.

Eksportowanie

Możliwy jest eksport plików GML w wersji 3.1.1.

Przed eksportowaniem danych GML w językach azjatyckich należy sprawdzić, czy w pliku
mapexport.ini znajdują się ustawienia kodowania języka konieczne do prawidłowego
wyeksportowania danych GML w danym języku.

Opcje sterownika

Dla formatu GML nie są dostępne opcje sterownika eksportu.

Patrz także:

■ Dostosowywanie plików .ini importu i eksportu (str. 241)

■ Aby sprawdzić ustawienia kodowania języka dla eksportu do formatu GML (str. 1206)

■ Aby wyeksportować dane do formatu GML (str. 1206)

Aby sprawdzić ustawienia kodowania języka dla eksportu do formatu GML

■ Upewnij się, że ustawienia kodowania języka w pliku mapexport.ini umożliwiają
eksport poprawnych danych GML w żądanym języku.
Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale Dostosowywanie plików .ini
importu i eksportu (str. 241).

Aby wyeksportować dane do formatu GML

■ Wykonaj instrukcje eksportu. (str. 1181)

Eksportowanie do formatu VML (VectorMarkup Language)

AutoCAD Map 3D obsługuje VML (Vector Markup Language). VML, napisany przy użyciu
składni XML, jest językiem znaczników bazującym na tekście używany do opisywania
grafik wektorowych. Format VML jest tylko eksportowany.
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Eksport

Przy eksporcie do formatu VML AutoCAD Map 3D tworzy jeden plik HTML (HyperText
Markup Language) z danymi VML umieszczonymi w sekcji <body> pliku HTML.

Przy eksporcie obiektów należy upewnić się, czy obiekty mają kolor, który będzie widoczny
na stronie docelowej. Przykładowo przy eksporcie na stronę z białym tłem należy upewnić
się, czy same obiekty nie są białe.

Można określić następujące atrybuty dla obiektów VML:

OpisAtrybut VML

Tytuł elementu, który może być wyświetlany przez przeglądarkę
VML. (Tytuł pojawia się jako etykieta narzędzi, gdy mysz zostanie
ustawiona nad elementem). Zakres: ciąg Domyślnie: brak.

vml_title

URL, do którego nastąpi przekierowanie po kliknięciu elementu.
Zakres: ciąg Domyślnie: brak.

vml_url

Docelowa ramka w URL. Zakres: ciąg Domyślnie: brak.vml_target

Indeks Z elementu w wyjściowym pliku VML. Liczby dodatnie
znajdują się z przodu ekranu; liczby ujemne - poza ekranem.

vml_z_index

Elementy z wyższym indeksem Z zasłaniają elementy z niższym in-
deksem Z. Zakres: liczba całkowita Domyślnie: 0 dla elementów
vml_polygon 10 dla elementów vml_polyline 11 dla elementów
vml_point 12 dla vml_text.

Opcje sterownika

VML nie posiada opcji sterownika eksportu.

Aby wyeksportować dane do formatu VML

■ Wykonaj instrukcje eksportu. (str. 1181)
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Eksportowanie do wielu klas

W przypadku następujących formatów wybrane dane można wyeksportować do wielu
klas elementów podczas jednej operacji:

■ Autodesk SDF (str. 1189)

■ Oracle (str. 1220)

■ ESRI ArcSDE (str. 1195)

UżywaniekartyKlasaelementówdostępnejwokniedialogowymEksportuj

Na karcie Klasa elementów należy określić atrybuty, które mają zostać·skojarzone ze
wszystkimi wyjściowymi klasami elementów. Utworzono na przykład trzy zestawy
obiektów: każdy z nich zawiera linie wodociągowe, energetyczne i kanalizacyjne, ale
zdefiniowane przez użytkownika kodowanie kolorów wskazuje dla poszczególnych
zestawów inną datę obsługi. Obiekty można wybierać na podstawie koloru, a następnie
eksportować je do wielu klas elementów (sieci wodociągowych, energetycznych i
kanalizacyjnych). Po wybraniu atrybutu na karcie Klasa elementów (na przykład data
obsługi) można go zastosować do wszystkich trzech klas elementów podczas ich
eksportowania.

Jeśli do eksportowanych obiektów są już przypisane atrybuty, dokonywanie wyboru
atrybutów na karcie Klasa elementów·nie jest zalecane.

Patrz także:

■ Przegląd konwersji i eksportu (str. 1181)

■ Eksportowanie danych DWG do składnicy danych FDO (str. 1220)

■ Eksportowanie danych DWG do składnicy danych FDO (str. 1220)

■ Aby wyeksportować wiele klas elementów (str. 1208)

■ Aby połączyć wiele warstw w jedną klasę elementu (str. 1210)

■ Aby zmienić nazwy klas, które zostały przypisane automatycznie (str. 1210)

Aby wyeksportować wiele klas elementów

1 Kliknij opcję·Utwórz wiele klas w oparciu o właściwość rysunku na karcie Klasa
elementów dostępnej w oknie dialogowym Eksportuj (str. 1181).

2 Określ metodę klasyfikacji.
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Wyświetlone zostaną jedynie metody odpowiednie dla danej mapy. Przykładowo,
jeśli nie wykonano klasyfikacji obiektów na mapie, nie zostanie wyświetlona opcja
Klasyfikacja obiektów.

Od wybranej metody klasyfikacji zależą wynikowe atrybuty klasy elementów, jak
pokazano w następującej tabeli:

WynikUstawienia w
oknie dialogowym
Wybierz atrybuty

WyjścieMetoda
klasyfikacji
metoda
klasyfikacji

Brak atrybutów wyjściowych klas
elementów

Nie wybrano
elementów

Klasy
elementów dla

Warstwy

poszczególnych
eksportowanych
warstw

We wszystkich klasach
elementów zawarte są wszystkie

Wybrane atrybutyKlasy
elementów dla

Warstwy

atrybuty wybrane w oknie
dialogowym Wybierz atrybuty.

poszczególnych
eksportowanych
warstw

Wyjściowe klasy elementów
dziedziczą atrybuty z tabeli Dane

Nie wybrano
elementów

Klasy
elementów dla

Dane obiektu (str.
179) lub Szablony

obiektu lub z definicji Szablonów
połączeń.

poszczególnych
obiektów

połączenia (str.
455)

skojarzonych z
tabelą danych
lub szablonem
połączenia.

Wyjściowe klasy elementów
dziedziczą atrybuty z tabeli Dane

Wybrane atrybutyKlasy
elementów dla

Dane obiektu lub
szablony
połączenia obiektu lub z definicji szablonówposzczególnych

połączeń. Wszystkie atrybutyobiektów
wybrane w oknie dialogowymskojarzonych z
Wybierz atrybuty RÓWNIEŻ·sątabelą danych
przypisywane do wszystkich
wyjściowych klas elementów.

lub szablonem
połączenia.

Eksportowanie do wielu klas | 1209



WynikUstawienia w
oknie dialogowym
Wybierz atrybuty

WyjścieMetoda
klasyfikacji
metoda
klasyfikacji

Wyjściowe klasy elementów
dziedziczą atrybuty z klasy ob-
iektów.

Nie wybrano
elementów

Klasy
elementów dla
poszczególnych

Klasa obiektów
(str. 108)

eksportowanych
klas obiektów.

Wyjściowe klasy elementów
dziedziczą atrybuty z klasy ob-

Wybrane atrybutyKlasy
elementów dla

Klasa obiektów

iektów. Wszystkie atrybutyposzczególnych
wybrane w oknie dialogowymeksportowanych

klas obiektów. Wybierz atrybuty RÓWNIEŻ·są
przypisywane do wszystkich
wyjściowych klas elementów.

Aby połączyć wiele warstw w jedną klasę elementu

1 Na karcie Klasa elementów dostępnej w oknie dialogowym Eksportuj (str. 1181)
wybierz opcję Utwórz pojedynczą klasę z wszystkich wybranych obiektów.

2 W kolumnie Klasa elementów nadaj nowej klasie elementów odpowiednią nazwę.

Na przykład jeśli plik DWG zawiera trzy warstwy o nazwach·tekst_Miasto,
tekst_Województwo i·tekst_Region, w kolumnie Klasa elementów połączonej klasie
elementów można nadać nazwę·“Tekst” .

Aby zmienić nazwy klas, które zostały przypisane automatycznie

1 Kliknij pole Klasa elementów.

2 Dokonaj edycji zaproponowanych nazw według potrzeb.

3 Kliknij przycisk OK.

Eksportowanie do formatu ShapeMulticlass

W obiektach rysunku (DWG) może być zawartych wiele typów geometrii; w plikach SHP
— tylko jeden typ. Jednakże opcja Shape Multiclass pozwala eksportować wiele obiektów
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rysunku·w postaci zbioru plików SHP w określonym folderze. Każdy wynikowy plik SHP
będzie zawierał geometrię i atrybuty dla pojedynczego typu geometrii. Przykładowo,
jeśli rury, drogi i strumienie są reprezentowane przez linie, wyeksportowane zostaną trzy
zbiory plików SHP, z których każdy zawierał będzie atrybuty i geometrię dla obiektów
jednego z tych typów. Informacje na temat zbioru plików SHP i ich nazewnictwa znajdują
się w rozdziale Importowanie plików ESRI ShapeFiles (str. 334).

UWAGA Istnieje również opcja eksportu do folderu MapExport.ini (str. 334).

Eksport

Można określić, czy wynikowe pliki będą zawierać pojedynczą klasę elementów, czy też
wiele klas elementów w oparciu o warstwę, klasyfikację obiektów, dane obiektów lub
szablony połączeń.

Wszystkie nowe klasy SHP, które zawierają elementy tekstowe, otrzymają właściwość o
nazwie TEXTSTRING. Aby wprowadzić te informacje z powrotem do programu AutoCAD
Map 3D, należy wybrać opcję importu punktów jako tekstu.

Aby utworzyć regiony podczas eksportowania, należy zaznaczyć opcję Traktuj zamknięte
polilinie jako regiony.

Istnieje możliwość eksportu do pojedynczej klasy elementów, w której znajdą się wszystkie
elementy określone na karcie Dane. Aby tego dokonać, należy wybrać opcję Jedna klasa
i wprowadzić nazwę dla tej klasy.

Można także eksportować dane do wielu klas jednocześnie (str. 1208) i łączyć organizację
danych na rysunku z ustawieniami na karcie Dane w celu określenia atrybutów dla każdej
eksportowanej klasy elementów.

Ograniczenia eksportu

Pliki SHP nie przechowują informacji o kolorach; w formacie ArcView każdemu tematowi
przypisany jest kolor, który jest używany podczas rysowania elementu.

W plikach SHP nie można przechowywać informacji o łukach. Podczas eksportowania
łuki, splajny oraz elipsy przekształcane są w segmentowane polilinie. Ustawienia używane
dla segmentacji można zmienić w pliku mapexport.ini.

Nie jest możliwe przypisywanie pól podczas eksportu do formatu Shape Multiclass. Jeśli
przypisywanie pól okaże się niezbędne, należy najpierw eksportować dane DWG do
formatu SDF, a następnie skorzystać z opcji Migracja danych (str. 526) Kopia całkowita,
aby eksportować dane do formatu SHP.
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Nadpisywanie i·dołączanie

W przypadku eksportowania do istniejącego pliku lub do folderu zawierającego pliki o
tych samych nazwach, jak te wygenerowane podczas eksportu, można zdecydować, czy
istniejące dane mają zostać nadpisane, czy też nowe dane mają zostać do nich dołączone.
Nadpisanie może spowodować uszkodzenie istniejących plików podczas tworzenia
nowych. Dołączanie spowoduje dodanie danych z bieżącej operacji eksportu do
istniejących danych bez usuwania istniejących danych. Jeśli wybrano opcję dołączania i
przekształcany jest układ współrzędnych dla danych, istniejące oraz nowe dane muszą
mieć te same źródłowe i docelowe układy współrzędnych. Nie można skorzystać z opcji
dołączania w celu aktualizacji istniejących danych, a jedynie w celu dodania nowych
danych.

UWAGA Jeśli dane spełniają powyższe kryteria, ale operacja eksportu kończy się
niepowodzeniem, należy spróbować usunąć odpowiednie pliki .prj w docelowym folderze
i ponownie wykonać eksportowanie.

Opcje sterownika

Podczas eksportowania do plików SHP można wybrać jedną z dwóch opcji sterownika:
Pliki symboli dwuwymiarowych lub Pliki symboli trójwymiarowych.

Patrz także:

■ Dostosowywanie plików .ini importu i eksportu (str. 241)

■ Importowanie plików ESRI ShapeFiles (str. 334)

■ Aby zmienić ustawienia używane podczas·segmentacji (str. 1212)

■ Aby wyeksportować dane do formatu SHP Multi-class (str. 1213)

■ Aby przypisać pola podczas eksportowania danych do formatu Shape Multiclass (str.
1213)

■ Aby podczas eksportu do formatu SHP Multiclass zostały utworzone regiony (str.
1213)

■ DaneAby wyeksportować dane do pojedynczej klasy elementów, w której znajdą się
wszystkie elementy określone na karcie (str. 1213)

Aby zmienić ustawienia używane w programie AutoCAD Map 3D dla segmentacji

■ Dokonaj edycji pliku mapexport.ini.
Zobacz sekcję Aby dokonać edycji pliku .ini (str. ?).
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Aby wyeksportować dane do formatu SHP Multi-class

■ Wykonaj instrukcje eksportu. (str. 1181)

Aby przypisać pola podczas eksportowania danych do formatu Shape Multiclass

1 Najpierw wyeksportuj dane DWG do formatu SDF.

2 Użyj opcji Migracja danych (str. 526) Kopia całkowita, aby wyeksportować dane do
formatu SHP.

Opcja Kopia całkowita pozwala na przypisywanie pól.

Aby podczas eksportu do formatu SHP Multiclass zostały utworzone regiony

1 Wybierz·opcję·Traktuj zamknięte polilinie jako regiony.

2 Wykonaj jedną z następujących operacji:

■ Aby wyeksportować polilinie jako linie, należy zaznaczyć typ obiektu Linia.

■ Aby wyeksportować zamknięte polilinie jako regiony, należy wybrać typ obiektu
Region i zaznaczyć Traktuj zamknięte polilinie jako regiony na zakładce Opcje.

Aby wyeksportować dane do pojedynczej klasy elementów, w której znajdą się
wszystkie elementy określone na karcie Dane

1 Kliknij opcję Jedna klasa.

2 Wpisz nazwę tej klasy.

Można eksportować dane do wielu klas jednocześnie (str. 1208) i łączyć organizacje
danych na rysunku z wyborami dokonanymi na karcie Dane w celu określenia
atrybutów dla wszystkich eksportowanych klas elementów.

Przypisanieatrybutówrysunkudowłaściwościklasyelementów

Podczas eksportowania danych DWG do formatu SDF można przypisać właściwości
atrybutów rysunku do właściwości klasy elementów. Ponadto można przypisać określone
wartości właściwości rysunku programu AutoCAD .COLOR, .LINETYPE i .LINEWEIGHT
do określonych wartości właściwości klasy elementów. Na przykład można określić, że
wszystkie rury narysowane liniami w kolorze zielonym będą rurami ośmiocalowymi, lub
że wszystkie drogi narysowane liniami 25 mm będą drogami dwupasmowymi.
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Więcej informacji na temat eksportowania danych rysunku do formatu Autodesk SDF
znajduje się w rozdziale·Eksportowanie do pliku Autodesk SDF (Spatial Data File) (str.
1189).

Aby przypisać atrybuty rysunku do właściwości klasy elementów

1 W oknie dialogowym Eksportuj kliknij kartę Klasa elementów.

2 Wybierz obiekty rysunku, które mają zostać przypisane do właściwości klasy
elementów.

3 W kolumnie Klasa elementów kliknij przycisk [...].

4 W oknie dialogowym Przypisanie właściwości klasy elementów wybierz lub
wprowadź właściwość klasy elementów, do której powinny zostać przypisane
atrybuty rysunku.

5 Do eksportu można wybrać dodatkowe obiekty i atrybuty rysunku, klikając przycisk
Wybierz atrybuty.

6 Kliknij przycisk OK.

Aby przypisać wartości atrybutów rysunku programu AutoCAD do wartości właściwości
klasy elementów

1 W oknie dialogowym Eksportuj kliknij kartę Klasa elementów.

2 Wybierz atrybuty rysunku, które mają zostać przypisane do właściwości klasy
elementów.

3 W kolumnie Klasa elementów kliknij przycisk [...].

4 W oknie dialogowym Przypisanie właściwości klasy elementów wybierz właściwość
klasy elementów, do której powinny zostać przypisane wartości atrybutów rysunku.

5 Do eksportu można wybrać dodatkowe właściwości i atrybuty rysunku, klikając
przycisk Wybierz atrybuty.

6 W kolumnie Atrybuty rysunku kliknij przycisk [...] w polu atrybutu, który ma zostać
przypisany do właściwości klasy elementów.

7 W oknie dialogowym Nowy typ danych właściwości wybierz z listy rozwijanej
odpowiedni typ danych.

8 Kliknij przycisk OK.

9 W oknie dialogowym Przypisanie wartości właściwości przypisz wartości atrybutów
rysunku do określonych wartości klasy elementów.
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10 Kliknij przycisk OK.

Skrócone omówienie

MAPEXPORT

Eksportuje obiekty rysunkowe i ich dane atrybutów do pliku w formacie zewnętrznym.

Kliknij opcję Plik ➤ Przekształć DWG na ➤ Eksportuj do Map
3D.

Menu

Eksport pliku Map

Ikona

MAPEXPORTWiersz polecenia

Okno dialogowe EksportOkno dialogowe

MAPEXPORTFDO

Eksportuje do składnicy danych FDO.

Kliknij opcję Plik ➤ Przekształć DWG na ➤ Połączenie FDO.Menu

_MAPEXPORTFDOWiersz polecenia

Eksportowanie tekstu zawartego w polilinii

Jeśli mapa zawiera tekst zawarty w polilinii, można przekształcić go w dane opisowe i
eksportować go jako dane atrybutów dołączone do polilinii.

Patrz także:

■ Przegląd konwersji i eksportu (str. 1181)

■ Konfigurowanie danych opisowych (str. 179)

Aby eksportować tekst zawarty w polilinii jako dane atrybutów

1 Utwórz tabelę danych opisowych (str. 182) z jednym polem.

2 Użyj polecenia Utwórz połączenia (str. 888), aby automatycznie dołączyć dane do
obiektów.
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W oknie Okno dialogowe Utwórz połączenia danych (str. 1561) wybierz opcję Zawarty
tekst. Opcja ta łączy dane tekstowe z polilinią zawierającą tekst.

W menu Połączenia danych wybierz opcję Utwórz rekordy danych opisowych i
określ nazwę tabeli utworzonej w kroku 1.

Kliknij przycisk OK i wybierz żądane obiekty. Dla każdego wybranego obiektu,
AutoCAD Map 3D utworzy nowy rekord w wybranej tabeli danych opisowych i
wypełni go zamkniętym tekstem.

3 Kliknij menu Plik  ➤ Przekształć·DWG na  ➤ Eksport Map 3D, aby wyeksportować
polilinie. Na karcie Dane lub Klasa elementów znajdującej się w Okno dialogowe
Import (str. 1464) wybierz tabelę utworzoną w punkcie·1. Wybierz żądane opcje
eksportowe i eksportuj obiekt.

Skrócone omówienie

ADEDEFDATA

Definiuje dane opisowe

Menu Ustawienia  ➤ Definiuj dane opisoweMenu

Definiuj dane obiektu

Ikona

ADEDEFDATAWiersz polecenia

Okno dialogowe Definiuj dane obiektuOkno dialogowe

ADEGENLINK

Automatycznie ustala połączenia między obiektami i danymi opisowymi lub rekordami
zewnętrznej bazy danych

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Ustawienia
 ➤ Więcej opcji szablonu połączenia  ➤ Generuj połączenia

Menu

ADEGENLINKWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
szablon połączenia ➤ Utwórz połączenia

Okienko zadań

Okno dialogowe Utwórz połączenia danychOkno dialogowe

MAPEXPORT
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Eksportuje obiekty rysunkowe i ich dane atrybutów do pliku w formacie zewnętrznym.

Kliknij opcję Plik ➤ Przekształć DWG na ➤ Eksportuj do Map
3D.

Menu

Eksport pliku Map

Ikona

MAPEXPORTWiersz polecenia

Okno dialogowe EksportOkno dialogowe

Eksportowanie regionów z topologii regionów

Eksportowanie regionów z topologii regionów jest przydatne podczas eksportowania
danych do zewnętrznego formatu pliku obsługującego regiony.

Podczas tej operacji można utworzyć grupę zawierającą wszystkie elementy
skomplikowanych obszarów, takich jak wyspy. Jeżeli wyspy posiadają własne wyspy lub
inne regiony wewnętrzne, zagnieżdżone regiony automatycznie ukształtują oddzielne
zgrupowanie, tworząc różne poziomy grupowania. Gdy dwa regiony (lub więcej) nie są
regionami zagnieżdżonymi, lecz mają wspólną granicę zewnętrzną, zostaną potraktowane
tak jak jedna grupa.

Patrz także:

■ Przegląd konwersji i eksportu (str. 1181)

■ Tworzenie zamkniętych polilinii z topologii regionów (str. 767)

■ Przekształcanie polilinii w regiony (str. 834)

■ Przekształcanie topologii regionów w regiony (str. 837)

Aby eksportować regiony z topologii regionów

1 Kliknij menu Plik  ➤ Przekształć·DWG na  ➤ Eksport Map 3D.

2 W Okno dialogowe Import (str. 1464) wybierz topologię do eksportu.

Wszystkie kompletne regiony w wybranej topologii zostaną wybrane automatycznie.

3 Wybierz opcję Grupuj złożone regiony, aby pogrupować zagnieżdżone regiony w
jeden zbalansowany region.

Jeżeli opcja Grupuj złożone regiony nie zostanie zaznaczona, AutoCAD Map 3D
utworzy oddzielny region dla każdej centroidy.
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Aby utworzyć pojedynczy region z zagnieżdżonych regionów, każdy zagnieżdżony
region musi posiadać centroidę. Jeśli na przykład istnieją trzy regiony zagnieżdżone
w sobie nawzajem, a środkowy region nie posiada centroidy, AutoCAD Map 3D
utworzy oddzielne regiony dla regionu wewnętrznego i zewnętrznego.

4 Ustaw wszelkie inne opcje eksportowania.

Skrócone omówienie

MAPEXPORT

Eksportuje obiekty rysunkowe i ich dane atrybutów do pliku w formacie zewnętrznym.

Kliknij opcję Plik ➤ Przekształć DWG na ➤ Eksportuj do Map
3D.

Menu

Eksport pliku Map

Ikona

MAPEXPORTWiersz polecenia

Okno dialogowe EksportOkno dialogowe

Zapisywanie obiektów rysunkowych do pliku DXF

Można utworzyć pliki DXF używane przez wcześniejsze wersje AutoCAD, jak również
przez wszystkie inne aplikacje obsługujące format DXF.

UWAGA Wszystkie dane topologiczne, połączenia z zewnętrznymi bazami danych, dane
opisowe i obiekty lądowe i wodne zostaną utracone po użyciu tego polecenia.

Patrz także:

■ Importowanie plików DXF (str. 328)

Aby utworzyć plik DXF

1 Kliknij menu Plik  ➤ Zapisz jako.

2 Z listy Pliki typu wybierz typ formatu DXF.

3 Określ nazwę i położenie pliku i kliknij przycisk Zapisz.
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Skrócone omówienie

NZAPISZ

Zapisuje kopię nienazwanego rysunku w pliku o nowej nazwie lub zmienia nazwę
bieżącego rysunku

Menu Plik  ➤ Zapisz jakoMenu

NZAPISZWiersz polecenia

Eksportowanie map do formatu DWG

Za pomocą Menedżera wyświetlania do formatu DWG można zapisać zarówno elementy
geoprzestrzenne, jak i obiekty DWG. Umożliwia to udostępnianie map ze stylami innym
użytkownikom, którzy nie używają Menedżera wyświetlania (na przykład korzystają z
programu AutoCAD lub poprzedniej wersji AutoCAD Map 3D).

Na rysunku wyjściowym zachowywana jest stylizacja, ale nie są zachowywane dołączone
dane (str. 442), etykiety oraz atrybuty obiektu. Rysunek wyjściowy można przeglądać w
poprzednich wersjach produktu AutoCAD Map 3D oraz w programie AutoCAD, a także
może być on używany w menedżerze zestawów arkuszy.

Poszczególne warstwy wyświetlania na mapie są zapisywane w odpowiadających im
warstwach na rysunku docelowym.

Aby utworzyć wiele map w oparciu o różne skale powiększenia, należy zapisać
poszczególne mapy w każdej żądanej skali powiększenia.

Patrz także:

■ Przenoszenie danych DWG do składnicy danych przestrzennych i z powrotem (str.
1224)

■ Praca z elementami geoprzestrzennymi i obiektami rysunkowymi (str. 21)

Aby zapisać mapę zawierającą style do formatu DWG

1 Utwórz mapę, dokonując odpowiedniej stylizacji elementu i warstw rysunku.

2 Wyświetl mapę w skali, która będzie udostępniona dla innych użytkowników.

3 Wybierz menu·Plik ➤ Zapisz bieżącą mapę jako DWG.

Eksportowanie map do formatu DWG | 1219



4 W oknie dialogowym Eksport bieżącej mapy do DWG podaj położenie i nazwę pliku
dla eksportowanej mapy, a następnie kliknij polecenie Zapisz.

Eksportowanie danych DWGdo składnicy danych FDO

Dane DWG (obiekt rysunkowy) można przenieść do dowolnej bazy danych Oracle, z którą
uzyskano połączenie w produkcie AutoCAD Map 3D. Dane DWG można także przenosić
do istniejących składnic danych ESRI ArcSDE, z którymi nawiązano połączenie w programie
AutoCAD Map 3D.

Eksportowanie danych DWGdoOracle

Podczas eksportowania danych do istniejącej tabeli Oracle można wypełniać zarówno
klasy nowe, jak i istniejące.

Klasy można eksportować pojedynczo. Pola wyjściowe można dopasować do pól
istniejących na karcie Klasa elementów. Lewa kolumna na karcie Klasa elementów (w
oknie dialogowym Eksportuj) zawiera wyrażenie, za pomocą którego można łączyć pola
lub wykonywać na nich obliczenia.

Możliwe jest eksportowanie danych do wielu klas jednocześnie (str. 1208) i łączenie
organizacji danych w·rysunku z wyborami dokonanymi na karcie Klasa elementów w celu
określenia atrybutów dla wszystkich eksportowanych klas elementów.

Wartości właściwości klasy obiektów są zapisywane w klasie elementów w Oracle, jeśli
ich typy danych są zgodne. W przeciwnym razie produkt AutoCAD Map 3D dokonuje
próby przekształcenia obsługiwanego typu danych.

Operacje eksportu mogą być również wykonywane w oparciu o skrypty. W przypadku
eksportu pojedynczej klasy parametry poszczególnych operacji eksportu mogą być
zapisane w profilu i na podstawie jednego skryptu można eksportować wiele klas. Jest
to korzystne w sytuacjach, gdy istnieje konieczność częstego powtarzania złożonego
zestawu operacji.

Eksportowanie danych·DWG do składnicy danych·ESRI ArcSDE

W przypadku eksportu do formatu ArcSDE dane można eksportować tylko do istniejącej
składnicy danych ArcSDE zawierającej kompletny schemat. Schematów ArcSDE nie można
tworzyć ani modyfikować za pomocą programu AutoCAD Map 3D.

Patrz także:

■ Przegląd konwersji i eksportu (str. 1181)
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■ Eksportowanie do wielu klas (str. 1208)

■ Wprowadzanie elementów z baz danych Oracle (str. 271)

■ Importowanie z pliku ESRI ArcSDE (str. 329)

■ Migracja danych GIS (Kopia całkowita) (str. 527)

Aby wyeksportować dane DWG do Oracle:

1 Połącz ze składnicą danych Oracle (str. 271), do której mają być przenoszone dane.

2 Przed przeniesieniem danych rysunku do Oracle wykonaj następujące czynności
dla obiektów rysunkowych DWG:

■ Przypisz układ współrzędnych (str. 133). Pozwala to umiejscowić dane w realnym
świecie i skorelować zaimportowane dane pomiarowe lub GPS. Po przypisaniu
układu współrzędnych można podczas eksportu przekształcić go w inny układ
współrzędnych.

■ Wyczyść błędy geometrii (str. 643). Za pomocą narzędzi czyszczenia produktu
AutoCAD Map 3D usuń wszystkie błędy powstałe podczas rysowania, digitalizacji
lub przekształcania danych.

3 Kliknij menu·Plik  ➤ Przekształć DWG na ➤ Połączenie FDO.

4 W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz dla eksportu·połączenie Oracle, a
następnie kliknij przycisk OK.

5 Na karcie Wybór w oknie dialogowym Okno dialogowe Eksportuj mapę (str. 1476)
określ, które obiekty mają być wyeksportowane.

Na karcie tej określany jest sposób wybierania elementów do eksportu, a nie sposób,
w jaki są uporządkowane po wyeksportowaniu. Sposób organizacji eksportowanego
materiału należy określić na karcie Klasa elementów.

6 Na karcie Klasa elementów określ, które atrybuty oraz właściwości obiektu mają
zostać·wyeksportowane do atrybutów klasy elementów.

Wszystkie określone tu atrybuty będą uwzględnione we wszystkich wynikowych
elementach utworzonych w Oracle. Informacje o tym, w jaki sposób właściwości
eksportowanej klasy elementów zależą od wyborów dokonanych na tej karcie,
zawiera rozdział Eksportowanie do wielu klas (str. 1208)

7 Na karcie Opcje (str. 1458) określ, czy układ współrzędnych ma być przekształcony
podczas eksportu i wybierz odpowiedni układ współrzędnych. Określ, czy zamknięte
polilinie należy podczas eksportu traktować jak regiony.
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8 Określ sposób tworzenia klas w składnicy danych Oracle.

■ Aby utworzyć pojedynczą klasę elementów zawierającą wszystkie elementy
wybrane na karcie Wybór, kliknij opcję Utwórz pojedynczą klasę z wszystkich
eksportowanych elementów i wpisz·nazwę dla tej klasy.

■ Aby utworzyć pojedynczą klasę elementów zawierającą wszystkie elementy
wybrane na karcie Wybór, kliknij opcję Utwórz wiele klas w oparciu o
obiekt·rysunku i określ metodę “autoklasyfikacja”.
Informacje na temat tych metod znajdują się w sekcji Eksportowanie do wielu
klas (str. 1208).

9 Aby zmienić nazwy klas przypisane automatycznie, kliknij pole Klasa elementów i
dokonaj edycji nazw według potrzeb, a następnie kliknij przycisk OK.

10 Kliknij przycisk Zapisz.

Aby wyeksportować dane DWG do składnicy danych·ESRI ArcSDE:

1 Pobierz żądane dane z rysunku DWG do mapy za pomocą zapytania.

2 Nawiąż połączenie ze składnicą danych ESRI ArcSDE (str. 274), do której mają zostać
przeniesione dane.

3 Przed przeniesieniem danych rysunku do składnicy danych ESRI ArcSDE wykonaj
następujące czynności dla obiektów rysunku DWG:

■ Przypisz układ współrzędnych (str. 133). Pozwala to umiejscowić dane w realnym
świecie i skorelować zaimportowane dane pomiarowe lub GPS. Po przypisaniu
układu współrzędnych można podczas eksportu przekształcić go w inny układ
współrzędnych.

■ Wyczyść błędy geometrii (str. 643). Za pomocą narzędzi czyszczenia produktu
AutoCAD Map 3D usuń wszystkie błędy powstałe podczas rysowania, digitalizacji
lub przekształcania danych.

4 Kliknij menu·Plik  ➤ Przekształć DWG na ➤ Połączenie FDO.

5 W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij źródło danych do eksportu, a następnie
kliknij przycisk OK.

6 Na karcie Wybór w oknie dialogowym Okno dialogowe Eksportuj mapę (str. 1476)
określ, które obiekty mają być wyeksportowane.

Na karcie tej określany jest sposób wybierania elementów do eksportu, a nie sposób,
w jaki są uporządkowane po wyeksportowaniu. Sposób organizacji eksportowanego
materiału należy określić na karcie Klasa elementów.
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7 Na karcie Klasa elementów określ, które atrybuty oraz właściwości obiektu mają
zostać·wyeksportowane do atrybutów klasy elementów. Należy zauważyć, że nie
można tworzyć ani modyfikować schematów ArcSDE. Można tylko przypisywać
właściwości i atrybuty obiektu do istniejących atrybutów klasy elementów.

Wszystkie określone tu atrybuty zostaną·uwzględnione we wszystkich wynikowych
elementach eksportowanych do składnicy danych ESRI ArcSDE. Informacje o tym,
w jaki sposób właściwości eksportowanej klasy elementów zależą od wyborów
dokonanych na tej karcie, zawiera rozdział Eksportowanie do wielu klas (str. 1208)

8 Na karcie Opcje (str. 1458) określ, czy układ współrzędnych ma być przekształcony
podczas eksportu i wybierz odpowiedni układ współrzędnych. Określ, czy zamknięte
polilinie należy podczas eksportu traktować jak regiony.

9 Kliknij przycisk Zapisz.

Skrócone omówienie

MAPEXPORTFDO

Eksportuje do składnicy danych FDO.

Kliknij opcję Plik ➤ Przekształć DWG na ➤ Połączenie FDO.Menu

_MAPEXPORTFDOWiersz polecenia

Eksportowanie danych DWGdo formatu obrazu

Obiekty rysunkowe na bieżącej mapie można zapisać w formacie obrazu BMP, JPEG lub
PNG. Wynikowy plik obrazu nie będzie zawierał elementów geoprzestrzennych. Jeśli na
mapie znajdują się elementy geoprzestrzenne, przed wykonaniem powyższej opcji zapisz
je w formacie DWG.

Podczas eksportu do formatu obrazu należy używać Render Output File Dialog Box.

Patrz także:

■ Eksportowanie map do formatu DWG (str. 1219)

Aby zapisać obiekty rysunkowe w formacie obrazu

1 Kliknij menu Plik  ➤ Eksportuj  ➤ Jako obraz.
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2 W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz format obrazu dla nowego pliku z listy
Pliki typu.

3 Określ nazwę i położenie pliku obrazu oraz kliknij przycisk Zapisz.

4 Jeśli dla wybranego formatu dostępne są dodatkowe opcje, określ je w wyświetlonym
oknie dialogowym i kliknij przycisk OK.

Informacje na temat tych opcji znajdują się w odpowiednim temacie w systemie
pomocy programu AutoCAD. Przykładowo informacje na temat opcji JPEG znajdują
się w temacie Okno dialogowe Opcje obrazu JPEG.

Wszystkie obiekty rysunkowe na mapie są poddawane renderingowi i zostają
zapisane w pliku obrazu.

PrzenoszeniedanychDWGdoskładnicydanychprzestrzennych
i z powrotem

Dane rysunku AutoCAD można przenosić z produktu AutoCAD Map 3D do SDF lub Oracle
i z powrotem do produktu AutoCAD Map 3D. Przykładowo można wyeksportować obiekty
rysunkowe do pliku SDF, aby przekazać je innemu użytkownikowi, który dokona
modyfikacji tych obiektów. Po dokonaniu zmian obiekty można umieścić w oryginalnym
pliku rysunku.

Atrybuty

W przypadku połączenia z danymi (rzadziej w przypadku importu danych), a następnie
wyodrębnienia geometrii z danych elementu, atrybuty zostaną utracone.

Przywracanie danych do programu AutoCADMap 3D

Po zmodyfikowaniu danych można je z powrotem zaimportować do produktu AutoCAD
Map 3D w jeden z poniższych sposobów:

■ Zaimportowanie danych w formacie DWG. Jeśli dane zostaną później zmodyfikowane,
należy je ponownie zaimportować, aby zmiany zostały wyświetlone na mapie. Podczas
importu uzyskiwane jest "ujęcie" danych z chwili, w której były importowane.
Stosowanie tej metody przynosi najwięcej korzyści w przypadku modyfikowania
wielu obiektów w tym samym obszarze mapy. Metoda ta jest najskuteczniejsza, jeśli
przed eksportem wykonana zostanie klasyfikacja obiektów, a następnie, podczas
ponownego importu, wykonane zostanie przypisanie do klasy obiektów.
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■ Uzyskaj połączenie z danymi (za pomocą Połączenia danych), a następnie wyodrębnij
geometrię na podstawie zmodyfikowanych elementów. Następnie można dokonać
aktualizacji oryginalnych plików DWG na podstawie nowych informacji. Dane
pozostają w oryginalnym formacie, a zmiany dokonywane w składnicy danych są
odzwierciedlane na mapie. Stosowanie tej metody przynosi najwięcej korzyści w
przypadku niewielkich modyfikacji.

Jeśli planowany jest ponowny import danych SDF za pomocą jednej z powyższych metod,
najlepsze wyniki można uzyskać, eksportując tylko te właściwości, które mają być
edytowane, do pliku SDF zawierającego wiele klas. Następnie można przypisać właściwości
do oddzielnych warstw podczas importu pliku SDF.

Zachowywanie stylówwizualnych

Podczas eksportu danych rysunku, które zawierają style, następuje utrata informacji o
stylizacji. Aby zachować informacje o stylizacji, można wybrać jedną z dwóch metod:

■ Skonfiguruj plik szablonu rysunku (.dwt) zawierający te informacje o stylizacji
obiektów rysunku, które mają zostać uwzględnione·(warstwy, typy linii, bloki itp.).
Więcej informacji na temat używania szablonów rysunków znajduje się w podręczniku
AutoCAD 2009 User’s Guide.

■ Opublikuj mapę w formacie DWF, dzięki czemu zachowywane są wszystkie informacje
o stylach. Za pomocą programu Autodesk Design Review przeanalizuj i oznacz mapę
wynikową. Następnie na podstawie tych oznaczeń można dokonać uaktualnienia
oryginalnych danych DWG.

Patrz także:

■ Publikowanie do pliku DWF (str. 1143)

■ Przegląd konwersji i eksportu (str. 1181)

■ Eksportowanie danych DWG do składnicy danych FDO (str. 1220)

■ Importowanie plików Autodesk SDF (Spatial Data Files) (str. 325)

■ Ogólne informacje dotyczące konwertowania danych geoprzestrzennych do obiektów
rysunkowych (str. 317)

■ Aby przenieść dane rysunku do składnicy danych przestrzennych i z powrotem za
pomocą importu (str. 1226)

■ Aby przenieść dane rysunku do składnicy danych przestrzennych i z powrotem za
pomocą metody Połączenie danych (str. 1226)
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Aby przenieść dane rysunku do składnicy danych przestrzennych i z powrotem za
pomocą importu

1 Wyeksportuj dane rysunku do pliku SDF lub do Oracle. Zobacz sekcje Przegląd
konwersji i eksportu (str. 1181), Eksportowanie danych DWG do składnicy danych
FDO (str. 1220) i Importowanie plików Autodesk SDF (Spatial Data Files) (str. 325).

Jeśli dla danych rysunku określono style, w przypadku eksportu danych należy
sprawdzić, czy na karcie Klasa elementów dostępnej w oknie dialogowym Eksportuj
znajdują się odpowiednie właściwości. Chociaż stylizacja nie zostanie zawarta w
wynikowych danych elementu, można ją odtworzyć po ponownym zaimportowaniu
danych w późniejszym terminie.

2 Po zmianie danych elementu otwórz oryginalny plik DWG w produkcie AutoCAD
Map 3D, aby dokonać uaktualnienia na podstawie tych zmian.

3 Usuń wszystkie obiekty, które zostaną zastąpione przez zaimportowane dane.

4 Uzyskaj połączenie ze składnicą danych zawierającą nowe dane, a następnie
zaimportuj te dane, aby dodać je do oryginalnego rysunku.

Zobacz sekcję Ogólne informacje dotyczące konwertowania danych
geoprzestrzennych do obiektów rysunkowych (str. 317). Jeśli oryginalny rysunek
zawiera warstwy określające stylizację, zaimportuj dane do odpowiedniej warstwy,
aby przywrócić jej informacje o stylizacji.

Aby przenieść dane rysunku do składnicy danych przestrzennych i z powrotem za
pomocą metody Połączenie danych

1 Wyeksportuj dane rysunku do pliku SDF lub Oracle.

Zobacz sekcje Eksportowanie danych DWG do składnicy danych FDO (str. 1220),
Przegląd konwersji i eksportu (str. 1181) i Importowanie plików Autodesk SDF (Spatial
Data Files) (str. 325).

Jeśli dla danych rysunku określono style, w przypadku eksportu danych należy
sprawdzić, czy na karcie Klasa elementów dostępnej w oknie dialogowym Eksportuj
znajdują się odpowiednie właściwości. Chociaż stylizacja nie zostanie zawarta w
wynikowych danych elementu, można ją odtworzyć po ponownym zaimportowaniu
danych w późniejszym terminie.

Alternatywnie można użyć szablonu rysunku zawierającego wszystkie informacje
o stylizacji, które mają zostać uwzględnione. Więcej informacji na temat używania
szablonu rysunku w celu zachowania stylizacji danych rysunku znajduje się w
rozdzialeZachowywanie stylów wizualnych (str. 1225)

2 Po uaktualnieniu danych elementu otwórz oryginalny plik DWG w produkcie
AutoCAD Map 3D, aby dokonać uaktualnienia na podstawie zmian.
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3 Uzyskaj połączenie ze składnicą danych przestrzennych zawierającą zmienione
dane.

Zobacz sekcję Wprowadzanie elementów GIS (str. 265).

4 Wypisz wszystkie nowe lub zmienione elementy i za pomocą narzędzia Wyodrębnij
geometrię z elementu przekształć je w obiekty rysunkowe.

Zobacz sekcje Wypisywanie elementów (str. 590) i Wyodrębnianie geometrii
elementu (str. 604).

UWAGA W przypadku wynikowych obiektów rysunkowych następuje utrata
wszystkich danych atrybutów, które były do nich dołączone.

5 Wpisz elementy z powrotem i usuń warstwy wyświetlania używające danych
źródłowych elementów.

6 Przerwij połączenie ze źródłem elementu.

7 Kliknij menu Utwórz  ➤ Dołącz/Odłącz dane obiektu.

8 Dołącz wszystkie istniejące dane obiektu do nowej geomterii.

Zobacz sekcję Określanie danych opisowych obiektu rysunkowego (str. 885).

Zapisywanie lub eksportowanieWarstwymenedżera
wyświetlania

Informacje o warstwach geoprzestrzennych (w tym warstwy opisu) w Menedżerze
wyświetlania można zapisywać lub eksportować do oddzielnych plików. Tylko elementy
geoprzestrzenne są zapisywane lub eksportowane.

Umożliwia to spakowanie danych, które normalnie są przechowywane w centralnej
składnicy danych, takim jak baza danych Oracle, do pliku danych geoprzestrzennych.
Jednakże powoduje to utratę połączenia z oryginalną składnicą danych, a zmiany
dokonywane w pliku SDF nie będą aktualizować centralnej składnicy danych.

Zapisywanie a eksportowanie

Jeśli używana jest opcja eksportu, można wyeksportować pojedynczą warstwę do pliku
Autodesk SDF (w wersji·3). Plik wynikowy zawiera geometrię oraz dane atrybutów, ale
nie zawiera danych stylizacji.

Jeśli do eksportowanych warstw zostały dołączone dane (str. 442), są one również
eksportowane. Jednakże wraz z warstwą nie są eksportowane metadane. Informacje na
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temat eksportowania metadanych znajdują się w sekcji Współużytkowanie metadanych
(str. 1266).

Jeśli użyta zostanie opcja zapisu, jednorazowo można zapisać tylko jedną warstwę. Podczas
zapisywania warstwy zapisywane są jej informacje o stylizacji oraz wskaźniki do źródła
danych, które definiuje jej geometrię i atrybuty. Można przemieszczać i upuszczać zapisane
warstwy na dowolną mapę w celu ponownego użycia.

Nie można użyć zapisanej warstwy razem z eksportowaną warstwą, ponieważ zapisane
warstwy wskazują na bieżące dane warstwy, natomiast warstwy eksportowane zawierają
"ujęcie" danych z chwili, w której były eksportowane, a definicje tych danych mogą się
różnić.

Użycie eksportowanych warstw

Eksportowane warstwy mogą być używane w następujących przypadkach:

■ Jako warstwa mapy w programie Autodesk MapGuide Enterprise lub MapGuide Open
Source.

UWAGA Ten format jest nieczytelny dla programu Autodesk MapGuide w wersji
6.5 lub wcześniejszej. Zapoznaj się z sekcją Eksportowanie danych DWG do formatu
SDF2 (str. 1191).

■ Aby spakować składniki warstwy do postaci osobistej składnica danych
geoprzestrzennych. Wynikowy plik SDF może być otworzony i edytowany w dowolnym
programie obsługującym ten format. Weksportowane warstwy tracą połączenie z
oryginalną składnicą danych, a wszelkie wprowadzone zmiany nie będą uaktualniane
w tej składnicy danych.

UWAGA Ponadto można wyeksportować wszystkie obiekty DWG do formatu SDF3,
a także kopiować elementy między formatami geoprzestrzennymi za pomocą opcji
Kopia całkowita.

Patrz także:

■ Menedżer wyświetlania - przegląd (str. 540)

■ Przegląd konwersji i eksportu (str. 1181)

■ Importowanie plików Autodesk SDF (Spatial Data Files) (str. 325)

■ Migracja danych (str. 526)
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Aby eksportować warstwy w formacie SDF

1 W programie Menedżer wyświetlania (str. 1775) prawym przyciskiem myszy kliknij
warstwę i wybierz opcję  ➤ Eksportuj dane warstwy do SDF.

2 Określ nazwę i położenie pliku.

3 Kliknij przycisk Zapisz.

Aby zapisać style warstwy i wskaźniki do jej danych

1 W programie Menedżer wyświetlania (str. 1775) prawym przyciskiem myszy kliknij
warstwę i wybierz opcję  ➤ Zapisz warstwę.

2 Określ nazwę i położenie pliku.

3 Kliknij przycisk Zapisz.

Eksportowanie i drukowanie danych atrybutów

Aby wydrukować i wyeksportować dane atrybutów

■ Aby eksportować z Tabeli danych (str. 1231)
■ Aby wydrukować tabelę bazy danych (str. 1233)
■ Aby ustawić opcje wydruku (str. 1233)
■ Aby określić nagłówek i stopkę (str. 1233)
■ Aby zastosować filtr (str. 1233)
■ Aby utworzyć raport obiektu rysunkowego (str. 1234)

Przegląd eksportowania danych atrybutów

Dane atrybutów można eksportować w następujący sposób:

■ Z Tabeli danych: Dane atrybutów elementów geoprzestrzennych są wyświetlane w
Tabeli danych. Wszystkie dane lub ich część można eksportować do pliku
zawierającego dane oddzielone przecinkami, który potem można wydrukować przy
użyciu aplikacji wspomagającej.

■ Z Widoku danych: Dane połączone z obiektami rysunkowymi ze źródła zewnętrznego
widoczne są w Widoku danych. Istnieje możliwość wydrukowania części lub wszystkich
danych. Można je skopiować i wkleić je do innej aplikacji.
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■ Z Przeglądarki metadanych: Metadane stanowią informacje zawarte w określonej
strukturze opisujące zawartość, jakość, stan i inne cechy charakterystyczne danych.
W produkcie AutoCAD Map 3D dane można badać za pomocą Przeglądarki
metadanych. Dane można współużytkować, eksportując je z Przeglądarki metadanych.

■ Jako raport: Można przywołać obiekty w dołączonych rysunkach, aby odzyskać dane
opisowe i właściwości odpowiadające kryteriom użytkownika. Aby określić, jakie
informacje mają być umieszczone w raporcie wynikowym, zapisanym w pliku
rozdzielonym przecinkami, należy zdefiniować szablon.

Patrz także:

■ Eksportowanie z Tabeli danych (str. 1231)

■ Przegląd Tabeli danych (str. 934)

■ Drukowanie z Widoku danych (str. 1232)

■ Przeglądanie zewnętrznych źródeł danych dla danych obiektu rysunkowego (str. 868)

■ Współużytkowanie metadanych (str. 1266)

■ Tworzenie Raportu obiektów rysunkowych (DWG) (str. 1234)

Dane atrybutów można eksportować lub drukować za pomocą poniższych metod.

Użyj tej metodyAby wyeksportować ten typ danych...

W tabeli danych wybierz żądane dane i kliknij

menuOpcje  ➤ Eksportuj.
Zobacz sekcję Eksportowanie z Tabeli danych
(str. 1231).

Dane atrybutów geoprzestrzennych

W Widoku danych określ opcje drukowania i

kliknij menu Plik  ➤ Drukuj.
Zobacz sekcję Drukowanie z Widoku danych
(str. 1232).

Dane zewnętrzne połączone z obiektami
rysunkowymi

Kliknij menu·Ustawienia  ➤ Więcej opcji

DWG  ➤ Definiuj zapytanie, a następnie

Dane i właściwości obiektu rysunku (jako
raport)

zdefiniuj i uruchom zapytanie. Następnie
kliknij opcję Raport w tym samym oknie
dialogowym, aby utworzyć szablon raportu i
określić nazwę pliku raportu.
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Użyj tej metodyAby wyeksportować ten typ danych...

Zobacz sekcję Tworzenie Raportu obiektów
rysunkowych (DWG) (str. 1234).

W Przeglądarce metadanych kliknij
opcję·Eksportuj lub Publikuj. Wybierz typ

Metadane

źródła danych i określ położenie
eksportowanych danych.
Zobacz sekcję Współużytkowanie metadanych
(str. 1266).

Eksportowanie z Tabeli danych

Dane atrybutów dla elementów geoprzestrzennych wyświetlane są w Tabeli danych.
Wszystkie dane lub ich część można eksportować do pliku zawierającego dane oddzielone
przecinkami. Eksportowane dane są przechowywane w pliku zawierającym dane
oddzielone przecinkami, który może być używany przez inne aplikacje, jak Microsoft®

Access™ lub Excel™

Jeśli dane zawierają wartości dziesiętne, zostaną wyeksportowane w formacie bieżących
ustawień regionalnych (bieżące ustawienia w panelu sterowania Ustawienia regionalne
systemu Windows na komputerze użytkownika.) Z tego powodu dane mogą nie być
oddzielone przecinkami. Przykładowo w przypadku ustawień regionalnych dla Niemiec
elementy oddzielane są średnikami.

Jeśli do elementów geoprzestrzennych, których dane są eksportowane, zostały dołączone
dane (str. 442), w eksportowanych danych zawarte zostaną dołączone właściwości.

UWAGA Istnieje również możliwość skopiowania komórek z Tabeli danych i wklejenia
ich do arkusza kalkulacyjnego, takiego jak Microsoft Excel.

Patrz także:

■ Przegląd Tabeli danych (str. 934)

Aby eksportować z Tabeli danych

1 W programie Eksplorator mapy (str. 1771) kliknij warstwę elementu, której dane
mają być wyeksportowane.

2 Kliknij opcję Tabela.
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3 Zastosuj filtr, aby wyświetlić tylko interesujące dane.

4 Wybierz dane do wyeksportowania. Aby wybrać wszystkie wyświetlone dane, w
prawym górnym rogu kliknij polecenie Wybierz.

5 Kliknij menu Opcje  ➤ Eksportuj (na dole okna Tabela danych).

6 Określ nazwę i położenie pliku zawierającego dane oddzielone przecinkami i kliknij
przycisk Zapisz.

Drukowanie zWidoku danych

Dane połączone z obiektami rysunkowymi ze źródła zewnętrznego wyświetlane są w
Widoku danych. Wydrukować można całą aktywną tabelę lub jej część. Gdy posiadasz
aktywne filtry, zostaną wydrukowane tylko rekordy zgodne z filtrem. Można ustawić
opcje wydruku związane z marginesami, tytułami, liniami siatki, nagłówkiem i stopką.

Istnieje również możliwość drukowania z tabeli Widoku danych

UWAGA Można również skopiować komórki z Widoku danych i wkleić je do arkusza
kalkulacyjnego, takiego jak Microsoft Excel.

Patrz także:

■ Otwieranie tabeli bazy danych (str. 874)
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■ Znajdowanie rekordów w widoku danych w oparciu o dane rekordów (zapytanie SQL)
(str. 1032)

■ Znajdowanie rekordów widoku danych w oparciu o położenie obiektu (str. 1035)

■ Blokowanie i ukrywanie kolumn widoku danych (str. 880)

■ Aby wydrukować tabelę bazy danych (str. 1233)

■ Aby ustawić opcje wydruku (str. 1233)

■ Aby określić nagłówek i stopkę (str. 1233)

■ Aby zastosować filtr (str. 1233)

Aby wydrukować tabelę bazy danych

1 Otwórz tabelę bazy danych w widoku danych (str. 951).

2 Określ opcje drukowania, nagłówek, stopkę, lub filtry.

3 W Widoku danych kliknij menu Plik  ➤ Drukuj.

4 Kliknij przycisk OK.

Aby ustawić opcje wydruku

1 W Widoku danych kliknij menu Plik  ➤ Ustawienia strony.

2 W oknie Okno dialogowe Ustawienia strony (str. 1440) wybierz żądane opcje wydruku.
Kliknij przycisk OK.

Aby określić nagłówek i stopkę

1 W Widoku danych kliknij menu Plik  ➤ Nagłówek i stopka.

2 W Okno dialogowe Nagłówek/Stopka (str. 1439) ustaw opcje dla nagłówków i stopek.
Kliknij przycisk OK.

Jeżeli do tabeli zastosowano filtr, drukowane będą tylko rekordy zgodne z filtrem.

Aby zastosować filtr

■ Zobacz sekcję Znajdowanie rekordów w widoku danych w oparciu o dane rekordów
(zapytanie SQL) (str. 1032).
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■ Zobacz sekcję Znajdowanie rekordów widoku danych w oparciu o położenie obiektu
(str. 1035).

Skrócone omówienie

(Widok danych) Nagłówek i stopka

Określa nagłówek i stopkę dla wydruków w oknie Widok danych

W Widoku danych:Plik ➤ Nagłówek i StopkaMenu

Okno dialogowe Nagłówek/StopkaOkno dialogowe

(Widok danych) Ustawienia strony

Ustawia opcje wydruku dla okna Widok danych

W Widoku danych:Plik ➤ Ustawienia stronyMenu

Okno dialogowe Ustawienia stronyOkno dialogowe

(Widok danych) Drukuj

Drukuje bieżący widok tabeli bazy danych

W Widoku danych:Plik ➤ DrukujMenu

Drukuj

Ikona

Tworzenie Raportu obiektów rysunkowych (DWG)

Aby utworzyć raport obiektu rysunkowego

■ Aby uruchomić zapytanie w trybie raportu (str. 1235)
■ Aby utworzyć szablon raportu (str. 1237)

Uruchamianie zapytania w trybie raportu

Aby uzyskać informacje na temat właściwości obiektów i danych opisowych, można
wykonać specjalne zapytanie o obiekty w dołączonych rysunkach. Tryb Raportu może
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być użyty do zapisania w pliku zawierającym dane oddzielone przecinkami wyników
zapytania, które mogą być użyte w arkuszu kalkulacyjnym lub bazie danych.

Można na przykład utworzyć listę rur i ich średnic (jeśli średnice przechowywane są w
danych opisowych).

Aby kontrolować informacje zwarte w raporcie, należy użyć szablonu raportu. W zależności
od użycia bloków, warstw, danych opisowych, połączeń z zewnętrznymi bazami danych,
atrybutów bloków, kolorów i innych danych, możesz tworzyć różne drukowane raporty.

UWAGA Zapytania w trybie raportu przywołują obiekty z warstw ukrytych lub
zablokowanych.

Patrz także:

■ Definiowanie zapytań (str. 1020)

■ zamiana właściwości przywołanych obiektów (str. ?)

■ zapisywanie zapytań (str. ?)

■ Tworzenie szablonu raportu (str. 1236)

Aby uruchomić zapytanie w trybie raportu

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Definiuj zapytanie.

2 Zdefiniuj lub wczytaj zapytanie.

3 W polu Tryb zapytania, wybierz opcjęRaport.

4 Kliknij przycisk Opcje.

5 W oknie dialogowym Okno dialogowe Opcje raportu (str. 1607), Aby utworzyć szablon
raportu (str. 1237). Kliknij przycisk OK.

6 Kliknij przycisk Wykonaj zapytanie.

Skrócone omówienie

ADEQUERY

Steruje definiowaniem, modyfikowaniem, zapisywaniem, wczytywaniem i wykonywaniem
zapytań
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W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Ustawienia
 ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Definiuj zapytanie

Menu

Definiuj zapytanie

Ikona

ADEQUERYWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyBieżące zapytanie ➤ Definiuj-lub- Kliknij prawym
przyciskiem myszy zapytanie ➤ Edycja

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj zapytanieOkno dialogowe

Tworzenie szablonu raportu

Można sterować informacjami umieszczanymi w raporcie z wykonanego zapytania poprzez
definiowanie szablonu raportu.

Można na przykład utworzyć raport, który wyświetli długości i średnice rur przez
wykonanie zapytania na klasie elementów PIPES oraz zdefiniowanie szablonu raportu,
który będzie zawierał właściwość LENGTH i pole danych opisowych z informacją o
średnicy rury.

Szablon może zawierać zmienne, które reprezentują:

■ właściwości obiektu

■ klasę elementów

■ dane opisowe

■ informacje topologiczne

■ dane SQL z tabeli zewnętrznej bazy danych

■ atrybuty bloku

Pełną listę zmiennych, które można użyć w szablonie, zawiera rozdział Zmienne (str. 1304).

PORADA Obiekty zawierające po kilka elementów mają po kilka pozycji w pliku
wyjściowym. Do identyfikowania takich obiektów i edycji pliku wyjściowego w celu
usunięcia wielokrotnych odwołań do obiektu, użyj zmiennej kropkowej .TYPE.

Szablon raportu jest zapisywany podczas zapisu zapytania.
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UWAGA Zapytania w trybie raportu przywołują obiekty z warstw ukrytych lub
zablokowanych.

Patrz także:

■ Uruchamianie zapytania w trybie raportu (str. 1234)

■ zamiana właściwości przywołanych obiektów (str. ?)

■ zapisywanie zapytań (str. ?)

Jeśli uruchomione zostanie zapytanie o Raport, szablon raportu określi informacje, jakie
będą zapisane w pliku zewnętrznym.

Aby utworzyć szablon raportu

1 Kliknij menu Ustawienia  ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Definiuj zapytanie.

2 W oknie dialogowym Definiuj zapytanie w polu Tryb zapytania kliknij opcję Raport.

3 Kliknij przycisk Opcje.

4 W Okno dialogowe Opcje raportu (str. 1607) określ, jakie informacje mają być
włączone do raportu.

Kliknij przycisk Wyrażenie i wybierz element do włączenia.

Można edytować zawartość okienka z wyrażeniem, aby dodać obliczenia do
zmiennej. Przykładowo możesz edytować zmienną kropkową pola powierzchni, aby
odzwierciedlała skalę mapy.

5 Aby powiązać przedział wartości z wyrażeniem, wybierz nazwę tabeli przedziałów
wartości z listy Przedział. Aby zdefiniować tabelę przedziałów wartości (str. 1071),
kliknij Przedziały.

6 Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać każde wyrażenie do listy Szablon raportu.

7 Wybierz opcję Przetwarzaj obiekty podrzędne, aby utworzyć w raporcie wiersz dla
każdego komponentu obiektu, na przykład, wierzchołki polilinii lub centroidy,
połączenia i węzły w topologii regionów.

8 Wybierz opcję Zastosuj transformację, aby zastosować transformację do wartości
wyświetlonego raportu.

Jeżeli w projekcie użyta została transformacja układu współrzędnych lub prosta
transformacja w mapie bieżącej, należy wybrać tę opcję, aby zastosować
transformację do wartości umieszczonych w raporcie.

9 Określi nazwę i położenie dla pliku raportu.
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10 Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe.

Skrócone omówienie

ADEQUERY

Steruje definiowaniem, modyfikowaniem, zapisywaniem, wczytywaniem i wykonywaniem
zapytań

W klasycznej przestrzeni roboczej kliknij menu Ustawienia
 ➤ Więcej opcji DWG  ➤ Definiuj zapytanie

Menu

Definiuj zapytanie

Ikona

ADEQUERYWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem
myszyBieżące zapytanie ➤ Definiuj-lub- Kliknij prawym
przyciskiem myszy zapytanie ➤ Edycja

Okienko zadań

Okno dialogowe Definiuj zapytanieOkno dialogowe
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Praca zmetadanymi

Omówienie pracy zmetadanymi

Metadane to dane dotyczące danych. Metadane geoprzestrzenne opisują dane GIS według
ustalonego standardu, tak aby ułatwić ich zrozumienie tym osobom, które będą używać
map użytkownika. Organizacja danych według standardów pomaga w bardziej wydajnym
zarządzaniu danymi, poprawia jakość danych i ułatwia ich współdzielenie. W programie
AutoCAD Map 3D można automatycznie generować metadane z plików DWG, ich danych
źródłowych (str. 1789), takich jak obiekt lub klasa elementów, oraz plików w formacie innym
niż DWG.

Obecnie w programie AutoCAD Map 3D obsługiwane są dwa standardy metadanych
geoprzestrzennych: Norma FGDC CSDGM (str. 1775) oraz ISO 19139 (str. 1241).

Standard FGDC (Stany Zjednoczone)

W 1988 roku organizacja Federal Geographic Data Comitee (FGDC) opublikowała standard
CSDGMhttp://www.fgdc.gov/metadata/documents/workbook_0501_bmk.pdfContent Standard
for Digital Geospatial Metadata (Norma FGDC CSDGM (str. 1775)). Celem tego standardu
miało być współdzielenie elektroniczne informacji geoprzestrzennych pomiędzy różnymi
agencjami i rejonami świata. Niektóre agencje w Stanach Zjednoczonych wymagają
tworzenia takich metadanych geoprzestrzennych, które są zgodne z tym standardem.

Standard FGDC określa siedem głównych sekcji w obrębie metadanych GIS. Każda sekcja
zawiera poszczególne elementy danych oraz elementy złożone (str. 1771). Każdy z elementów
powinien spełniać jeden z następujących warunków:

■ Wymagany

■ Opcjonalny

■ Warunkowe

10
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Elementy warunkowe są "obowiązkowe, o ile mają zastosowanie." Przykładowo, jeśli dla
jakiegoś zestawu danych nie ma potrzeby odnalezienia informacji dystrybucyjnych innych
niż te określone przez standard FGDC, nie trzeba wypełniać żadnego z pól sekcji
Informacje dystrybucyjne, nawet jeśli oznaczone są jako obowiązkowe.

Odpowiedni
edytor

WymaganiaOpisTyp informacji

Edytor
informacji

ObowiązkowePodstawowe informacje o danychInformacje identyfikujące

kontaktowych
(metadane
FGDC) (str. 1512)

Edytor objaśnień
(metadane
FGDC) (str. 1508)

WarunkoweOgólna jakość danychInformacje o jakości danych

Edytor
informacji o

WarunkoweSposób reprezentacji informacji
przestrzennych w danych

Informacje o organizacji danych
przestrzennych

organizacji
danych
przestrzennych
(metadane
FGDC) (str. 1514)

Edytor definicji
układu

WarunkoweSzczegóły dotyczące odniesienia
przestrzennego danych, takie jak
współrzędne

Informacje o odniesieniu
przestrzennym danych

współrzędnych
poziomych
(metadane
FGDC) (str. 1518)

Edytor wartości
dziedziny

WarunkoweElementy i ograniczenia danychInformacje o elemencie i atrybutach

atrybutów
(metadane
FGDC) (str. 1524)

Edytor procesów
standardowej

WarunkoweKto dostarcza dane i jak można je
uzyskać

Informacje dystrybucyjne
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Odpowiedni
edytor

WymaganiaOpisTyp informacji

kolejności
(metadane
FGDC) (str. 1526)

Edytor
informacji o

ObowiązkoweJak aktualne są metadane i kto nimi
zarządza

Informacje o odniesieniu metad-
anych

okresie czasu
(metadane
FGDC) (str. 1511)

Ponieważ dane GIS są bardzo ogólne, można ich używać również poza obszarem Stanów
Zjednoczonych pod warunkiem, że zostaną sformatowane zgodnie z tą normą.
Przykładowo standard FGDC w wielu punktach jest zgodny z normą ISO 19139. Aby
dowiedzieć się więcej na temat standardu FGDC i jego norm dotyczących metadanych
GIS, odwiedź witrynę http://www.fgdc.gov/metadata.

ISO 19139

W programie AutoCAD Map 3D obsługiwany jest standard ISO 19139. Jeśli wersja programu
AutoCAD Map 3D jest wersją udostępnianą w dowolnym kraju z wyjątkiem Stanów
Zjednoczonych, program zostanie skonfigurowany z domyślnym standardem ISO. Jeśli
wystąpi konieczność przełączenia opcji programu na inny standard, można to zrobić z
poziomu okna dialogowego Opcje metadanych (str. 1505).

Patrz także:

■ Ustawianie opcji metadanych (str. 1241)

■ Tworzenie i przeglądanie metadanych (str. 1243)

■ Praca z szablonami metadanych (str. 1247)

■ Edytowanie metadanych (str. 1255)

■ Współużytkowanie metadanych (str. 1266)

Ustawianie opcji metadanych

Możesz wybrać używanie standardu metadane (str. 1775), ustawić opcje szablonu, określić
precyzję pomiaru wartości szerokości i długości geograficznej mapy oraz określić, czy

Ustawianie opcji metadanych | 1241



metadane dla źródła danych mają być aktualizowane zaraz po wybraniu ich w Przeglądarce
metadanych (str. 1499).

Ustawianie standardumetadanych użytkownika

W programie AutoCAD Map 3D domyślnym standardem jest FGDC (str. 1775) dla Stanów
Zjednoczonych oraz ISO 19139 dla pozostałych krajów. Standard można zmienić w oknie
dialogowym Opcje metadanych (str. 1505).

Ustalanie wybranychmetadanych jako bieżących

Kiedy pole wyboru Automatycznie aktualizuj jest zaznaczone, metadane są aktualizowane
tuż po wybraniu ich w Przeglądarce metadanych (str. 1499). Jeśli importujesz (str. ?)
metadane od innego użytkownika programu AutoCAD Map 3D i nie przerywasz połączenia
ze źródłem danych, metadane są aktualizowane, kiedy aktualizowane są dane.
Przykładowo, jeśli dana firma przechowuje sklasyfikowane pliki DWG (str. 1773) w sieci
współdzielonej i ktoś zaktualizuje obiekt w pliku DWG, to metadane zaimportowane z
tego obiektu zostaną zaktualizowane automatycznie.

Jeśli nie chcesz, aby aktualizowanie metadanych miało miejsce za każdym razem (na
przykład, jeśli chcesz sprawdzić najpierw jego dokładność), nie zaznaczaj pola wyboru
Automatycznie aktualizuj. Kiedy zajdzie potrzeba aktualizacji metadanych, kliknij przycisk
Aktualizuj wszystko.

Oszczędność czasu podczas pracy z szablonamimetadanych

Korzystanie z szablonów metadanych (str. 1248) zapobiega powtórnym wystąpieniom
danych i oszczędza czas użytkownika, pozwalając mu zająć się innymi zadaniami. Można
zapisać często używane metadane do szablonu, tak aby użyć ich ponownie, kiedy zajdzie
taka potrzeba.

Patrz także:

■ Okno dialogowe Opcje metadanych (str. 1505)

■ Uaktualnianie metadanych (str. 1259)

Aby ustawić opcje metadanych

1 Otwórz Przeglądarka metadanych (str. 1499).

2 Na pasku narzędzi Przeglądarka metadanych (str. 1499) kliknij przycisk Opcje.

3 Na karcie Szablon wykonaj jedną z poniższych czynności:

■ W polu Standard metadanych wybierz standard.
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■ Zaimportuj szablon. (str. 1249)

■ Ustaw domyślny szablon. (str. 1251)

■ Otwórz podgląd szablonu. (str. 1251)

■ Dezaktywuj szablon. (str. 1252)

■ Eksportuj szablon. (str. 1253)

■ Zmień nazwę szablonu. (str. 1250)

■ Przenieś szablon. (str. 1254)

4 Kliknij kartę Preferencje. Ustaw dokładność szerokości i długości geograficznej.

Wprowadź liczbę (0-10) cyfr wyświetlanych po przecinku dziesiętnym w wybranych
wartościach szerokości i długości geograficznej. Domyślnie obie wartości wynoszą
6.

5 Jeśli to konieczne, zaznacz pole wyboru Automatycznie aktualizuj.

Kiedy pole wyboru Automatycznie aktualizuj jest zaznaczone, metadane są
aktualizowane tuż po wybraniu ich w Przeglądarce metadanych.

6 Kliknij przycisk OK.

Skrócone omówienie

MAPMETADATAOPTIONS

Wyświetla okno dialogowe Opcje metadanych

MAPMETADATAOPTIONSWiersz polecenia

Opcje metadanychOkno dialogowe

Tworzenie i przeglądanie metadanych

Kiedy otworzysz Przeglądarkę metadanych (str. 1499) po raz pierwszy, metadane (str. 1775)
są automatycznie generowane i wyświetlane w bieżącym rysunku.

Po wybraniu zasobów (str. 1789) z drzewa Rysunek bieżący lub z pliku z drzewa Skrót
folderu, dostępne metadane dla tych zasobów są wyświetlone w Przeglądarce metadanych.
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Pewne informacje metadanych mogą być generowane z następujących zasobów:

Usługi sieci WebDane FDO oparte na
RDBMS

Dane oparte na pliku
FDO

Pliki DWG

WFSOracle SpatialPliki SDFDWG zawierające
sklasyfikowane ob-
iekty rysunkowe

WMSMySQL z rozszerzeniem do
obsługi danych
przestrzennych

Pliki SHPDWG niezawierające
sklasyfikowanych
obiektów
rysunkowych

SDEPliki rastrowe

SQL Server z rozszerzeniem
do obsługi danych
przestrzennych

Metadane dla zasobów z drzewa Rysunek bieżący są przechowywane w pliku rysunku.
Metadane dla zasobów z drzewa Skrót folderu są przechowywane w automatycznie
generowanym pliku MTD. Plik MTD jest zapisywany w tym samym katalogu, co zasoby.

Patrz także:

■ Omówienie klasyfikacji obiektu (str. 845)

■ Uaktualnianie metadanych (str. 1259)

Użyj tej metody...Aby wykonać...

W Menedżerze wyświetlania wybierz warstwę.

Kliknij przycisk Narzędzia  ➤ Wyświetl
metadane.

Wyświetlanie Przeglądarki metadanych (str.
1499)

W Menedżerze wyświetlania kliknij prawym

przyciskiem myszy warstwę  ➤ Wyświetl
metadane.

Tworzenie metadanych dla rysunku
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Użyj tej metody...Aby wykonać...

W Przeglądarce metadanych wybierz plik DWG
lub źródło danych z drzewa Rysunek bieżący.

Tworzenie metadanych dla zasobu (str. 1789)

Aby utworzyć metadane dla pliku nieposiad-
ającego formatu DWG

1 W Przeglądarce metadanych w
obszarze Skrót folderu kliknij
przycisk Dodaj.

2 Wybierz plik.

Aby dodać własny arkusz stylu 1 Zaimportuj arkusz stylu. (str. 1246)

2 U góry karty Metadane (str. 1502)
kliknij menu Arkusz stylu.

Aby wyświetlić metadane w formacie XML 1 U góry karty Metadane kliknij menu
Arkusz stylu.

2 Wybierz XML.

Skrócone omówienie

MAPMETADATAVIEWER

Wyświetla Przeglądarkę metadanych

MAPMETADATAVIEWERWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
bieżący rysunek  ➤ Pokaż metadane.

Okienko zadań

Przeglądarka metadanychOkno dialogowe

Praca z arkuszami stylówmetadanych

Styl metadane (str. 1775) w Przeglądarce metadanych (str. 1499) jest zależny od arkusza
stylu. Możesz użyć domyślnego arkusza stylu (Klasyczny FGDC dla metadanych FGDC
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(str. 1775) lub Klasyczny ISO dla metadanych ISO), arkusza zaimportowanego z innego
miejsca lub pracować bez tego arkusza (niesformatowany XML).

Aby zaimportować arkusz stylu do Przeglądarki metadanych

1 Zachowaj arkusz stylu w poprawnym formacie XML.

UWAGA Używanie arkuszy stylów dostarczonych przez inne podmioty niż Autodesk
podlega warunkom określonym przez dostawcę arkuszy.

2 Zapisz go w następującym miejscu:

Dla standardu FGDC

■ C:\Program Files\AutoCAD Map 3D
2009\Support\Metadata\FGDC\Configuration\Style\

Dla standardu ISO

■ C:\Program Files\AutoCAD Map 3D
2009\Support\Metadata\ISO\Configuration\Style\

3 Otwórz poniższy plik w dowolnym edytorze tekstowym lub edytorze XML:

C:\Program Files\AutoCAD Map 3D
2009\Support\Metadata\MetadataConfiguration.xml.

4 Pomiędzy etykietami <MetadataStylesheetSet> dodaj element
<MetadataStylesheet>. Wzoruj się na poniższym przykładzie FGDC:

<MetadataStandard>

<Name>FGDC</Name>

<MetadataProfile>

<MetadataStyleSheetSet>

<MetadataStylesheet>

<Name>Stylesheet1</Name>

<Path>Support\Metadata\FGDC\Configuration\Style\Styleshe

et1.xsl</Path>

</MetadataStylesheet>

</MetadataStyleSheetSet>

</MetadataStandard>

5 Otwórz Przeglądarkę metadanych (str. 1499). (W Menedżerze wyświetlania wybierz
warstwę. Kliknij przycisk Narzędzia  ➤ Wyświetl metadane.)

6 Wybierz nowy arkusz stylu z menu Arkusz stylu znajdującego się u góry karty
Metadane (str. 1502).
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UWAGA Jeśli arkusz stylu użytkownika nie pojawi się w menu Arkusz stylu po wykonaniu
tych czynności, uruchom ponownie program AutoCAD Map 3D otwórz ponownie
Przeglądarkę metadanych i jeszcze raz kliknij przycisk Arkusz stylu.

Skrócone omówienie

MAPMETADATAVIEWER

Wyświetla Przeglądarkę metadanych

MAPMETADATAVIEWERWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
bieżący rysunek  ➤ Pokaż metadane.

Okienko zadań

Przeglądarka metadanychOkno dialogowe

Praca z szablonamimetadanych

Przegląd szablonówmetadanych

Szablony metadanych pozwalają ponownie wykorzystać metadane (str. 1775), takie jak
informacje kontaktowe danej organizacji lub inne wartości, które rzadko ulegają zmianie.
Szablony mogą być szczególnie użyteczne, jeśli dla organizacji należy utworzyć dużą
liczbę metadanych starych rysunków. Możesz utworzyć nowe szablony z istniejących
metadanych lub zaimportować (str. ?) je z innych źródeł, aby zwiększyć wydajność.

Patrz także:

■ Edytowanie metadanych - przegląd (str. 1255)

■ Uaktualnianie metadanych (str. 1259)

Aby użyć szablonów metadanych

1 Utwórz (str. ?) lub zaimportuj (str. ?) wybrany szablon.

2 Zastosuj szablon (str. ?).

3 Jeśli to konieczne, ustaw domyślny szablon:

■ Przejrzyj (str. ?) szablony, aby wybrać jeden z nich.
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■ Ustaw domyślny szablon (str. ?) dla wszystkich metadanych generowanych
od tej chwili.

Skrócone omówienie

MAPMETADATAOPTIONS

Wyświetla okno dialogowe Opcje metadanych

MAPMETADATAOPTIONSWiersz polecenia

Opcje metadanychOkno dialogowe

Zastosowanie szablonówmetadanych

Możesz utworzyć lub zaimportować (wczytać) istniejący metadane (str. 1775) szablon.
Szablony metadanych muszą być zapisane w pliku XML i muszą odpowiadać strukturze
standardu, z którym pracujesz.

Możesz zastosować zaimportowane szablony w swoich metadanych. Zastosowanie
szablonu spowoduje nadpisanie wszystkich istniejących wartości. Jednakże, jeśli
jakiekolwiek wartości z pól wymuszonej aktualizacji (str. 1778) zostaną nadpisane, to
wartości te zostaną przywrócone do wartości swoich danych źródłowych po odświeżeniu
metadanych.

Po utworzeniu lub zaimportowaniu szablonów można ustawić najczęściej używany szablon
jako domyślny.

Patrz także:

■ Ustawianie opcji metadanych (str. 1241)

■ Aby utworzyć nowy szablon (str. ?)

■ Aby zaimportować szablon (str. ?)

■ Aby ustawić domyślny szablon (str. ?)

■ Aby wyeksportować szablon, wykonaj następujące czynności: (str. 1253)

■ Aby wyłączyć szablon, wykonaj następujące czynności: (str. 1252)

■ Aby usunąć szablon, wykonaj następujące czynności: (str. 1254)
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■ Aby utworzyć nowy szablon, należy wykonać następujące czynności: (str. 1249)

■ Aby zaimportować szablon, wykonaj następujące czynności: (str. 1249)

■ Aby zastosować szablon, wykonaj następujące czynności: (str. 1249)

■ Aby zmienić nazwę szablonu, wykonaj następujące czynności: (str. 1250)

Aby utworzyć nowy szablon, należy wykonać następujące czynności:

1 W Przeglądarce metadanych (str. 1499) wybierz źródło danych, z którego utworzysz
szablon.

2 Kliknij przycisk Utwórz szablon.

3 Podaj nazwę szablonu.

4 Kliknij przycisk OK.

Szablon jest zapisywany w postaci pliku XML. Jeśli otworzysz okno dialogowe Opcje
metadanych (str. 1505), nowy szablon zostanie wyświetlony w oknie Użyj szablonu.

Aby zaimportować szablon, wykonaj następujące czynności:

1 W Przeglądarce metadanych kliknij przycisk Opcje.

2 Kliknij polecenie Import.

3 Przeszukaj pliki w celu wyboru szablonu (pliku XML).

4 Kliknij przycisk Otwórz.

Szablon zostanie wyświetlony w oknie dialogowym Użyj szablonu.

Aby zastosować szablon, wykonaj następujące czynności:

1 W Przeglądarce metadanych wybierz źródło danych, dla którego zastosujesz szablon.

2 Kliknij dwukrotnie źródło danych.

3 Kliknij przycisk Generuj ponownie metadane z szablonu.

Zostanie wyświetlone dodatkowe menu zawierające listę wszystkich zapisanych
szablonów metadanych. Jeśli posiadasz już ustawiony domyślny szablon, jest on
zaznaczony pomarańczowym znakiem wyboru.

4 Wybierz szablon, który chcesz zastosować.

Szablon zostanie zastosowany, a karta Metadane zostanie odświeżona ze
zaktualizowanymi metadanymi.
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Aby zmienić nazwę szablonu, wykonaj następujące czynności:

1 Na pasku narzędzi Przeglądarki metadanych (str. 1499) kliknij przycisk Opcje.

2 Wybierz szablon z okna Użyj szablonu.

3 Wykonaj jedną z następujących operacji:

■ Kliknij przycisk Zmień nazwę. Wprowadź nową nazwę i naciśnij klawisz ENTER.

■ Kliknij prawym przyciskiem myszy okno Użyj szablonu i zmień jego nazwę.

Skrócone omówienie

MAPMETADATAOPTIONS

Wyświetla okno dialogowe Opcje metadanych

MAPMETADATAOPTIONSWiersz polecenia

Opcje metadanychOkno dialogowe

Podgląd szablonówmetadanych

Można użyć podglądu szablonu, aby upewnić się, że szablon wyświetla pożądane
metadane, zanim zostanie on wybrany jako domyślny. Okno Podgląd metadanych jest
podobne do karty Metadane w Przeglądarce metadanych (str. 1499). Łącza są aktywne.
Można zwijać i rozwijać poziomy metadanych, aby skupić się na określonych obszarach.

Patrz także:

■ Aby utworzyć nowy szablon, należy wykonać następujące czynności: (str. 1249)

■ Aby zaimportować szablon, wykonaj następujące czynności: (str. 1249)

■ Aby ustawić domyślny szablon, wykonaj następujące czynności: (str. 1251)

■ Aby zastosować szablon, wykonaj następujące czynności: (str. 1249)

■ Aby wyłączyć szablon, wykonaj następujące czynności: (str. 1252)

■ Aby wyeksportować szablon, wykonaj następujące czynności: (str. 1253)

■ Aby zmienić nazwę szablonu, wykonaj następujące czynności: (str. 1250)

■ Aby usunąć szablon, wykonaj następujące czynności: (str. 1254)
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Aby wyświetlić podgląd szablonu, wykonaj następujące czynności:

1 Na pasku narzędzi Przeglądarki metadanych (str. 1499) kliknij przycisk Opcje.

2 Wybierz szablon do przejrzenia z okna Użyj szablonu.

3 Kliknij przycisk Podgląd.

Ustawianie domyślnego szablonumetadanych

Po utworzeniu lub zaimportowaniu szablonów można ustawić najczęściej używany szablon
jako domyślny.

Patrz także:

■ Aby utworzyć nowy szablon, należy wykonać następujące czynności: (str. 1249)

■ Aby zaimportować szablon, wykonaj następujące czynności: (str. 1249)

■ Aby wyświetlić podgląd szablonu, wykonaj następujące czynności: (str. 1251)

■ Aby zastosować szablon, wykonaj następujące czynności: (str. 1249)

■ Aby wyłączyć szablon, wykonaj następujące czynności: (str. 1252)

■ Aby wyeksportować szablon, wykonaj następujące czynności: (str. 1253)

■ Aby zmienić nazwę szablonu, wykonaj następujące czynności: (str. 1250)

■ Aby usunąć szablon, wykonaj następujące czynności: (str. 1254)

Aby ustawić domyślny szablon, wykonaj następujące czynności:

1 Na pasku narzędzi Przeglądarki metadanych (str. 1499) kliknij przycisk Opcje.

2 Z okna Użyj szablonu wybierz szablon, który ustawisz jako domyślny.

3 Zaznacz pole wyboru Użyj szablonu.

4 Kliknij przycisk OK.

Wybrany szablon został ustawiony jako domyślny.
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Dezaktywacja szablonówmetadanych

Jeśli został zastosowany szablon do metadane (str. 1775) użytkownika, ale zdecydowano
się go nie używać, można go dezaktywować. Po dezaktywowaniu szablonu metadanych
wartości pochodzące z szablonu zostaną nadpisane wartościami ze źródła danych. Pola
wypełnione wartościami z szablonu i niemające odpowiednika wśród wartości ze źródła
danych zostaną wyczyszczone.

Patrz także:

■ Aby utworzyć nowy szablon, należy wykonać następujące czynności: (str. 1249)

■ Aby zaimportować szablon, wykonaj następujące czynności: (str. 1249)

■ Aby zastosować szablon, wykonaj następujące czynności: (str. 1249)

■ Aby ustawić domyślny szablon (str. 1251)

■ Aby wyeksportować szablon, wykonaj następujące czynności: (str. 1253)

■ Aby usunąć szablon, wykonaj następujące czynności: (str. 1254)

Aby wyłączyć szablon, wykonaj następujące czynności:

1 W Przeglądarce metadanych (str. 1499) kliknij przycisk Opcje.

2 Jeśli pole wyboru Użyj szablonu jest zaznaczone, usuń zaznaczenie.

3 Kliknij przycisk OK.

4 Wybierz źródło danych.

5 Kliknij przycisk Aktualizuj wszystko.

6 Kliknij przycisk Tak w wyświetlonym oknie ostrzeżenia.

Metadane zostaną zaktualizowane wybranymi wartościami ze źródła danych.

Skrócone omówienie

MAPMETADATAOPTIONS

Wyświetla okno dialogowe Opcje metadanych

MAPMETADATAOPTIONSWiersz polecenia

Opcje metadanychOkno dialogowe
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Eksportowanie szablonówmetadanych

Po utworzeniu szablonu metadane (str. 1775) można go wyeksportować jako plik XML i
współużytkować go z innymi użytkownikami w danej organizacji.

Patrz także:

■ Aby utworzyć nowy szablon, należy wykonać następujące czynności: (str. 1249)

■ Aby zaimportować szablon, wykonaj następujące czynności: (str. 1249)

■ Aby zastosować szablon, wykonaj następujące czynności: (str. 1249)

■ Aby ustawić domyślny szablon (str. 1251)

■ Aby wyłączyć szablon, wykonaj następujące czynności: (str. 1252)

■ Aby usunąć szablon, wykonaj następujące czynności: (str. 1254)

Aby wyeksportować szablon, wykonaj następujące czynności:

1 W Przeglądarce metadanych (str. 1499) kliknij przycisk Opcje.

2 Wybierz szablon z okna Użyj szablonu.

3 Kliknij przycisk Eksport.

4 Przeszukaj pliki w celu wyboru miejsca zapisania szablonu.

5 Opcjonalnie zmień nazwę szablonu w polu Nazwa pliku.

UWAGA Jeśli nazwa pliku jest już wyświetlona, zmień ją, chyba że chcesz nadpisać
istniejący plik.

6 Kliknij przycisk Zapisz.

Skrócone omówienie

MAPMETADATAOPTIONS

Wyświetla okno dialogowe Opcje metadanych

MAPMETADATAOPTIONSWiersz polecenia

Opcje metadanychOkno dialogowe
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Usuwanie szablonówmetadanych

Jeśli nie chcesz już dłużej udostępniać szablonu metadane (str. 1775), możesz go usunąć.
Jeśli zastosowano szablon do metadanych, usunięcie szablonu nie spowoduje żadnych
zmian wartości metadanych. Aby usunąć metadane pochodzące z szablonu, zobacz sekcję
Dezaktywacja szablonów metadanych (str. ?).

Patrz także:

■ Edytowanie metadanych (str. 1255)

■ Aby utworzyć nowy szablon, należy wykonać następujące czynności: (str. 1249)

■ Aby zaimportować szablon, wykonaj następujące czynności: (str. 1249)

■ Aby zastosować szablon, wykonaj następujące czynności: (str. 1249)

■ Aby ustawić domyślny szablon (str. 1251)

■ Aby wyłączyć szablon, wykonaj następujące czynności: (str. 1252)

■ Aby wyeksportować szablon, wykonaj następujące czynności: (str. 1253)

Aby usunąć szablon, wykonaj następujące czynności:

1 W Przeglądarce metadanych (str. 1499) kliknij przycisk Opcje.

2 Wybierz szablon do usunięcia w oknie Użyj szablonu.

3 Kliknij przycisk Usuń.

Skrócone omówienie

MAPMETADATAOPTIONS

Wyświetla okno dialogowe Opcje metadanych

MAPMETADATAOPTIONSWiersz polecenia

Opcje metadanychOkno dialogowe
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Edytowanie metadanych

Edytowanie metadanych - przegląd

Pomimo że najlepszym sposobem tworzenia większości metadane (str. 1775) jest
generowanie automatyczne (str. 1778), aktualizacja ze źródła danych przy użyciu szablonów
(str. ?), kopiowania i wklejania lub importowania (str. 1267) z podobnych źródeł wymaga
wstawienia niektórych danych ręcznie. Edytor metadanych (str. 1503) umożliwia dostęp
do interfejsu wprowadzania metadanych i zarządzania nimi.

Patrz także:

■ Pola metadanych (str. 1504)

■ Sterowanie z klawiatury i skróty (str. 1505)

■ Aby wprowadzić lub edytować metadane ręcznie (str. 1255)

■ Aby dodać nowy element do menu rozwijanego w Edytorze metadanych (str. 1256)

■ Aby wybrać element z menu rozwijanego w Edytorze metadanych (str. 1257)

■ Aby edytować element z menu rozwijanego w Edytorze metadanych (str. 1257)

■ Aby usunąć element z menu rozwijanego w Edytorze metadanych (str. 1257)

■ Aby wprowadzić tekst do swobodnie ukształtowanego pola w Edytorze metadanych
(str. 1257)

■ Aby edytować tekst w swobodnie ukształtowanym polu w Edytorze metadanych (str.
1258)

■ Aby z pola o dowolnej postaci usunąć tekst, wykonaj następujące czynności: (str.
1258)

Aby wprowadzić lub edytować metadane ręcznie

1 W Przeglądarce metadanych (str. 1499) wybierz plik lub zasób do edycji.

2 Kliknij polecenie Edytuj.
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3 Po lewej stronie Edytora metadanych (str. 1503) kliknij kartę sekcji, którą chcesz
edytować. Jeśli nie wszystkie karty są wyświetlone na ekranie, wykonaj jedną z
poniższych czynności:

■ Rozciągnij okno Edytora metadanych w pionie, tak aby je wydłużyć.

■ Kliknij krawędzie najniższej karty i wybierz żądaną kartę z wyświetlonego menu.

4 Kliknij przycisk znajdujący się po lewej stronie grupy pól, aby wyświetlić
dodatkowe pola w tej grupie.

■

■ Kliknij przycisk , aby zwinąć grupę pól.

5 Wprowadź wymagane zmiany w odpowiednich polach.

6 Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać zmiany i kontynuować edytowanie.

7 Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany i zamknąć Edytora metadanych.

Aby dodać nowy element do menu rozwijanego w Edytorze metadanych

1 Kliknij pole. Zostanie wyświetlona strzałka rozwijana.
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2 Kliknij strzałkę rozwijaną. Zostanie wyświetlone menu.

3 Kliknij przycisk Nowy. Zostanie wyświetlony edytor metadanych złożonego elementu
(str. 1508) z pustymi polami.

4 Wprowadź nowy element.

5 Kliknij przycisk OK. Element zostanie zapisany i pojawi się w menu rozwijanym,
kiedy następnym razem klikniesz strzałkę.

Aby wybrać element z menu rozwijanego w Edytorze metadanych

■ Kliknij dwukrotnie element.

Aby edytować element z menu rozwijanego w Edytorze metadanych

1 Kliknij pole. Zostanie wyświetlona strzałka rozwijana.

2 Kliknij strzałkę rozwijaną. Zostanie wyświetlone menu.

3 Wybierz element do edycji.

4 Kliknij polecenie Edytuj. Zostanie wyświetlony edytor metadanych złożonego
elementu (str. 1508) uwzględniający metadane wybrane przez użytkownika.

5 Edytuj metadane.

6 Kliknij przycisk OK, aby zapisać edycje.

Aby usunąć element z menu rozwijanego w Edytorze metadanych

1 Kliknij pole. Zostanie wyświetlona strzałka rozwijana.

2 Kliknij strzałkę rozwijaną. Zostanie wyświetlone menu.

3 Wybierz element do usunięcia.

4 Kliknij przycisk Usuń.

Aby wprowadzić tekst do swobodnie ukształtowanego pola w Edytorze metadanych

1 Kliknij pole. Zostanie wyświetlona strzałka rozwijana.

2 Kliknij strzałkę. Pole się rozwinie.

3 Wybierz prawy dolny narożnik pola i przeciągaj go poza pole, aż do uzyskania
pożądanego kształtu i wielkości.

4 Wpisz tekst w polu lub wklej go z innego źródła.
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5 Po zakończeniu kliknij dowolne miejsce na ekranie. Pole nie jest już wyświetlane.

6 Kliknij przycisk OK, aby zapisać tekst.

Aby edytować tekst w swobodnie ukształtowanym polu w Edytorze metadanych

1 Kliknij pole. Zostanie wyświetlona strzałka rozwijana.

2 Kliknij strzałkę. Pole się rozwinie.

3 Wybierz prawy dolny narożnik pola i przeciągaj go poza pole, aż do uzyskania
pożądanego kształtu i wielkości.

4 Edytuj tekst w taki sam sposób, jak w prostym edytorze tekstu.

5 Po zakończeniu kliknij dowolne miejsce na ekranie. Pole nie jest już wyświetlane.

6 Kliknij przycisk OK, aby zapisać edycje.

Aby z pola o dowolnej postaci usunąć tekst, wykonaj następujące czynności:

1 Kliknij pole. Zostanie wyświetlona strzałka rozwijana.

2 Kliknij strzałkę. Pole się rozwinie.

3 Wybierz prawy dolny narożnik pola i przeciągaj go poza pole, aż do uzyskania
pożądanego kształtu i wielkości.

4 Usuń tekst w taki sam sposób, jak w prostym edytorze tekstu.

5 Po zakończeniu kliknij dowolne miejsce na ekranie. Pole nie jest już wyświetlane.

6 Kliknij przycisk OK, aby zapisać usunięcie.

Skrócone omówienie

MAPMETADATAVIEWER

Wyświetla Przeglądarkę metadanych

MAPMETADATAVIEWERWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
bieżący rysunek  ➤ Pokaż metadane.

Okienko zadań

Przeglądarka metadanychOkno dialogowe
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Uaktualnianie metadanych

Można określić, że metadane (str. 1775) użytkownika będą aktualizowane automatycznie
lub ręcznie.

Aktualizacja automatyczna

Jeśli pole wyboru Aktualizacja automatyczna znajdujące się w oknie dialogowym Opcje
metadanych (str. 1505) jest zaznaczone, to metadane użytkownika będą aktualizowane za
każdym razem, kiedy zaktualizowane zostanie źródło danych, z którym połączony jest
rysunek. Jeśli rysunek nie jest połączony, to metadane zostaną zaktualizowane po
połączeniu ze źródłem.

Aktualizacja ręczna

Aby zaktualizować metadane, można użyć opcji Aktualizacja automatyczna dostępnej w
Przeglądarce metadanych (str. 1499) lub w Edytorze metadanych (str. 1503). Spowoduje to
aktualizację wartości w polach wymuszonej aktualizacji (str. 1778). Pola wymuszonej
aktualizacji są wyprowadzane bezpośrednio z ich źródła danych. Wszystkie ręczne
nadpisania wartości w polach zostaną zaktualizowane do wartości ze źródła danych po
kliknięciu przycisku Aktualizacja automatyczna.

Etykiety pól wymuszonej aktualizacji będą wyróżnione kolorem turkusowym, jeśli klikniesz
przycisk Wyróżnij w Edytorze metadanych (str. 1503).

Pola, które nie są polami wymuszonej aktualizacji, zachowają ręcznie wprowadzone
nadpisania.

Użyj przycisku Aktualizuj wszystko, aby zaktualizować wszystkie pola. Spowoduje to
nadpisanie wszystkich tymczasowych pól lub wartości wprowadzonych ręcznie.

Patrz także:

■ Sterowanie z klawiatury i skróty (str. 1505)

Aby zaktualizować metadane dla wszystkich pól, wykonaj poniższą czynność:

■ W Przeglądarce metadanych lub w Edytorze metadanych kliknij przycisk Aktualizuj
wszystko.

Aby zaktualizować metadane wyłącznie w polach wymuszonej aktualizacji

■ W Przeglądarce metadanych kliknij przycisk Aktualizacja automatyczna.
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Skrócone omówienie

MAPMETADATAVIEWER

Wyświetla Przeglądarkę metadanych

MAPMETADATAVIEWERWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
bieżący rysunek  ➤ Pokaż metadane.

Okienko zadań

Przeglądarka metadanychOkno dialogowe

Kopiowanie i wklejanie metadanych

Możesz skopiować metadane (str. 1775) z jednego źródła i wkleić je do innego. Możesz
kopiować i wklejać wszystkie metadane ze źródła danych, ale nie z wybranych części.
Ponieważ w standardzie metadanych wymagane jest, aby metadane dla pól wymuszonej
aktualizacji (str. 1259) pochodziły bezpośrednio z ich źródła danych, wszystkie wklejone
metadane różne od wartości w tych polach nie będą zapisane.

Aby skopiować i wkleić metadane

1 W Przeglądarce metadanych (str. 1499) kliknij prawym przyciskiem myszy źródło
danych, z którego chcesz skopiować metadane.

2 Kliknij polecenie Kopiuj metadane do schowka.

3 Kliknij prawym przyciskiem myszy źródło danych, do którego chcesz wkleić
metadane.

4 Kliknij polecenie Wklej metadane ze schowka.

Wklejone metadane zostaną wyświetlone na karcie Metadane (str. 1502).

Skrócone omówienie

MAPMETADATAVIEWER

Wyświetla Przeglądarkę metadanych

MAPMETADATAVIEWERWiersz polecenia
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W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
bieżący rysunek  ➤ Pokaż metadane.

Okienko zadań

Przeglądarka metadanychOkno dialogowe

Dodawanie i usuwanie rekordóww Edytorzemetadanych

Pewne elementy metadanych mogą posiadać wiele rekordów. Można dodawać lub usuwać
te rekordy za pomocą Edytora metadanych.

Patrz także:

■ Tworzenie i przeglądanie metadanych (str. 1243)

■ Edytory metadanych elementów złożonych (str. 1508)

Aby dodać nowy rekord do elementu metadanych

■ Kliknij przycisk .

Aby usunąć rekord z elementu metadanych

■ Kliknij przycisk .

Skrócone omówienie

MAPMETADATAVIEWER

Wyświetla Przeglądarkę metadanych

MAPMETADATAVIEWERWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
bieżący rysunek  ➤ Pokaż metadane.

Okienko zadań

Przeglądarka metadanychOkno dialogowe
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Praca ze złożonym elementemmetadanych

Niektóre elementy metadanych składają się z wielu elementów. Nazywa się je złożonymi
elementami . Niektóre elementy złożone (str. 1771) posiadają swój własny edytor w obrębie
Edytora metadanych (str. 1503). Te edytory elementów złożonych (str. 1508) mają bardziej
szczegółowe etykiety pól, a także zawierają objaśnienia.

Po kliknięciu elementu złożonego posiadającego własny edytor po prawej stronie pola

wyświetla się wielokropek .

Patrz także:

■ Zastosowanie Nawigatora rekordów (str. 1263)

Aby edytować element złożony

1 W Edytorze metadanych (str. 1503) kliknij pole, w którym wyświetlony jest wielokropek

.

2 Kliknij wielokropek .

3 W edytorze elementu złożonego wprowadź niezbędne zmiany.

4 Kliknij przycisk OK.

Skrócone omówienie

MAPMETADATAVIEWER

Wyświetla Przeglądarkę metadanych

MAPMETADATAVIEWERWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
bieżący rysunek  ➤ Pokaż metadane.

Okienko zadań

Przeglądarka metadanychOkno dialogowe
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Zastosowanie Nawigatora rekordów

Niektóre edytory elementów złożonych (str. 1262) zawierają pola lub grupy pól, w których
można zapisać więcej niż jedną pozycję. Pola te mają mały przycisk z czterema strzałkami
po prawej stronie pola. Jeśli zatrzymasz kursor nad tym przyciskiem, zostanie wyświetlony
Nawigator rekordów. Nawigator rekordów będzie nieaktywny, dopóki nie wprowadzisz
wartości w pola, dla których w Nawigatorze rekordów przechowywane są rekordy. Po
zapisaniu wartości można dalej wprowadzać wartości w to samo pole.

Jeśli zatrzymasz kursor nad przyciskiem Nawigator rekordów, Nawigator rekordów zostanie
wyświetlony. W tej chwili Nawigator rekordów jest przezroczysty, ponieważ nie są w nim
przechowywane żadne rekordy.

Patrz także:

■ Tworzenie i przeglądanie metadanych (str. 1243)

■ Edytowanie metadanych (str. 1255)
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■ Aby dodać rekordy za pomocą Nawigatora rekordów, wykonaj następujące czynności:
(str. 1264)

■ Aby znaleźć rekord w oknie Record Navigator, wykonaj następujące czynności: (str.
1264)

■ Aby usunąć rekord w oknie Record Navigator (str. 1264)

Aby dodać rekordy za pomocą Nawigatora rekordów, wykonaj następujące czynności:

1 Jeśli pola edytora złożonego elementu są puste, wprowadź wartości.

2 Jeśli pola są wypełnione i chcesz dodać następne wartości, przytrzymaj kursor nad
przyciskiem Nawigator rekordów. Wyświetli się okno Nawigator rekordu.

3 Kliknij przycisk w Nawigatorze rekordów. Powiązane pola edytora zostaną
wyczyszczone, aby przyjąć nowe wartości.

4 Wprowadź w pola wartości.

5 Kliknij w dowolnym miejscu ekran, aby ukryć Nawigatora rekordów.

6 Aby zapisać nowe rekordy, kliknij przycisk OK.

Aby znaleźć rekord w oknie Record Navigator, wykonaj następujące czynności:

1 Przytrzymaj kursor nad przyciskiem Nawigator rekordów. Wyświetli się okno
Nawigator rekordu.

2 Przytrzymaj kursor nad Nawigatorem rekordów. Nie jest już przezroczysty.

■ Kliknij przycisk , aby przejść do pierwszego rekordu.

■ Kliknij przycisk , aby przejść do ostatniego rekordu.

■ Kliknij przycisk , aby przejść o jeden rekord wstecz.

■ Kliknij przycisk , aby przejść o jeden rekord do przodu.

Aby usunąć rekord w oknie Record Navigator

1 Znajdź rekord, który ma zostać usunięty.
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2 Kliknij przycisk .

Skrócone omówienie

MAPMETADATAVIEWER

Wyświetla Przeglądarkę metadanych

MAPMETADATAVIEWERWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
bieżący rysunek  ➤ Pokaż metadane.

Okienko zadań

Przeglądarka metadanychOkno dialogowe

Sprawdzanie metadanych

Dla Edytor metadanych (str. 1503) istnieje funkcja sprawdzania, aby pomóc w utrzymaniu
zgodności z używanym standardem metadane (str. 1775). Umożliwia oznaczenie pustych

pól wymaganych symbolem sprawdzania, który wygląda jak znak ostrzeżenia .

Symbole te pojawiają się także na kartach wzdłuż lewej strony Edytora metadanych,
wskazując błędy w danej sekcji. Jeśli nie pojawią się symbole sprawdzania, oznacza to,
że w danej sekcji nie znaleziono żadnych błędów.

Po wprowadzeniu dopuszczalnej wartości w pole lub w inne pola w tej samej grupie pól,
po kolejnym kliknięciu przycisku Weryfikacja symbole sprawdzania nie zostaną
wyświetlone.

Aby sprawdzić metadane

■ W oknie dialogowym Edytor metadanych (str. 1503) kliknij przycisk .

Aby przejrzeć opisy sprawdzania

■ Przytrzymaj kursor nad symbolem sprawdzania .
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Aby usunąć symbol sprawdzania

■ Wprowadź w polu poprawną wartość.

■ Kliknij przycisk .

Skrócone omówienie

MAPMETADATAVIEWER

Wyświetla Przeglądarkę metadanych

MAPMETADATAVIEWERWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
bieżący rysunek  ➤ Pokaż metadane.

Okienko zadań

Przeglądarka metadanychOkno dialogowe

Współużytkowanie metadanych

Współdzielenie metadanych - przegląd

Najlepszym sposobem na współdzielenie metadane (str. 1775) w obrębie organizacji jest
przechowywanie źródła danych na serwerze. Daje to pewność, że jakiekolwiek metadane,
z którymi pracujesz na lokalnym komputerze, są bieżące. Jeśli zapiszesz źródło danych
oparte na pliku na lokalnym komputerze, plik, w którym przechowywane są metadane
połączone z tym źródłem, będzie się odwoływał do tych danych na lokalnym komputerze.
Jeśli chcesz współdzielić plik metadanych, taka sytuacja może być problematyczna.
Mechanizm połączenia spowoduje próbę odnalezienia danych w tym samym miejscu, w
którym są przechowywane. Aby obejść ten problem, wyślij źródło danych do nowego
użytkownika. Nowy użytkownik będzie musiał zapisać wszystko dokładnie w tym samym
położeniu lub edytować plik FSD i wskazać nowe położenie źródła danych.

Patrz także:

■ Importowanie metadanych (str. 1267)

■ Eksportowanie metadanych (str. 1269)
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Użyj tej metody...Aby wykonać...

Drukowanie metadanych 1 W Przeglądarce metadanych (str.
1499) wybierz styl arkusza.

2 kliknij przycisk Drukuj.

Eksportowanie (str. ?)metadanych ■ W Przeglądarce metadanych kliknij
przycisk Eksportuj.

Importowanie (str. ?)metadanych ■ W Przeglądarce metadanych kliknij
przycisk Importuj.

Publikowanie (str. ?) metadanych ■ W Przeglądarce metadanych kliknij
przycisk Publikuj.

Importowanie metadanych

Jedynym sposobem współdzielenia metadane (str. 1775) jest zaimportowanie metadanych
utworzonych w programie AutoCAD Map 3D.

Dla klas obiektów

Podczas importowania metadanych dla klas obiektów (jednego typu źródła (str. 1789))
można otworzyć plik DWG (str. 1770) zawierający daną klasę (i jej metadane) lub można
dołączyć metadane klasy obiektów do metadanych istniejącej klasy obiektów w rysunku
bieżącym. Aby to zrobić, importowane metadane klasy obiektów muszą mieć tę samą
nazwę, co istniejąca klasa obiektów.

Dla klas elementów

Podczas importowania metadanych dla klas elementów (innego typu źródła (str. 1789))
program AutoCAD Map 3D próbuje się połączyć ze źródłem elementów poprzez
uruchomienie okna dialogowego Połączenie danych zawierającego wypełnione pola
parametrów połączenia.
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W Przeglądarce metadanych (str. 1499) można zaimportować plik schowka metadanych
(MTD).

Importowanie wartości metadanych

W Edytorze metadanych (str. 1503) można zaimportować plik XML. Dopóki struktura pliku
spełnia wymagania standardu, wartości metadanych tego pliku nadpiszą bieżące wartości
z wyjątkiem wartości w polach wymuszonej aktualizacji.

Patrz także:

■ Okno dialogowe Opcje importu metadanych (str. 1506)

■ Konfigurowanie klasyfikacji obiektów (str. 108)

■ Edytowanie metadanych (str. 1255)

■ Eksportowanie metadanych (str. 1270)

■ Publikowanie metadanych (str. 1271)

Aby zaimportować metadane do plików DWG lub ich zasobów

1 W Przeglądarce metadanych (str. 1499) kliknij przycisk Importuj.

2 Przeszukaj pliki i wybierz plik MTD, który chcesz zaimportować.

3 Kliknij opcję Otwórz.

4 Wybierz jedną z poniższych pozycji:

■ Otwórz pierwotny plik projektu DWG

■ Dołącz metadane źródłowe do metadanych bieżących

5 Kliknij przycisk OK.

Aby zaimportować metadane do pliku nieposiadającego formatu DWG

1 W Edytorze metadanych (str. 1503) kliknij przycisk Importuj.

2 Przeszukaj pliki i wybierz plik XML, który chcesz zaimportować.

3 Kliknij przycisk Otwórz.
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Aby zaimportować metadane ESRI

1 W środowisku ESRI użyj narzędzia ArcCatalog, aby wyeksportować metadane w
profilu ESRI do standardu FGDC lub ISO w formacie XML.

2 W Edytorze metadanych (str. 1503) programu AutoCAD Map 3D kliknij przycisk
Importuj wartości metadanych.

3 W oknie dialogowym Otwórz wybierz plik XML wyeksportowany z ESRI i kliknij
przycisk Otwórz.

Skrócone omówienie

MAPMETADATAVIEWER

Wyświetla Przeglądarkę metadanych

MAPMETADATAVIEWERWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
bieżący rysunek  ➤ Pokaż metadane.

Okienko zadań

Przeglądarka metadanychOkno dialogowe

Eksportowanie metadanych

Można współdzielić swoje metadane (str. 1775) z innymi użytkownikami programu AutoCAD
Map 3D za pomocą ich eksportowania. Jeśli chcesz współdzielić metadane z użytkownikami
innych produktów, zobacz sekcję Publikowanie i drukowanie metadanych (str. 1271).

Dla sklasyfikowanego DWG bieżącego rysunku

Dla klasyfikowany DWG (str. 1773) użytego jako bieżący rysunek metadane są
przechowywane wewnątrz pliku DWG. Ponieważ położenie źródła danych przechowywane
jest w pliku DWG, metadane zostaną zaktualizowane (str. ?) w przypadku każdej
aktualizacji danych lub za każdym razem, gdy zostaną połączone ze zaktualizowanymi
danymi.

Podczas eksportowania metadanych z bieżącego sklasyfikowanego DWG, metadane są
przenoszone do pliku MTD. Mimo że plik ma rozszerzenie .mtd, jest zapisany w formacie
XML. W tym samym położeniu co plik MTD utworzony jest i przechowywany także plik
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połączenia. Jeśli spełnione zostaną następujące warunki, plik połączenia zachowa
położenie danych, a wyeksportowane metadane zostaną zachowane w bieżącej postaci.

■ Plik MTD i plik połączenia są przechowywane razem

■ Źródło danych pozostaje w tym samym położeniu

■ Opcja Aktualizacja automatyczna jest wybrana w oknie dialogowym Opcje
metadanych (str. 1505)

Dla plików i klas elementów nieposiadających formatu DWG

Plik MTD jest generowany także podczas tworzenia metadanych dla plików i klas
elementów nieposiadających formatu DWG (będącego jednym z typów zasobów (str.
1789)).

Podczas eksportowania metadanych dla klasy elementów obok pliku MTD tworzony jest
plik definicji źródła elementu (FSD). W tym wypadku to plik FSD przechowuje metadane
połączone z ich danymi źródłowymi.

Patrz także:

■ Uaktualnianie metadanych (str. ?)

■ Importowanie metadanych (str. 1268)

■ Publikowanie metadanych (str. 1271)

■ Konfigurowanie klasyfikacji obiektów (str. 108)

Aby wyeksportować metadane, wykonaj następujące czynności:

1 W Przeglądarce metadanych (str. 1499) kliknij przycisk Eksportuj.

■ Dla pliku DWG bieżącego rysunku

Kliknij przycisk Wybrany element.

■ Dla zasobów

Kliknij przycisk Wszystkie elementy w i wybierz odpowiednie zasoby.

2 Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać położenie, w którym chcesz zapisać pliki.

3 Kliknij przycisk Eksport.
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Skrócone omówienie

MAPMETADATAVIEWER

Wyświetla Przeglądarkę metadanych

MAPMETADATAVIEWERWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
bieżący rysunek  ➤ Pokaż metadane.

Okienko zadań

Przeglądarka metadanychOkno dialogowe

Publikowanie i drukowanie metadanych

Publikowanie metadanych

Można opublikować metadane (str. 1775) do następujących formatów plików: XML, HTML
oraz TXT.

Jeśli opublikujesz metadane dla klasy obiektów lub źródła elementu, w programie
AutoCAD Map 3D zostanie utworzony plik XML dla każdego z obiektów lub elementów.
Jeśli opublikujesz plik DWG zawierający źródła elementów i klasy obiektów, za pomocą
pliku XML każdy z obiektów i elementów zostanie opisany w pliku DWG, ale nie tak
dokładnie, jak podczas publikowania ich oddzielnie.

UWAGA Istnieje możliwość opublikowania metadanych niezgodnych ze standardem, z
którym się pracuje. Sprawdź swoje metadane, aby wyszukać błędy (zobacz sekcję
Sprawdzanie metadanych (str. 1265)).

Drukowaniemetadanych

Podczas drukowania metadane (str. 1775) wydruk jest formatowany przy użyciu arkusza
stylu wybranego w Przeglądarce metadanych (str. 1499).

Patrz także:

■ Importowanie metadanych (str. 1267)

■ Eksportowanie metadanych (str. 1269)

Aby opublikować metadane, wykonaj następujące czynności:

1 W Przeglądarce metadanych (str. 1499) kliknij przycisk Publikuj.
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2 Opcjonalnie zmień nazwę pliku.

3 Wybierz położenie, aby zapisać plik.

4 W polu Zapisz jako typ wybierz typ pliku.

5 Kliknij przycisk OK.

Aby wydrukować metadane, wykonaj następujące czynności:

1 W Przeglądarce metadanych wybierz styl arkusza.

2 Kliknij przycisk Drukuj.

Skrócone omówienie

MAPMETADATAVIEWER

Wyświetla Przeglądarkę metadanych

MAPMETADATAVIEWERWiersz polecenia

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy
bieżący rysunek  ➤ Pokaż metadane.

Okienko zadań

Przeglądarka metadanychOkno dialogowe
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Informator

Rozdział zawiera obszerne informacje o produkcie AutoCAD Map 3D polecenia, wyrażenia i zmienne oraz
okna dialogowe, gdzie wiele ustawień z AutoCAD Map 3D może być określonych.
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Opis poleceń

Program AutoCAD Map 3D dodaje swoje unikatowe polecenia tworzenia map i zarządzania danymi
przestrzennymi do zestawu poleceń programu AutoCAD. Dostępne są wszystkie możliwości i uprawnienia
projektowe programu AutoCAD razem z kontekstem przestrzennym niezbędnym do tworzenia map.

Polecenia można uruchomić na kilka sposobów:

■ Wprowadź polecenie w polu rysowania lub w wierszu polecenia.

■ Wybierz polecenie z menu.

■ Kliknij ikonę polecenia na pasku narzędzi.

■ Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt z rysunku lub element z paska zadań i wybierz polecenie z
menu skrótów.

Ten rozdział zawiera informacje na temat poleceń tworzenia map w programie AutoCAD Map 3D

Więcej informacji o poleceniach programu AutoCAD znajduje się w pomocy dla programu AutoCAD.

Aby dowiedzieć się więcej o zastosowaniach polecenia kliknij kartę Szybki start w tematach pomocy.

■ Polecenia tworzenia map (str. 1275)
■ Polecenia, które przestały być kontynuowane (str. 1290)
■ MAPWSACTION (str. 1294)
■ ODNEDYCJA (str. 1294)
■ Znaki uniwersalne (str. 1294)
■ Usprawnianie działania (str. 1296)

Polecenia tworzenia map

Poniższa lista zawiera polecenia związane z obsługą map. Należy kliknąć nazwę polecenia,
aby uzyskać informacje na jego temat.
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Więcej informacji o poleceniach programu AutoCAD znajduje się w pomocy dla programu
AutoCAD.

OpisPolecenie

Określa punkt w oparciu o kąt i odległość od
danego punktu

AD (str. ?)

Dołącza dane obiektu do obiektówADEATTACHDATA (str. 886)

Definiuje globalny układ współrzędnychADEDEFCRDSYS (str. 86)

Definiuje dane obiektuADEDEFDATA (str. 182)

Zarządza zestawem rysunkówADEDRAWINGS (str. 146)

Usuwa blokady z obiektówADEDWGMAINT (str. 1662)

Wyświetla statystykę rysunkuADEDWGSTAT (str. 1668)

Modyfikuje dołączone dane obiektuADEEDITDATA (str. 890)

Wypełnia wybrany wielobokADEFILLPOLYG (str. 805)

Automatycznie ustala połączenia między ob-
iektami i danymi obiektu lub rekordami
zewnętrznej bazy danych

ADEGENLINK (str. 456)

Steruje definiowaniem, modyfikowaniem,
zapisywaniem, wczytywaniem i
wykonywaniem zapytań

ADEQUERY (str. 1039)

Utrzymuje bibliotekę zapytańADEQUERYLIB (str. 170)

Wyświetla szybki podgląd aktywnych
rysunków

ADEQVIEWDWGS (str. 627)
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OpisPolecenie

Usuwa ze zbioru zapisu obiekty, które nie
zostaną zapisane w rysunkach źródłowych

ADEREMOBJS (str. 1641)

Wykonuje naciąganie wybranych obiektówADERSHEET (str. 802)

Uruchamia zapytanie z biblioteki zapytańADERUNQUERY (str. 167)

Uruchamia zewnętrznie zapisane zapytaniaADERUNXQUERY (str. 168)

Zapisuje obiekty ze zbioru zapisu z powrotem
w rysunkach źródłowych

ADESAVEOBJS (str. 1643)

Tworzy zbiór obiektów, który zostanie
zapisany do rysunków źródłowych

ADESELOBJS (str. 1642)

Przypisuje do projektu kod globalnego układu
współrzędnych

ADESETCRDSYS (str. 138)

Wyświetla obiekty zawarte w zbiorze zapisuADESHOWOBJS (str. 1643)

Zmienia dla tekstu definicję domyślnego
punktu etykiety w obiekcie

ADETEXTLOC (str. 804)

Przesuwa, skaluje i obraca zbiór obiektówADETRANSFORM (str. 799)

Wyświetla informację o użytkowniku, który
obecnie blokuje wybrany obiekt

ADEWHOHASIT (str. 1645)

Wykonuje polecenie POWIĘKSZ, aby
wyświetlić zakres wybranych aktywnych
rysunków

ADEZEXTENTS (str. 625)

Zmienia bieżący plik definicji klasy obiektuATTACHDEF (str. 858)

Określa punkt w oparciu o namiar i odległość
od danego punktu

BD (str. 864)
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OpisPolecenie

Klasyfikuje istniejące obiektyCLASSIFY (str. 853)

Określa punkt w oparciu o odchylenie i
odległość od danego punktu

DD (str. 866)

Definiuje nową klasę elementów na przykład-
zie z bieżącego rysunku

FEATUREDEF (str. 113)

Eksportuje plik SDF 2 dla programu Autodesk
MapGuide w wersji 6.5 lub starszej. Tak samo
jak polecenie MAPEXPORTMAPGUIDE.

MAP2SDF (str. 1193)

Wyświetla informacje o programie AutoCAD
Map 3D

MAPABOUT

Dodaje łącze do topologii sieciMAPAL (str. 753)

Dodaje węzeł do topologiiMAPAN (str. 750)

Tworzy bufor wokół istniejącej topologiiMAPANBUFFER (str. 1128)

Rozkłada topologię na topologie składoweMAPANDISSOLVE (str. 1125)

Usuwa wszystkie opisy opierające się o
wybrany szablon

MAPANNDELETE (str. 922)

Dodaje opis do obiektów na podstawie
wybranych szablonów opisu

MAPANNINSERT (str. 1328)

Odświeża istniejący opisMAPANNREFRESH (str. 920)

Definiuje i modyfikuje szablony opisówMAPANNTEMPLATE (str. 176)

Tworzy i edytuje tekst opisuMAPANNTEXT (str. 176)

Aktualizuje istniejący opisMAPANNUPDATE (str. 921)
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OpisPolecenie

Tworzy nową topologię przez nałożenie dwóch
topologii

MAPANOVERLAY (str. 1121)

Śledzi topologie sieci (wybierając najkrótszą
drogę, analizę najlepszej drogę czy rozpływ)

MAPANTOPONET (str. 1102)

Dodaje region do topologii regionówMAPAP (str. 755)

Dołącza źródła danych do rysunkuMAPATTACHDB (str. 190)

Automatycznie wypisuje obiekty, które są
edytowane.

MAPAUTOCHECKOUT (str. 590)

Przerywa połączenie w określonym punkcie
topologii

MAPBL (str. 736)

Przerywa obiekty wzdłuż wybranej lub
zdefiniowanej granicy

MAPBREAK (str. 808)

Otwiera tabelę bazy danych skojarzoną z
określonym szablonem połączenia w celu
edycji w oknie Widok danych

MAPBROWSELINK (str. 875)

Otwiera tabelę bazy danych w celu edycji w
oknie Widok danych

MAPBROWSETBL (str. 875)

Odrzuca zmiany i odblokowuje elementy w
źródle elementów. Zmiany nie zostaną

MAPCANCELCHECKOUT (str. 592)

odrzucone, jeżeli włączona jest opcja
Automatycznie aktualizuj edycje

Dodaje odległość między punktamiMAPCGADIST (str. 961)

Wyświetla kąt między liniami lub punktamiMAPCGANG (str. 964)

Ustawia bazę azymutuMAPCGAZBASE (str. 213)

Polecenia tworzenia map | 1279



OpisPolecenie

Wyświetla odległość między punktamiMAPCGCDIST (str. 963)

Wyświetla wartości geometrii współrzędnych
dla linii i łuków

MAPCGLIST (str. 965)

Określa ustawienia geometrii współrzędnychMAPCGSETUP (str. 213)

Wyświetla spadek między punktamiMAPCGSLIST (str. 966)

Zapisuje zmodyfikowane elementy z
powrotem w źródle elementów oraz
odblokowuje elementy w źródle elementów

MAPCHECKIN (str. 589)

Udostępnia element do edycji oraz, jeżeli
blokowanie jest włączone, blokuje go w źródle

MAPCHECKOUT (str. 590)

Wykonuje operacje czyszczenia rysunkuMAPCLEAN (str. 646)

Tworzy wieloboki (zamknięte polilinie) z
topologii regionów

MAPCLPLINE (str. 768)

Konfiguruje połączenie z zewnętrznym
źródłem danych

MAPCONFIGDB (str. 194)

Łączy ze źródłem elementówMAPCONNECT (str. 269)

Ustala połączenie z dołączonym źródłem
danych

MAPCONNECTDB (str. 195)

Przełącza domyślne ustawienie buforowania
połączenia.

MAPCONNECTIONPOOLING (str. 82)

Tworzy dla regionu centroidę i przesuwa do
niej dane

MAPCREATECENTROIDS (str. 757)
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OpisPolecenie

Konwertuje obiekty rysunkowe na elementy,
aby utworzyć nowe elementy.

MAPCREATEFEATUREFROMGEOMETRY (str.
588)

Otwiera okno dialogowe Tabela danych, w
którym można wyświetlić, zmienić i
odfiltrować dane elementów.

MAPDATATABLE (str. 937)

Definiuje szablon połączeń dla tabeli bazy
danych

MAPDEFINELT (str. 459)

Usuwa z obiektów połączenia z bazą danychMAPDELETELINKS

Usuwa szablon połączeńMAPDELETELT

Odłącza od rysunku źródło danychMAPDETACHDB (str. 195)

Ustawia opcje użytkownika związane z
digitalizacją węzłów i obiektów liniowych

MAPDIGISETUP (str. 123)

Wykonuje digitalizację obiektów punktowych
i liniowych zgodnie z nastawami digitalizacji

MAPDIGITIZE (str. 903)

Zrywa ustalone połączenie z dołączoną bazą
danych

MAPDISCONNECTDB (str. 195)

Włącza i wyłącza paletę biblioteki
wyświetlania

MAPDISPLAYLIBRARY (str. 1375)

Włącza i wyłącza Menedżera wyświetlaniaMAPDISPLAYMANAGER (str. 1375)

Mierzy odległość geodezyjną między punktamiMAPDIST (str. 957)

Usuwa łącze z topologii sieci.MAPDL (str. 760)

Usuwa węzeł z topologii.MAPDN (str. 760)
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OpisPolecenie

Usuwa region z topologii regionów.MAPDP (str. 760)

Zmienia położenie okna (zamocowane lub nie)MAPDOCKWSPACE (str. 1650)

Dzieli region w topologii regionów, zezwalając
na dodawanie połączeń

MAPDVP (str. 739)

Ustawia opcje publikacji programu AutoCAD
Map 3D dla DWF

MAPDWFOPTIONS (str. 1144)

Zmienia kierunek łącza w topologii sieciMAPEDITDIR (str. 721)

Zmienia kierunek oporu zgodnego dla węzła
i łącza w topologii sieci

MAPEDITRES1 (str. 723)

Zmienia kierunek oporu przeciwnego dla łącza
w topologii sieci

MAPEDITRES2 (str. 723)

Automatycznie aktualizuje edycje elementuMAPEDITSETAUTO (str. 592)

Przełącza domyślne ustawienia dla opcji
Automatycznie aktualizuj edycję

MAPEDITSETAUTODEFAULT (str. 81)

Eksportuje dane z programu AutoCAD Map
3D do pliku w formacie zewnętrznym

MAPEXPORT (str. 1186)

Eksportuje plik SDF 2 dla Autodesk MapGuide
w wersji 6.5 lub starszej. Takie samo, jak
polecenie MAP2SDF

MAPEXPORTMAPGUIDE (str. 1193) (takie samo
jak polecenie MAP2SDF)

Wyodrębnia geometrię z elementu w celu
używania poleceń programu AutoCAD nie-
dostępnych dla elementów

MAPEXTRACTFEATUREGEOMETRY (str. 605)

Tworzy strefę buforową wokół elementów na
mapie

MAPFDOBUFFERCREATE (str. 1019)
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OpisPolecenie

Edytuje element.MAPFEATUREEDIT (str. 595)

Określa opcje edycji elementówMAPFEATUREEDITOPTIONS (str. 218)

Łączy elementy i przypisuje wartości właściwo-
ści elementu do elementu otrzymanego

MAPFEATUREMERGE (str. 601)

Dzieli elementy i przypisuje wartości właściwo-
ści elementu do elementów otrzymanych

MAPFEATURESPLIT (str. 599)

Określa ustawienia używane przy cieniowaniu
3D powierzchni bazujących na rastrze

MAPHILLSHADE (str. 1002)

Zmienia widoczność ramek otaczających
obrazy rastrowe

MAPIFRAME (str. 430)

Określa, czy użyte zostaną reguły dzielenia i
łączenia elementów

MAPIGNORESPLITMERGERULES (str. 1409)

Wyświetla informacje o wybranych obrazach,
nazwę pliku, nazwę obrazu, właściwości i
parametry korelacji

MAPIINFO (str. 409)

Wstawia obraz rastrowyMAPIINSERT (str. 396)

Wstawia łącze w topologiiMAPIL (str. 753)

Wyświetla listę obrazów w bieżącym projekcie,
zmienia porządek rysowania wybranych obra-
zów, wymazuje i wyświetla ich powiększenia

MAPIMANAGE (str. 409)

Importuje do programu AutoCAD Map 3D plik
w zewnętrznym formacie;

MAPIMPORT (str. 322)
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OpisPolecenie

Importuje plik SDF 2 z Autodesk MapGuide w
wersji 6.5 lub starszej. Tak samo jak polecenie
MAPSDFIN.

MAPIMPORTMAPGUIDE (str. 328) (takie samo
jak polecenie MAPSDFIN)

Wstawia węzeł w topologii.MAPIN (str. 750)

Określa domyślne ustawienia korelowania,
opcje wyświetlania, opcje odłączania, ścieżki
i ustawienia pamięci

MAPIOPTIONS (str. 227)

Łączy dwie łamane w topologiiMAPJL (str. 736)

Tworzy nowy CiągLiniiMAPLINESTRINGCREATE (str. 1410)

Edytuje CiągLiniiMAPLINESTRINGEDIT (str. 1411)

Modyfikuje łącze w topologii sieciMAPLINKEDIT (str. 736)

Modyfikuje dane połączenia dołączone do
obiektu

MAPLINKMANAGER (str. 469)

Uaktualnia łamane w topologii sieciMAPLINKUPD (str. 762)

Rejestruje operatora jako użytkownika
programu AutoCAD Map 3D

MAPLOGIN (str. 133)

Zmienia położenie punktu końcowego łącza
w topologii sieci

MAPMEL (str. 736)

Przenosi łącze w topologii sieciMAPML (str. 736)

Przesuwa węzeł w topologii węzłów lub
przesuwa węzeł na koniec łącza w topologii
sieci lub regionów

MAPMN (str. 733)

Łączy regiony w topologii regionówMAPMP (str. 739)
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OpisPolecenie

Tworzy nowy CiągMultiliniiMAPMULTILINESTRINGCREATE (str. 1412)

Edytuje CiągMultiliniiMAPMULTILINESTRINGEDIT (str. 1413)

Tworzy nowy multipunktMAPMULTIPOINTCREATE (str. 1414)

Edytuje multipunktMAPMULTIPOINTEDIT (str. 1415)

Tworzy nowy multiregionMAPMULTIPOLYGONCREATE (str. 1416)

Edytuje multiregionMAPMULTIPOLYGONEDIT (str. 1417)

Edytuje węzeł w topologiiMAPNODEDIT (str. 733)

Uaktualnia węzły w topologiiMAPNOUPD (str. 762)

Przekształca dane obiektu w połączone tabele
zewnętrznej bazy danych.

MAPOD2ASE (str. 468)

Ustawia opcje programu AutoCAD Map 3DMAPOPTIONS (str. 198)

Tworzy nowy punktMAPPOINTCREATE (str. 1419)

Tworzy nowy regionMAPPOLYGONCREATE (str. 1419)

Edytuje regionMAPPOLYGONEDIT (str. 1420)

Konwertuje zamknięte polilinie na regionyMAPPOLYLINETOPOLYGON (str. 836)

Uaktualnia topologię regionówMAPPOLYUPD (str. 762)

Modyfikuje w szablonie połączeń nazwę lub
położenie tabeli bazy danych

MAPPROPSLT (str. 471)
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OpisPolecenie

Publikuje w nowej technologii MapGuide
(Autodesk MapGuide Enterprise 2007 lub
MapGuide Open Source)

MAPPUBLISHTOMAPGUIDE (str. 1156)

Odwraca łącze w topologii sieci.MAPRL (str. 721)

Uruchamia zapytanie o dane bazy i otwiera w
oknie Widok danych tabelę bazy danych z

MAPRUNDBQUERY (str. 870)

rekordami spełniającymi warunki wykonanego
zapytania

Importuje plik w formacie SDF z programu
Autodesk MapGuide

MAPSDFIN (str. 328)

Wyszukuje i wybiera elementy z mapy, bazując
na określonych kryteriach położenia i
atrybutów

MAPSEARCH (str. 1015)

Wyróżnia elementy na rysunku, które
pochodzą z wybranego źródła elementów

MAPSELECTCHECKEDOUT (str. 590)

Wybiera wszystkie sklasyfikowane obiektyMAPSELECTCLASSIFIED (str. 857)

Zaznacza wszystkie obiekty którym nie
przypisano klasyfikacji

MAPSELECTUNCLASSIFIED (str. 857)

Wybiera wszystkie obiekty, których
klasyfikacja nie jest zdefiniowana w pliku
definicji klasy obiektu

MAPSELECTUNDEFINED (str. 857)

Wyróżnia obiekty w wybranej topologiiMAPSHOWGEOM (str. 781)

Wyróżnia i definiuje topologie dla wybranego
obiektu

MAPSHOWTOPO (str. 781)

Pokazuje lub ukrywa pasek stanu mapy.MAPSTATUSBAR (str. 81)
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OpisPolecenie

Dodaje elementy tekstowe do warstwy
adnotacji

MAPTEXTCREATE (str. 925)

Pozwala na edycję elementów tekstowych w
warstwie opisów

MAPTEXTEDIT (str. 926)

Tworzy warstwę opisów dla samodzielnych
elementów tekstowych

MAPTEXTLAYERCREATE (str. 923)

Sprawdza, czy topologia jest kompletna i czy
nie zawiera błędów

MAPTOPOAUDIT (str. 789)

Uzupełnia topologię sieci lub regionówMAPTOPOCOMP (str. 789)

Tworzy nową topologię.MAPTOPOCREATE (str. 700)

Usuwa dane topologii z obiektów, a
opcjonalnie usuwa obiekty

MAPTOPODEL (str. 794)

Wczytuje topologięMAPTOPOLOAD (str. 777)

Konwertuje istniejącą topologię regionów na
regiony

MAPTOPOLOGY (str. 839)

Wykonuje zapytania topologiczneMAPTOPOQUERY (str. 1134)

Ponownie generuje topologię, która była
modyfikowana za pomocą nietopologicznych

MAPTOPORECR (str. 789)

poleceń edycyjnych takich jak ROZCIĄGNIJ,
EDPLIN i PRZESUŃ

Zmienia nazwę, opis lub nazwę i opis danej
topologii

MAPTOPOREN (str. 793)

Wyświetla szczegółowe informacje o topologiiMAPTOPOSTATS (str. 785)
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Usuwa topologię z pamięciMAPTOPOUNLOAD (str. 777)

Śledzi współrzędne położenia kursora w
dowolnym układzie współrzędnych

MAPTRACKCS (str. 955)

Ucina obiekty do zbioru krawędziMAPTRIM (str. 811)

Łączy z elementem nową lub istniejącą
geometrię obiektu rysunkowego

MAPUPDATEFEATUREGEOMETRY (str. 606)

Włącza/wyłącza przypisanie regionówMAPUSEMPOLYGON (str. 844)

Wykonuje funkcje zarządzaniaMAPUSERADMIN (str. 76)

Otwiera tabelę bazy danych skojarzoną z
określonym szablonem połączenia w celu jej
obejrzenia w oknie Widok danych

MAPVIEWLINK (str. 460)

Otwiera tabelę bazy danych w celu jej ob-
ejrzenia w oknie Widok danych

MAPVIEWTB (str. 875)

Odłącza użytkownika od źródeł elementów i
buforuje wszystkie dane elementów umo-

MAPWORKOFFLINE (str. 606)

żliwiając pracę z lokalną kopią danych
elementów.

Ponownie ustanawia połączenia ze źródłami
elementów, aby ponownie umożliwić pracę z

MAPWORKONLINE (str. 606)

oryginalnymi danymi oraz sprawdzenie
ewentualnych zmian.

Zaznacza, że polecenie menu skrótów w
panelu Zadania nie ma połączenia z
poleceniem programu AutoCAD Map 3D

MAPWSACTION (str. 1294)

Wyświetla i ukrywa panel Okno zadańMAPWSPACE (str. 1650)

1288 | Rozdział 11   Opis poleceń



OpisPolecenie

Ponownie wyświetla panel Okno zadańMAPWSREFRESH (str. 1650)

Edytuje regionyMAPMPEDIT (str. 832)

Ustawia domyślne wypełnienie regionuMPFILL (str. 844)

Tworzy regionyMPOLYGON (str. 827)

Rozdziela istniejący obiekt regionu na dwa
nowe obiekty

MPSPLIT (str. 834)

Tworzy nowy plik definicji klasy obiektuNEWDEF (str. 120)

Zmienia wyświetlanie krawędzi regionu i
wypełnienia

POLYDISPLAY (str. 844)

Usuwa klasyfikację z obiektuUNCLASSIFY (str. 853)

Określa punkt w oparciu o azymut i odległość
od danego punktu

ZD (str. 868)

Polecenia zmienione lub usunięte

Niektóre polecenia zostały zastąpione lub nie są już kontynuowane w tym wydaniu.
Niektóre z poleceń nadal funkcjonują, ale w kolejnych wydaniach mogą być już
niedostępne. Należy uaktualnić wszystkie skrypty wprowadzając do nich nowe polecenia.
Więcej informacji znajduje się w rozdziale Polecenia, które przestały być kontynuowane
(str. 1290).

Stosowanie znaków uniwersalnych w poleceniach

W większości poleceń programu AutoCAD Map 3D można stosować znaki uniwersalne.
Więcej informacji znajduje się w rozdziale Znaki uniwersalne (str. 1294).

Patrz także:

■ ODNEDYCJA (str. 1294)
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Polecenia, które przestały być kontynuowane

Następujące polecenia nie są już kontynuowane lub są zastąpione. Niektóre z nich mogą
nadal funkcjonować w tym wydaniu. Jednakże należy uaktualnić wszystkie skrypty
wprowadzając do nich nowe polecenia.

UwagiPolecenie niekontynu-
owane

Kategoria

Niekontynuowane. Już nie
używane.

FDOATTACHdane obiektu elementów
(FDO)

Niekontynuowane. Już nie
używane.

FDOCONFIGURE

Niekontynuowane. Nowym
poleceniem jest MAPCONNECT.

FDOCONNECT

Niekontynuowane. Już nie
używane.

FDODETACH

Niekontynuowane. Już nie
używane.

FDODISASSOCIATE

Niekontynuowane. Już nie
używane.

FDODISCONNECT

Niekontynuowane. Nowym
poleceniem jest MAPCHECKOUT.

FDOEDITSETADD

Niekontynuowane. Nowym
poleceniem jest
MAPCANCELCHECKOUT.

FDOEDITSETREMOVE

Niekontynuowane. Nowym
poleceniem jest MAPCHECKIN.

FDOEDITSETSAVE
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UwagiPolecenie niekontynu-
owane

Kategoria

Niekontynuowane. Nowym
poleceniem jest
MAPSELECTCHECKEDOUT.

FDOEDITSETSHOW

Niekontynuowane. Już nie
używane.

FDOLOCKS

Niekontynuowane. Już nie
używane.

FDOQUERY

NiekontynuowaneFDOREFRESH

Niekontynuowane. Już nie
używane.

FDOSCHEMA

Niekontynuowane. Już nie
używane.

FDOSHOWOWNER

NiekontynuowaneFDOSYSADMIN /
SYSADMIN

NiekontynuowaneMAPSKINMAPOgólne

NiekontynuowaneMAPIMPORT4Import - eksport (Release
4)

NiekontynuowaneMAPEXPORT4

Niekontynuowane w programie
Autodesk Map 6. Nowym
poleceniem jest MAPCLEAN.

ADEDWGCLEANCzyszczenie rysunku

Niekontynuowane. Więcej
informacji o nowym sposobie

ORACONNECTOracle Spatial (starsza
metoda)

znajduje się w Wprowadzanie
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UwagiPolecenie niekontynu-
owane

Kategoria

elementów z baz danych Oracle
(str. 271)

NiekontynuowaneORADISCONNECT

NiekontynuowaneORAERUPDATE

NiekontynuowaneORAEXPORT

NiekontynuowaneORAIMPORT

NiekontynuowaneORAINDEX

NiekontynuowaneORAUPDATE

Niekontynuowane. Nowym
poleceniem jest MAPANBUFFER

MAPBUFFERTopologia

Niekontynuowane. Nowym
poleceniem jest MAPTOPOCRE-
ATE

MAPCREATE

Niekontynuowane. Nowym
poleceniem jest MAPAN-
DISSOLVE

MAPDISSOLVE

Niekontynuowane. Nowym
poleceniem jest
MAPANTOPONET

MAPFLOOD

Niekontynuowane. Nowym
poleceniem jest MAPAL

MAPLINKADD

Niekontynuowane. Nowym
poleceniem jest MAPDL

MAPLINKDEL
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UwagiPolecenie niekontynu-
owane

Kategoria

Niekontynuowane. Nowym
poleceniem jest MAPRL

MAPLINKREV

Niekontynuowane. Nowym
poleceniem jest MAPAN

MAPNODADD

Niekontynuowane. Nowym
poleceniem jest MAPDN

MAPNODDEL

Niekontynuowane. Nowym
poleceniem jest MAPIN

MAPNODINS

Niekontynuowane. Nowym
poleceniem jest MAPANOVERLAY

MAPOVERLAY

Niekontynuowane. Nowym
poleceniem jest MAPAP

MAPPOLYADD

Niekontynuowane. Nowym
poleceniem jest MAPDP

MAPPOLYDEL

Niekontynuowane. Istnieje kilka
nowych poleceń, np.

MAPTOPOADMIN

MAPTOPOLOAD i MAPTOPOD-
EL. Pełna lista znajduje się w
rozdziale Zarządzanie topologiami
(str. 768)

Niekontynuowane. Istnieje kilka
nowych poleceń, np. MAPAN,

MAPTOPOEDIT

MAPDL i MAPMP. Aby zapoznać
się z pełną listą, zobacz rozdział
Edycja topologii (str. 723)

Niekontynuowane. Nowym
poleceniem jest
MAPANTOPONET

MAPTRACE
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MAPWSACTION

Ten tekst przedstawia polecenie menu skrótów w panelu Okno zadań, które nie posiada
żadnych połączeń z poleceniem programu AutoCAD Map 3D Przykładowo, niektóre
polecenia topologii wybrane z menu skrótów w panelu Okno zadań nie posiadają swoich
odpowiedników w poleceniach programu AutoCAD Map 3D.

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy obszar rysunku po wykonaniu tej czynności
spowoduje wyświetlenie "Powtórz MAPWSACTION" w menu. Kliknięcie tego elementu
nie spowoduje zmian w projekcie. Podobnie, kliknięcie prawym przyciskiem myszy w
wierszu polecenia spowoduje wyświetlenie MAPWSACTION jako jednego z Ostatnio
używanych poleceń, lecz kliknięcie to nie spowoduje zmian. Działania polecenia
MAPWSACTION nie można powtórzyć przez wpisanie MAPWSACTION w wierszu
polecenia. Należy powtórzyć czynność z panelu Okno zadań.

UWAGA Nie można cofnąć tej operacji przy użyciu polecenia COFAJ.

ODNEDYCJA

Polecenie do edycji odnośników służy do modyfikacji zewnętrznych odnośników i bloków.
Podczas użycia trybu ODNEDYCJA, panel Okno zadań i Widok danych jest niedostępny,
a niektóre polecenia nie mogą być uruchomione. Po próbie użycia jednego z tych poleceń,
program AutoCAD Map 3D wyświetli komunikat z informacją, że polecenie to jest
niedostępne podczas edycji odnośników

Znaki uniwersalne

Większość okien dialogowych i wierszy polecenia obsługuje następujące znaki uniwersalne.

Znaki uniwersalne mogą być użyte w zapytaniach o dane obiektu i właściwości. Aby
zastosować znaki uniwersalne w zapytaniach SQL, należy odszukać w oprogramowaniu
używanej bazy danych wykazu obsługiwanych znaków.

OpisZnak specjalny

Oznacza dowolną cyfrę numeryczną.# (krzyżyk)

Oznacza dowolny znak alfabetyczny.@ (małpa)
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OpisZnak specjalny

Oznacza dowolny znak niealfanumeryczny.. (kropka)

Odpowiada dowolnemu ciągowi tekstowemu, również pustemu.
Znak ten może być użyty na początku, w środku lub na końcu
ciągu tekstowego.

* (gwiazdka) lub%

(procent)

Oznacza jeden dowolny znak.? (pytajnik)

Odpowiada każdemu znakowi, oprócz następującego po tyldzie.~ (tylda)

Odpowiada każdemu znakowi zawartemu w nawiasach.[ ] (kwadratowe

nawiasy)

Odpowiada dowolnemu znakowi, nie zapisanemu w nawiasach.[~ ] (tylda i nawiasy

kwadratowe)

Określa przedział dla pojedynczego znaku wewnątrz nawiasów.- (myślnik)

Opuszcza znak - czyta następny znak dosłownie.' (apostrof)

Wprowadza zbiór znaków, dla których jest znakiem
rozdzielającym.

, (przecinek)

UWAGA W większości poleceń programu AutoCAD Map 3D można stosować znaki
uniwersalne. Aby użyć znaków uniwersalnych jako znaków liniowych, należy poprzedzić
znak uniwersalny lewym apostrofem (`). Przykładowo, jeśli posiadasz warstwę o nazwie
"Kondygnacja #1", od której chcesz utworzyć zapytania do obiektów, musisz wpisać
Kondygnacja `#1 kiedy tworzysz zapytanie. Po wybraniu nazwy z listy, lewy apostrof
zostanie automatycznie dodany do tekstu, który pojawi się w odpowiednim okienku
edycyjnym. Ma to zastosowanie do następujących znaków uniwersalnych: #, @, . (kropka),
~.
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Usprawnianie działania

Można usprawnić działanie w wielu dziedzinach, jeśli podjęte zostaną pewne kroki
zawczasu. Przykładowo, tworzenie indeksów może znacząco przyspieszyć proces
wykonywania zapytań i zapis z powrotem do źródeł.

Poniższa tabela zawiera listę kroków, które można podjąć, aby usprawnić działanie. Aby
uzyskać więcej informacji na ten temat kliknij łącze.

Warstwy elementów

Aby zmniejszyć liczbę elementów na warstwie i zwiększyć
wydajność, można przefiltrować warstwę elementów. Dane można

Filtrowanie warstwy
elementu (str. 1016)

filtrować podczas wprowadzania do mapy (w menu Połączenie
danych kliknij Dodaj do mapy z zapytaniem) lub po ich wprowad-
zeniu (prawym przyciskiem myszy kliknij warstwę i wybierz
Zapytania do filtracji danych).

Sprawdzaj w
dołączonych rysunkach

Stosowanie globalnych układów współrzędnych programu
AutoCAD Map 3D wymaga wielu złożonych obliczeń i może

Aby wyłączyć układ
współrzędnych (str. 140)

spowolnić działanie programu podczas takich operacji, jak
wykonywanie zapytań o obiekty w dołączonych rysunkach i
ponowne zapisywanie obiektów.

Aby skrócić czas potrzebny na wykonanie zapytania, należy
utworzyć indeks. W ten sposób, w celu znalezienia odpowiedniej

Tworzenie indeksu
rysunku (str. 1092)

danej, zamiast przeszukiwać wszystkie położenia, właściwości,
dane obiektu lub połączenia baz danych, program AutoCAD Map
3D wyszukuje tylko stosowny indeks. Jeśli utworzone zostały in-
deksy w poprzednich wersjach programu AutoCAD Map 3D, może
to pomóc w odtworzeniu indeksów w tej wersji, aby upewnić się,
że zawierają wszystkie nowe elementy takie jak nazwy kolorów z
książki.

Obrazy rastrowe

Gdy obraz zostanie ukryty, przestanie być wyświetlany na ekranie
i nie zostanie wydrukowany. Tylko obwiednia obrazu jest

Aby ukryć obraz (str. 419)
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Obrazy rastrowe

wyświetlana na ekranie. Ukrywanie obrazów jest wygodnym
sposobem skrócenia czasu regeneracji rysunku. Można w prosty
sposób powtórnie wyświetlić obraz gdy rysunek będzie gotowy
do wydrukowania.

Aby zmniejszyć wykorzystanie pamięci i polepszyć warunki pracy,
można usuwać z pamięci obrazy, które nie muszą być widoczne
lub nie są potrzebne do drukowania.

Aby usunąć obraz z pamięci
(str. 421)

Ponieważ zarządzanie pamięcią może być kłopotliwe podczas
pracy z wieloma obrazami, można skonfigurować aplikację Raster

Aby ustawić pamięć dla
obrazów (str. 237)

Extension dla uzyskania największej wydajności. Określ ilość re-
zerwowanej pamięci dla pliku wymiany obrazu. Im większa
wartość Limitu pamięci, tym jest mniej zapisów tymczasowych
na dysku twardym, a obrazy są szybciej wczytywane i
wyświetlane. Aby uzyskać największą wydajność, dla
tymczasowego pliku wymiany należy wykorzystać dysk lokalny.

Można wyświetlać obrazy w jakości wysokiej lub roboczej. Wysoka
jakość zapewnia wygładzenie obrazu, więc przejścia pomiędzy

Aby zmienić jakość
wyświetlania obrazu (str.
231) odcieniami wydają się mniej skokowe. Jakość robocza przyspiesza

działanie systemu, ale może zmniejszyć jakość z jaką obrazy
kolorowe i w odcieniach szarości pojawiają się na ekranie.

Topologia

Można poprawić działanie operacji buforowania, zwiększając
pamięć RAM do wartości większej niż jest zalecana, lub

Buforowanie topologii

zwiększając ilość pamięci wirtualnej swojego systemu. Jest to
zalecane jeśli buforuje się duże topologie.

Widok danych

Można filtrować lub ograniczać dane wyświetlane w oknie Widok
danych. Filtry pozwalają na oglądanie tylko potrzebnych rekor-

Używanie filtru SQL w
widoku danych (str. 1033)
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Widok danych

dów. Może to przyspieszyć przetwarzanie przy przechodzeniu
przez wiele rekordów lub przy ich wyróżnianiu.

Inne

Korzystając z opcji Wymaż krótkie obiekty, można zlokalizować i
wymazać wszystkie obiekty krótsze od zadanej tolerancji. Ta operacja

Aby usunąć krótkie
obiekty liniowe (str.
673) zmniejsza liczbę niepotrzebnych obiektów liniowych i węzłów na

mapie.

Upraszczanie obiektów liniowych zmniejsza rozmiar pliku i poprawia
działanie programu, lecz także zmniejsza rozdzielczość danych.

Aby uprościć obiekty
(str. 690)

Podczas modyfikowania lub pracy nad dużą liczbą obiektów można
usprawnić działanie, dodając obiekty do zbioru edycji (blokując je),
zanim poddane zostaną obróbce.

Aby dodać obiekty do
zbioru zapisu i
zablokować obiekty
(str. 631)
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Analizator wyrażeń

Korzystanie z wyrażeń i zmiennych umożliwia definiowanie danych na podstawie innych informacji
zawartych w rysunkach lub przechowywanych w zewnętrznych bazach danych.

W większości miejsc, gdzie jest możliwość wprowadzenia wyrażenia, można skorzystać z okna dialogowego
Wyrażenie i wybrać z listy dostępne zmienne. Można łączyć zmienne i wyrażenia, aby tworzyć złożone
wyrażenia.

■ Funkcje (str. 1299)
■ Zmienne (str. 1304)
■ Używanie koloru w wyrażeniach (str. 1311)
■ Porady i sugestie dla Analizatora wyrażeń (str. 1313)

Funkcje

Wyrażenia mogą zawierać wiele, różnego typu funkcji.

Patrz także:

■ Zmienne (str. 1304)

Funkcje arytmetyczne

Analizator wyrażeń obsługuje następujące funkcje arytmetyczne. Wyrazy pisane kursywą
mogą być zastąpione przez bieżącą wartość lub zmienną.

OpisWyrażenie

Zwraca sumę wszystkich liczb.(+ liczba liczba [liczba] ...)

12
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OpisWyrażenie

Odejmuje drugą i kolejne liczby od pierwszej i zwraca
różnicę.

(- liczba liczba [liczba] ...)

Zwraca iloczyn wszystkich liczb.(* liczba liczba [liczba] ...)

Dzieli pierwszą liczbę przez iloczyn pozostałych liczb i
zwraca wynik tego działania.

(/ liczba liczba [liczba] ...)

Zwraca wartość bezwzględną liczby.(abs liczba)

Zwraca arcus tangens liczby wyrażonej w radianach.(atan liczba1 [liczba2] )

Zwraca cosinus kąta wyrażonego w radianach.(cos kąt)

Zwraca wynik podniesienia stałej e (liczba rzeczywista)
do podanej potęgi (antylogarytm naturalny).

(exp liczba)

Zwraca wynik podniesienia liczby do podanej potęgi.(expt bazapotęga)

Zwraca wynik przekształcenia liczby rzeczywistej w
najbliższą mniejszą liczbę całkowitą.

(fix liczba)

Zwraca logarytm naturalny w postaci liczby rzeczywistej.(log liczba)

Zwraca logarytm dziesiętny liczby.(log10 liczba)

Zwraca sinus kąta w postaci liczby rzeczywistej wyrażonej
w radianach.

(sin kąt)

Zwraca pierwiastek kwadratowy liczby w postaci liczby
rzeczywistej.

(sqrt liczba)

Zwraca tangens kąta wyrażonego w radianach.(tan kąt)
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Funkcje obsługi ciągów tekstowych

Analizator wyrażeń posiada następujące funkcje do obsługi ciągów tekstowych. Wyrazy
pisane kursywą mogą być zastąpione przez bieżącą wartość lub zmienną.

OpisWyrażenie

Zwraca ciąg tekstowy, w którym wszystkie litery zostaną
zastąpione wielkimi lub małymi literami.

(strcase ciąg [jakie] )

Zwraca ciąg tekstowy, który jest konkatenacją
(połączeniem) wielu ciągów tekstowych.

(strcat ciąg1 [ciąg2] ...)

Zwraca liczbę całkowitą, która określa liczbę znaków w
ciągu tekstowym.

(strlen [ciąg] ...)

Zwraca fragment ciągu tekstowego.(substr początekciągu [długość] )

Zwraca wynik przekształcenia liczby całkowitej repre-
zentującej kod znaku ASCII na ten jeden znak.

(chr liczba_całkowita)

Dodaje na początku ciągu tekstowego tyle spacji, aż ciąg
osiągnie określoną długość.

(LPAD długośćciągu)

Dodaje na końcu ciągu tekstowego tyle spacji, aż ciąg
osiągnie określoną długość.

(RPAD długośćciągu)

W zależności od trybu skraca ciąg tekstowy od początku,
środka lub od końca. Można wybrać tryb B (początek), M

(trim ciąg [tryb] )

(środek), E (koniec) lub dowolną ich kombinację. Jeżeli
tryb nie będzie określony, zostanie użyty tryb BE.
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Funkcje warunkowe i porównawcze

Analizator wyrażeń obsługuje następujące funkcje warunkowe i porównawcze. Wyrazy
pisane kursywą mogą być zastąpione przez bieżącą wartość lub zmienną.

OpisWyrażenie

Jeżeli wszystkie argumenty są liczbowo równe, zwraca
T, w przeciwnym wypadku zwraca nil.

(= ciągliczb [ciągliczb] ...)

Zwraca T, jeśli argumenty nie są liczbowo równe, zaś nil,
jeżeli argumenty są liczbowo równe.

(/= ciągliczb [ciągliczb] ...) lub (<>
ciągliczb [ciągliczb] ...)

Zwraca T, jeżeli każdy argument jest liczbowo mniejszy
od argumentu po prawej stronie, w przeciwnym wypadku
zwraca nil.

(< ciągliczb [ciągliczb] ...)

Zwraca T, jeżeli każdy argument jest liczbowo mniejszy
lub równy argumentowi po prawej stronie, w przeciwnym
wypadku zwraca nil.

(<= ciągliczb [ciągliczb] ...)

Zwraca T, jeżeli każdy argument jest liczbowo większy
od argumentu po prawej stronie, w przeciwnym wypadku
zwraca nil.

(> ciągliczb [ciągliczb] ...)

Zwraca T, jeżeli każdy argument jest liczbowo większy
lub równy argumentowi po prawej stronie, w przeciwnym
wypadku zwraca nil.

(>= ciągliczb [ciągliczb] ...)

Zwraca iloczyn logiczny wyrażeń z listy.(and wyrażenie ...)

Zwraca sumę logiczną wyrażeń z listy.(or wyrażenie ...)

1302 | Rozdział 12   Analizator wyrażeń



Funkcje obsługi symboli

Analizator wyrażeń obsługuje następującą funkcję obsługi symbolu. Wyrazy pisane
kursywą mogą być zastąpione przez bieżącą wartość lub zmienną.

OpisWyrażenie

Sprawdza, czy wartość jest równa nil.(not wyrażenie)

Funkcje przekształcające

Analizator wyrażeń obsługuje następujące funkcje przekształcające. Wyrazy pisane
kursywą mogą być zastąpione przez bieżącą wartość lub zmienną.

OpisWyrażenie

Przekształca wartość kątową podaną w radianach na
ciąg tekstowy.

(angtos kąt [tryb [dokładność] ] )

Zwraca wynik przekształcenia pierwszego znaku ciągu
tekstowego na jego kod ASCII (liczba całkowita).

(ascii ciąg)

Przekształca szerokość linii (pierwszy argument) na
liczbę rzeczywistą. Jeśli opcjonalny drugi argument nie

(lwtof szerokość_linii [metrycznie] )

jest nil, szerokość linii zwracana jest w milimetrach, w
przeciwnym razie zwracana jest w calach.

Przekształca liczbę na ciąg tekstowy.(rtos liczba [tryb [dokładność] ] )
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Inne funkcje

Analizator wyrażeń obsługuje następujące funkcje dodatkowe. Wyrazy pisane kursywą
mogą być zastąpione przez bieżącą wartość lub zmienną.

OpisWyrażenie

Zwraca wartość zmiennej kropkowej dla obiektu
przechowywanego w rysunku. Jeśli obiekt został przywołany

entity .zmienna_kropkowa

z rysunku źródłowego, zwracana jest dla tego obiektu
wartość z rysunku źródłowego, przed zastosowaniem
transformacji.

Zwraca wartość zmiennej kropkowej dla obiektu z
przypisanym stylem w Menedżerze wyświetlania.

style .zmienna_kropkowa

Zwraca liczbę pi (w przybliżeniu 3,1415926).PI

Zwraca wartość danego wyrażenia po przetworzeniu przez
określoną tabelę przedziałów wartości. Tabela zakresów musi
być zdefiniowana w bieżącym rysunku.

(Range wyrażenie
tabela_zakresu)

Zwraca bieżącą skalę rzutni wyrażoną jako widoczny rozmiar
piksela ekranowego, w jednostkach rysunku.

(viewscale)

Zwraca bieżący kąt skrętu dla bieżącej rzutni. Jest to
odpowiednik zmiennej systemowej viewtwist.

(viewtwist)

Zmienne

Wyrażenia mogą zawierać wiele, różnego typu zmiennych i wyrażeń.

Patrz także:

■ Zmienne danych obiektu (str. 1308)
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Zmienne kropkowe

Zmienne kropkowe reprezentują właściwości obiektów. Przykładowo w definicji zamiany
właściwości przywołanych obiektów należy użyć zmiennej .DŁUGOŚĆ, aby program
AutoCAD Map 3D dodał do wszystkich linii tekst, określający ich długość. W definicji
raportu należy użyć zmiennej .TYP, aby otrzymać listę z rodzajami obiektów.

OpisWyrażenie

Dla większości obiektów zwraca kąt w płaszczyźnie XY.
Dla elips zwraca kąt głównej osi, dla obiektów punktowych zwraca
obrót układu współrzędnych elementu, dla tras zwraca kąt między

.ANGLE

punktami środkowymi początkowej i końcowej krawędzi, dla okręgów
zwraca kąt rzutowanej normalnej plus PI/2 na płaszczyznę globalnego
układu współrzędnych GUWmdash; jeśli nie ma ECS zwraca 0; dla
obiektów z punktami siatki 0 lub 1 zwraca 0; dla definicji atrybutu,
tekstu, tekstu wielowierszowego, wstawienia, symbolu i obrazów
rastrowych zwraca obrót.

Pole zamkniętej polilinii lub okręgu.
Tylko zapytania topologiczne: Wartość pola danych obiektu AREA
dla każdego regionu.

.AREA

Nazwa bloku..BLOCKNAME

Współczynnik wypukłości dla segmentu polilinii..BULGE

Punkt środkowy zakresu obiektu.
Gdy obiekt jest wielobokiem (zamknięta polilinia), punkt ten leży
zawsze wewnątrz zamkniętego obszaru, bez względu na wielkość
tego obszaru.

.CENTER

Punkt środkowy zakresu obiektu, leżący na przecięciu przekątnych
prostokątnego obramowania.

.CENTROID

Nazwa klasy obiektów..CLASSNAME

Kolor ACI obiektu programu AutoCAD Map 3D. Kolor JAKWARSTWA
oznacza 256. Kolor JAKBLOK oznacza 0.

.COLOR
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OpisWyrażenie

Nazwa rysunku źródłowego danego obiektu.
Tylko zapytania topologiczne: Nazwa rysunku źródłowego dla obiektu
geometrycznego.

.DWGNAME

Kąt końcowy elementu łukowego (podany w radianach),
interpretowany zgodnie z układem współrzędnych, w którym obiekt
ten istnieje.

.EANGLE

Identyfikator przywołanego obiektu..EHANDLE

Wartość współrzędnej Z..ELEVATION

Końcowa szerokość polilinii. Nie odnosi się do szerokości końcowej
poszczególnych segmentów polilinii.

.EWIDTH

Wysokość obiektu tekstowego..HEIGHT

Punkt wstawienia tekstu skojarzonego z obiektem..LABELPT

Warstwa obiektu..LAYER

Długość linii, łuku, polilinii lub okręgu. Długość okręgu odpowiada
jego obwodowi.

.LENGTH

Rodzaj linii obiektu..LINETYPE

Szerokość linii obiektu..LINEWEIGHT

Użytkownik odpowiedzialny za blokadę..LOCKSTAT

Tylko zapytania topologiczne: Wartość pola danych obiektu
PERIMETER dla każdego regionu.

.PERIMETER

Styl wydruku obiektu..PLOTSTYLE

Promień okręgu..RADIUS
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OpisWyrażenie

Kąt obrotu bloku lub tekstu, podawany w radianach..ROTATION

Kąt początkowy łuku (wyrażony w radianach), interpretowany
zgodnie z układem współrzędnych, w którym obiekt ten istnieje.

.SANGLE

Nazwa symbolu programu AutoCAD Map 3D..SHAPENAME

Wielkość symbolu programu AutoCAD Map 3D..SIZE

Wartość ciągu (może być wartością atrybutu lub tekstem)..STRING

Styl ciągu tekstowego lub atrybutu..STYLE

Początkowa szerokość polilinii..SWIDTH

Wszystkie etykiety atrybutów AutoCAD Map 3D dla obiektu. Za-
zwyczaj używana ze zmienną .STRING, aby zwrócić etykietę atrybutu
i jej wartość (tzn. .TAG, .STRING).

.TAG

Grubość obiektu w programie AutoCAD Map 3D..THICKNESS

Nazwa topologii (Tylko zapytania topologiczne)..TOPONAME

Rodzaj topologii: węzłów, sieci lub regionów (Tylko zapytania
topologiczne).

.TOPOTYPE

TrueColor lub wartość w książce kolorów dla obiektu programu
AutoCAD Map 3D.

.TRUECOLOR

Typ obiektu w programie AutoCAD Map 3D..TYPE

Powiązana z obiektem informacja URL.
Obiekt bez połączenia URL zwraca nil.

.URL

UWAGA Obiekt może posiadać tylko jeden adres URL. Dane URL
można wprowadzić w następujących formatach:
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OpisWyrażenie

http://nazwa_serwera/nazwa_ścieżki/nazwapliku.dwg
ftp://nazwa_serwera/nazwa_ścieżki/nazwapliku.dwg
plik://dysk/nazwa_ścieżki/nazwapliku.dwg

Komponenty punktu początkowego linii -- X, Y lub Z..X1, .Y1, .Z1

Komponenty punktu końcowego linii -- X, Y lub Z..X2, .Y2, .Z2

Trzeci punkt definicji dla obszaru lub trójwymiarowej powierzchni.
Zmienna użyta z innym obiektem zwraca nil.

.X3, .Y3, .Z3

Czwarty punkt definicji dla obszaru lub trójwymiarowej powierzchni.
Zmienna użyta z innym obiektem zwraca nil.

.X4, .Y4, .Z4

Współczynnik skali wzdłuż osi X, interpretowany w przestrzeni
współrzędnych, w której istnieje obiekt.

.XSCALE

Współczynnik skali wzdłuż osi Y, interpretowany w przestrzeni
współrzędnych, w której istnieje obiekt.

.YSCALE

Współczynnik skali wzdłuż osi Z, interpretowany w przestrzeni
współrzędnych, w której istnieje obiekt.

.ZSCALE

Wszystkie zwrócone wartości liczbowe są liczbami dziesiętnymi.

Zmienne danych obiektu

Składnia użycia zmiennej danych obiektu w wyrażeniu ma postać:

:NazwaPolaDanychOpisowych@NazwaTabeliDanychOpisowych

Przykładowo, należy wprowadzić :diameter@pipes, aby pobrać wartości z pola Diameter,
w tabeli Pipes.
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Zmienne atrybutów bloku

Składnia użycia zmiennej atrybutu bloku w wyrażeniu ma postać:

@NazwaEtykietyBloku

Przykładowo, należy wprowadzić @VALVETYPE, aby pobrać wartości dla atrybutu bloku
o etykiecie VALVETYPE.

Zmienne i wyrażenia SQL

Składnia użycia zmiennej SQL w wyrażeniu:

&NazwaKolumny@SzablonPołączenia

Przykładowo, należy wprowadzić &PRICE@HOUSES, aby pobrać wartości zawarte w
kolumnie PRICE z tabeli, do której odwołuje się szablon połączeń HOUSES.

Aby powiązać drugą tabelę z tabelą określoną w szablonie połączeń i otrzymać wartość
z jednego pola tabeli, należy użyć następującej składni:

&[ [ [katalog. ] schemat. ] nazwakolumny@LT [.lnka1, lnka2, ..., lnkaN [.lnkb1, lnkb2, ..., lnkbN
] ]

Wyrażenie musi być wprowadzone w jednej linii.

■ Parametry poprzedzające symbol @ określają zależną tabelę. Parametr LT identyfikuje
tabelę główną. Gdy nie zostanie zdefiniowany schemat, ani katalog, zostanie wybrana
tabela zależna istniejąca w tym samym schemacie, co tabela główna.

■ Parametr lnk (lub lista parametrów lnk1,lnk2,...,lnkN) identyfikuje nazwę kolumny
(lub nazwy), aby opisać zależność, jeśli nie zostanie użyty klucz (lub klucze)
identyfikowany w szablonie połączeń. Jeżeli nie zostanie zdefiniowana żadna kolumna
lnk, przyjmuje się, że kolumny określone w szablonie połączeń istnieją w obu tabelach
i są skojarzone na potrzeby relacji.

■ Parametr lnka (lub lnka1,lnka2,..., czy lista parametrów lnkaN) identyfikuje nazwę
kolumny do użycia w głównej tabeli.

■ Parametr lnkb (lub lnkb1,lnkb2,..., czy lista parametrów lnkbN) identyfikuje nazwę
kolumny do użycia w powiązanej tabeli, jeśli nazwa (lub nazwy) kolumny do skojarzenia
na potrzeby relacji nie są takie same w obu tabelach. Liczba parametrów lnka musi
być równa liczbie parametrów lnkb.
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Wyrażenia i instrukcje SQL

Wyrażenie:

&katalog.schemat.tabela.nazwakol

@szablonpołączenia.lnka1,lnka2,...,lnkaN.lnkb1,lnkb2,...,lnkbN

odpowiada następującej instrukcji SQL:

WYBIERZ katalog.schemat.tabela.nazwakol Z katalog.schemat.tabela.

GDZIE lnka1 = lnkb1 I lnka2 = lnkb2 I ... I lnkaN = lnkbN I

kluczszablonupołączenia1 = wartośćszablonupołączenia1 I

kluczszablonupołączenia2 = wartośćszablonupołączenia2 I ... I

kluczszablonupołączeniaN = wartośćszablonupołączeniaN

gdzie lnka1,...,lnkaN są kolumnami w tabeli głównej, lnkb1,...,lnkbN są kolumnami w tabeli
podrzędnej, kluczszablonupołączenia1,..., kluczszablonupołączeniaN są kolumnami
kluczowymi szablonu połączeń, a wartośćszablonupołączenia1,...,
wartośćszablonupołączeniaN są wartościami kolumny kluczowej pobranymi z obiektu.

Zmienne klasyfikacji obiektów

Składnia użycia w wyrażeniu zmiennej dla właściwości klasy obiektu ma postać:

#NazwaKlasyObiektu.Kategoria.Właściwość

Należy na przykład wprowadzić #Piperun.OD:Pipes.Diameter, aby pobrać wartości z pola
Diameter w tabeli Pipes i klasie elementów PipeRun. Aby pobrać wartości właściwości
warstwy, która należy do kategorii General, należy wprowadzić #Piperun.General.Layer.
Aby pobrać wartości węzła końcowego dla topologii LocalRoads w klasie obiektów Roads,
należy wprowadzić #Road.Topo:LocalRoads."węzeł końcowy". Należy użyć znaków
cudzysłowu, aby nazwa "węzeł końcowy" (zawierająca spacje) została poprawnie
zinterpretowana.

Zmienne AutoLISP

Składnia użycia zmiennej AutoLISP ma postać:

!ZmiennaAutoLISP

Przykładowo, należy wprowadzić !DIAMETER, aby pobrać wartości przypisane do zmiennej
zdefiniowanej jako DIAMETER.
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Wyrażenia EED

Składnia użycia zmiennej EED ma postać

$POLEEED@APLIKACJA (dla pól tekstowych)

$#POLEEED@APLIKACJA (dla pól liczbowych)

$&POLEEED@APLIKACJA (dla pól SQL)

Przykładowo, należy wprowadzić $#AGE@ADE, aby pobrać wartości dla pola AGE,
zarejestrowanego pod aplikacją ADE.

Używanie koloru wwyrażeniach

Podczas określania koloru w wyrażeniach można użyć jednego z następujących zapisów:

■ Numer indeksu koloru AutoCAD (ACI)

■ kolor RGB

■ kolor z książki kolorów

Indeks koloru AutoCAD (ACI)

Można określić kolor używając nazwy koloru ACI (czerwony, żółty, zielony, błękitny,
niebieski, fioletowy i biały), numeru indeksu ACI (0-256), JAKWARSTWA (256) lub JAKBLOK
(0).

Przykłady:

■ (ade_qrydefine '("" "" "" "Property" ("color" "=" "niebieski")""))

■ (ade_qrydefine '("" "" "" "Property" ("color" "=" "5")""))

■ (ade_altpdefine "color" "czerwony")

■ (ade_altpdefine "color" "1")

RGB

Kolor w systemie RGB jest definiowany przez ilość składnika czerwonego, zielonego i
niebieskiego. Wartości reprezentują natężenie czerwonej, zielonej i niebieskiej składowej.
Kombinacje tych wartości pozwalają utworzyć szeroki zakres kolorów. Dla każdej
składowej należy wprowadzić liczbę z przedziału od 0 do 255.
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Aby wprowadzić kolor RGB, należy podać wartości dla wszystkich składowych, rozdzielając
je przecinkami. Te trzy liczby trzeba umieścić wewnątrz apostrofów. Przykładowo, kolor
czerwony należy wprowadzić jako '255,0,0', natomiast kolor błękitny jako '0,255,255'.

Poprawne są następujące operatory: = oraz < >.

Przykłady:

■ (ade_qrydefine '("" "" "" "Property" ("color" "=" "\"255,0,0\"" )""))

■ (ade_altpdefine "color" "255,0,0")

Książka kolorów i nazwa koloru

Można określić kolory, korzystając z książek kolorów innych firm (takich jak Pantone)
lub własnych książek kolorów.

Aby wybrać kolor z książki kolorów, należy wprowadzić nazwę książki kolorów i nazwę
koloru, rozdzielając je przecinkiem. Cały ciąg należy rozpocząć i skończyć apostrofem.
Przykładowo, aby wybrać kolor Pantone process coated cyan, wprowadź 'Pantone(R)
process coated, PANTONE Process Cyan C'. Nazwę koloru i książki kolorów należy
wprowadzać bardzo uważnie, aby nie popełnić błędu.

Jeśli nie masz pewności co do nazwy koloru lub nazwy książki kolorów, otwórz okno
dialogowe Wybierz kolor. Należy sprawdzić nazwę książki kolorów i nazwę koloru na
zakładce Książki kolorów.

Aby uzyskać więcej informacji o książkach kolorów, kliknij przycisk Pomoc na karcie
Książki kolorów w oknie dialogowym Wybierz kolor.

Poprawne są następujące operatory: = oraz < >.

Przykłady:

■ (ade_qrydefine '("" "" "" "Property" ("color" "=" "\"Pantone,Pantone 647 CVC\"")""))

■ (ade_altpdefine "color" "Pantone,Pantone 647 CVC")

Łączenie kolorów

Podczas określania zakresu poprawnych kolorów można łączyć dowolne specyfikacje
kolorów. Każdą nazwę koloru należy oddzielić przecinkiem. Dla kolorów ACI można
dodatkowo określić ciągły zakres. Przykładowo: 1,5,[7,11],'255,128,64','Pantone(R) process
coated, PANTONE Process Cyan C'
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Porady i sugestie dla Analizatora wyrażeń

■ Nie wszystkie operatory działają poprawnie ze wszystkimi rodzajami porównań.
Podczas porównywania ciągów poprawnymi operatorami są if =, /=, >=, <=, natomiast
< nie jest poprawnym operatorem. Nie ma błędu, lecz może mieć to wpływ na
dokładność wyników.

■ Standardowe znaki uniwersalne, podane w Znaki uniwersalne (str. 1294), są poprawne
dla ciągów. Jeśli na przykład wyrażenie (IF (= .WARSTWA ELEC*) EDISON) będzie w
definiowanym zapytaniu warunkiem dla właściwości WARSTWA, wszystkie obiekty
przywołane z warstw o nazwach zaczynających się od ELEC zostaną wyświetlone na
warstwie EDISON. Ponadto, operatory = i /= działają prawidłowo ze znakami
uniwersalnymi.

■ Przy wprowadzaniu liczb rzeczywistych mniejszych od 1, nie należy opuszczać zera
wiodącego, występującego przed kropką dziesiętną, tzn. liczbę .001 należy wprowadzić
w postaci 0.001.

■ W przypadku, gdy nil jest dopuszczalnym parametrem, program AutoCAD Map 3D
zastosuje zero.

■ Analizator wyrażeń zajmuje się tylko ciągami i nie odróżnia ciągu tekstowego od
liczbowego. Analizator wyrażeń przekształca ciągi na wartości liczbowe, aby wykonać
działania matematyczne, po czym przekształca wyniki z powrotem na ciągi.

■ Jeśli podczas użytkowania AutoLISP wykorzystywany jest zbiór zmiennych, konieczne
jest poprzedzenie zmiennej wykrzyknikiem (!).

■ Aby umieścić spację wewnątrz ciągu, należy ująć ten ciąg w znaki cudzysłowia.
Przykładowo "ten ciąg" zostanie rozpoznany jako jeden ciąg, ze spacją między dwoma
wyrazami. Bez cudzysłowów, ciąg ten będzie ewaluowany jako dwa osobne ciągi.
Analizator wyrażeń pomija znaki cudzysłowia.

■ Użyte w funkcjach ewaluatora nazwy obiektów zawierające spacje muszą być ujęte
w nawiasy. Obiektami tymi są warstwy, bloki, kreskowanie i rodzaje linii.

■ Następujące wyrażenia obsługują do trzech argumentów: +, –, *, /, AND, OR, STRCAT,
= oraz /=. Wszystkie pozostałe wyrażenia obsługują jeden lub dwa argumenty. Gdy
użyjesz +, –, * lub /, musisz wprowadzić przynajmniej dwa argumenty. Przykładowo
(+ 5 6) zwraca liczbę 11, natomiast (+ 5 3 2) zwraca liczbę 10.

■ Wyrażenie ewaluuje liczby o zapisie wykładniczym w złożonych i prostych
wyrażeniach. Przykładowo (+ 1e+001 1) zwraca 11.0000, natomiast 1e+001 zwraca
10.0.
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■ AutoCAD Map 3D zwraca liczbę pi tylko w wyrażeniach złożonych. W prostych
wyrażeniach program traktuje liczbę pi jako ciąg. Przykładowo (STRCAT pi "_%")
oznacza 3.14%, natomiast samo pi oznacza "pi".

■ Można określić kolor (str. 1311) korzystając z wartości kolorów ACI, True Color lub
Książki kolorów.
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Kreator wyrażenia

Użyj wyrażeńdo filtrowania informacji geoprzestrzennych wyświetlanych na mapie, aby utworzyć pola
obliczeniowe i zmienić style, których użyto do warstwy elementu w oparciu o konkretne warunki.

Używanie Kreatora wyrażeń

Kreator wyrażeń jest wyświetlany w poniższych sytuacjach:

■ Adding Layers to a Map with a Query

■ Filtering a Feature Layer

■ Filtering by Location

■ Searching to Select Feature Layers

■ Creating a Calculation

■ Using Expressions to Label Features

■ Using Expressions In Split/Merge Rules

Wyrażenia tworzone przy pomocy Kreatora wyrażeń wpływają jedynie na dane
geoprzestrzenne i nie mogą być używane dla obiektów rysunkowych. Aby uzyskać pomoc
dotyczącą wyrażeń wpływających na dane rysunków, zobacz sekcję Analizator wyrażeń
(str. 1299).
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okna dialogowe
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Okna dialogowe Analiza
danych

Okno dialogowe Elementy buforu

Użyj tego okna dialogowego aby określić odległość i opcje scalania dla buforowania
elementów w AutoCAD Map 3D.

Aby utworzyć bufor (str. 1018)

Kliknij menu Analiza  ➤ Bufor.

Okno dialogowe Elementy buforu zawiera następujące opcje:

Elementy do buforowania

Określa elementy, które mją być buforowane na mapie.

Wielkość bufora

Określa wielkość buforu. Domyślnie jednostka miary dla wielkości buforu jest zgodna
z jednostką miary określoną w układzie współrzędnych dla mapy. Z listy rozwijanej
Jednostki można wybrać inną jednostkę miary.
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(Określ odległość buforu)

Kliknij, aby wybrać interaktywnie wielkość buforu na mapie.

Bufory wyjściowe

Określa warstwę dla nowego elementu buforu oraz nazwę pliku SDF, w którym będą
przechowywane buforowane elementy. Domyślnie w programie AutoCAD Map 3D
tworzona jest nowa warstwa dla buforu. Alternatywnie bufor można dodać do już
istniejącej warstwy buforu.

Opcje scalania

Określa opcje scalania dla buforowania wielu elementów. Dostępne są natępujące
opcje: bez scalania (nakładane bufory nie są scalane), scal wszystko (wszystkie
nakładające się bufory są scalane do jednego buforu, a następnie łączone w jeden
region złożony) oraz scal tylko nałożenia.

Okno dialogoweOstrzeżenie buforu

Użyj tego okna dialogowego, aby odpowiedzieć na ostrzeżenia buforu.

Aby zmienić wybór lub połączyć opcje po wyświetleniu ostrzeżenia buforu (str. 1019)

Kliknij menu Analiza  ➤ Bufor.

Możliwe, że wybrano zbyt wiele elementów do buforowania w rozsądnym okresie czasu.
Aby poprawić wydajność zadania buforowania, można zmienić wybór elementów lub
opcji scalania.

Wykonaj

Wykonuje zadanie buforowania z zastosowaniem wybranych opcji. Jeśli użytkownik
uruchomił buforowanie mimo wyświetlenia ostrzeżenia buforu, wykonanie zadania
może trwać bardzo długo.

Zmień

Powoduje powrót do okna dialogowego Elementy buforu, w którym można zmienić
wybór elementów i/lub opcji scalania.
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Okno dialogoweWarstwica

Użyj tego okna dialogowego do określenia ustawień nowych linii warstwicy dla
powierzchni opartej na rastrowaniu.

Tworzenie linii warstwic (str. 991)

W Menedżer wyświetlania (str. 1775) kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę

powierzchni i wybierz polecenie Utwórz warstwę warstwicy

UWAGA Ten zespół funkcji ma zastosowanie tylko do danych dla powierzchni opartych
na rastrach przywołanych do programu AutoCAD Map 3D za pomocą polecenia Połączenie
danych.

W oknie dialogowym Warstwica dostępne są następujące opcje:

Nazwa nowej warstwy dla warstwic

Określa nazwę dla nowej warstwy Menedżera wyświetlania, na której będą umieszczane
warstwy.

Interwał wysokości warstwicy

Określa różnicę wysokości między kolejnymi warstwicami, na przykład 10, 20 lub 50.

Jednostki

Określa jednostki miary (metry lub stopy) dla poziomu (wysokości) na powierzchni.
Program AutoCAD Map 3D próbuje sam uzyskać jednostki z powierzchni, lecz w razie
potrzeby można je zmienić.

Główna warstwica co

Określa różnicę wysokości między głównymi warstwicami (pogrubione linie).

Etykieta wysokości

Opisuje warstwice, umieszczając na ich liniach tekst z wysokością.

Utwórz warstwicę jako

Określa typ elementu, który powstanie podczas tworzenia linii warstwic. Można wybrać
polilinię lub wielobok.
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Zapisz warstwice w pliku

Określa nazwę pliku SDF, w którym będą przechowywane elementy reprezentujące
linie warstwic.

Okno dialogowe Ustawienia cieniowania terenu

Użyj tego okna dialogowego, aby określić ustawienia cieniowania powierzchni opartych
na rastrowaniu w AutoCAD Map 3D.

Określanie ustawień cieniowania rzeźby terenu (str. 1001)

Kliknij menu Ustawienia  ➤ Ustawienia cieniowania rzeźby.

Okno dialogowe Ustawienia cieniowania terenu zawiera następujące opcje:

Kierunek słońca

Określa kierunek z jakiego powinno docierać światło, na przykład wschód lub zachód.
W polu edycji można wpisać odpowiedni kierunek, przeciągnąć żółty dysk w kompasie
na odpowiednią pozycję, albo użyć przycisku Ustawienia.

Kąt słońca

Określa kąt padania promieni słonecznych, określając wysokość umiejscowienia światła
na niebie, na przykład blisko horyzontu, bezpośrednio nad głową lub gdzieś pomiędzy.
Aby określić kąt, można wpisać jego wartość w polu edycyjnym, przeciągnąć żółty
dysk, albo użyć przycisku Ustawienia.

Data, Godzina i Położenie

Umożliwia określenie ustawień dla słońca używając daty, godziny i położenia. Kliknij
przycisk Ustawienia, aby przejść do palety Właściwości słońca, gdzie można określić
te wartości. Aby poszerzyć okno dialogowe Ustawienia cieniowania terenu o ustawienia
z palety Właściwości słońca, wróć do okna dialogowego Ustawienia cieniowania terenu
i kliknij przycisk Importuj.
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Okna dialogowe opisu

Okno dialogowe Usuwanie opisu

Użyj tego okna dialogowego do usunięcia szablonu opisu z listy dostępnych szablonów.

Aby edytować opis (str. 926)

Kliknij Ustawienia ➤ Więcej opcji opisu ➤ Usuń.

Okno dialogoweOdśwież opis

Użyj tego okna dialogowego do odświeżenia szablonu opisu.

Aby edytować opis (str. 926)

Kliknij Ustawienia ➤ Więcej opcji opisu ➤ Odśwież.

15

1323



Okno dialogowe Tekst opisu

Użyj tego okna dialogowego do określenia elementów tekstowych dla szablonów i ustaw
właściwości elementu oraz opcje tekstu.

Aby zdefiniować szablon opisu (str. 175)
Aby zmienić szablon opisu (str. 177)

--

Atrybut

Etykieta

Określa nazwę dla obiektu w tekście opisu.

Wartość

Określa zawartość tekstu opisu. Kliknij , aby określić wyrażenie.

Właściwości obiektu

Warstwa

Wybiera warstwę dla tekstu opisu . Kliknij , aby określić wyrażenie.

Kolor

Określa kolor dla tekstu opisu. Kliknij , aby określić wyrażenie.

Szerokość linii

Wybiera szerokość linii. Kliknij , aby określić wyrażenie.
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Opcje tekstu

Styl

Wybiera styl dla tekstu opisu. Kliknij , aby określić wyrażenie.

Wysokość

Określa domyślną wysokość tekstu opisu. Kliknij Wybierz punkty, aby wybrać punkty

na rysunku, lub kliknij , aby określić wyrażenie.

Obrót

Określa kąt obrotu jaki ma być użyty podczas wstawiania opisu. Kliknij Wybierz punkty,

aby wybrać punkty na rysunku, lub kliknij , aby określić wyrażenie.

UWAGA Wartości podane bezpośrednio dla tego pola są interpretowane z użyciem
bieżącego ustawienia zmiennej systemowej AUNITS. Jednakże, jeśli wprowadza się
wyrażenie, uzyskane wartości są interpretowane w radianach. Jeśli to konieczne, można
zmodyfikować wyrażenie żeby załączyć zamianę stopni na radiany (dzieląc wartość
stopni przez 360/(2*pi)).

Justowanie

Określa justowanie dla tekstu. Kliknij , aby określić wyrażenie.

Okno dialogowe Uaktualnianie opisu

Użyj tego okna dialogowego, aby uaktualnić szablon opisu z listy dostępnych szablonów.

Aby edytować opis (str. 926)

Kliknij Ustawienia ➤ Więcej opcji opisu ➤ Aktualizuj.
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Okno dialogowe Definiuj szablon opisu

Użyj tego okna dialogowego, aby zdefiniować lub zmienić tekst i elementy graficzne,
domyślne właściwości i opcje wstawiania dla szablonów opisu.

Aby zdefiniować szablon opisu (str. 175)
Aby zmienić szablon opisu (str. 177)
Aby usunąć wszystkie odwołania do wybranego szablonu opisu (str. 179)

Kliknij menu Ustawienia ➤ Definiuj szablon opisu.

Szablon opisu

Nazwa szablonu

Wybierz szablon opisu.

Nowy

Tworzy nowy szablon połączenia.

Kopiuj

Kopiuje wybrany szablon opisu z nową nazwą.

Zmień nazwę

Zmienia nazwę wybranego szablonu opisu.

Usuń

Usuwa wybrany szablon opisu.

Ustawienia domyślne

Warstwa

Wybiera warstwę dla opisu. Kliknij , aby określić wyrażenie.

Rodzaj linii

Wybiera rodzaj linii. Kliknij , aby określić wyrażenie.

1326 | Rozdział 15   Okna dialogowe opisu



Szerokość linii

Wybiera szerokość linii dla opisu. Kliknij , aby określić wyrażenie.

Kolor

Wybiera kolor dla opisu. Kliknij , aby określić wyrażenie.

Domyślne opcje wstawiania

Punkt wstawienia

Określa pozycję wstawienia opisu w oparciu o wybrany szablon. Kliknij Wybierz punkt,

aby wybrać punkt na rysunku, lub kliknij , aby określić wyrażenie.

Skala

Określa skalę podczas wstawiania opisu w oparciu o wybrany szablon. Kliknij Wybierz

punkt, aby wybrać punkt na rysunku, lub kliknij , aby określić wyrażenie.

Obrót

Określa kąt obrotu. Kliknij Wybierz punkt, aby wybrać punkt na rysunku, lub kliknij

, aby określić wyrażenie.

UWAGA Wartości podane bezpośrednio dla tego pola są interpretowane z użyciem
bieżącego ustawienia zmiennej systemowej AUNITS. Jednakże, jeśli wprowadza się
wyrażenie, uzyskane wartości są interpretowane w radianach. Jeśli to konieczne, można
zmodyfikować wyrażenie żeby załączyć zamianę stopni na radiany (dzieląc wartość
stopni przez 360/(2*pi)).

Edycja zawartości szablonu

Określa zawartość wybranego szablonu opisu.

Okno dialogowe Definiuj szablon opisu | 1327



Okno dialogowe Edycja wyrażenia

Użyj tego okna dialogowego do edycji wyrażenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat
Analizatora wyrażeń, zobacz sekcję Analizator wyrażeń (str. 1299).

Aby zdefiniować wyrażenie (str. 1074)

Kliknij Utwórz ➤ Wstaw opis.
--

Kliknij menu Ustawienia ➤ Definiuj szablon opisu.

Możesz wpisać wyrażenie lub kliknąć , aby wybrać z listy zmiennych na rysunku.

Okno dialogoweWstaw opis

Użyj tego okna dialogowego, aby wybrać szablon opisu i określić właściwości wstawiania.

Aby wstawić opis (str. 918)

Kliknij Utwórz ➤ Wstaw opis.

Szablony opisu

Wybierz szablon opisu jaki ma być użyty podczas wstawiania opisu do rysunku.

Podstawowy

Rozciąga bądź zmniejsza okno dialogowe wstawiania opisu. Kliknij, aby określić
informacje wstawiania.
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Opcje wstawiania

Punkt wstawienia

Określa miejsce wstawienia opisu. Kliknij Wybierz punkt, aby wybrać punkt na rysunku,

lub kliknij , aby określić wyrażenie.

Skala

Określa skalę podczas wstawiania opisu w oparciu o wybrany szablon. Kliknij Wybierz

punkt, aby wybrać punkt na rysunku, lub kliknij , aby określić wyrażenie.

Obrót

Określa kąt obrotu jaki ma być użyty podczas wstawiania opisu. Kliknij Wybierz punkt,

aby wybrać punkt na rysunku, lub kliknij , aby określić wyrażenie.

UWAGA Wartości podane bezpośrednio dla tego pola są interpretowane z użyciem
bieżącego ustawienia zmiennej systemowej AUNITS. Jednakże, jeśli wprowadza się
wyrażenie, uzyskane wartości są interpretowane w radianach. Jeśli to konieczne, można
zmodyfikować wyrażenie żeby załączyć zamianę stopni na radiany (dzieląc wartość
stopni przez 360/(2*pi)).

Właściwości wstawiania

Warstwa

Wybiera warstwę dla opisu. Kliknij , aby określić wyrażenie.

Rodzaj linii

Wybiera rodzaj linii dla opisu. Kliknij , aby określić wyrażenie.

Szerokość linii

Wybiera szerokość linii dla opisu. Kliknij , aby określić wyrażenie.

Kolor

Wybiera kolor dla opisu. Kliknij , aby określić wyrażenie.
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Dopasuj

Kliknij, aby skopiować opcje wstawiania i właściwości z istniejącego już na rysunku
opisu.

Okno dialogoweNowa nazwa szablonu opisu

To okno dialogowe używane jest do określenia nazwy dla szablonu opisu.

Aby zdefiniować szablon opisu (str. 175)

Kliknij menu Ustawienia ➤ Definiuj szablon opisu.
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Okna dialogowe Autodesk
MapGuide

Opublikuj w programie AutodeskMapGuide

To okno dialogowe służy do publikowania aktualnie wyświetlanej mapy do programu
Autodesk MapGuide Enterprise 2007, platformy, która umożliwia publikowanie danych
powiązanych z mapą w sieci Web lub w intranecie.

Aby opublikować mapę do użycia w programie MapGuide (str. 1155)

Kliknij opcję Plik ➤ Więcej opcji drukowania ➤ Opublikuj w Autodesk MapGuide.

URL

Określ adres URL dla docelowej strony WWW. Jeśli strona chroniona jest hasłem,
wyświetlone zostanie okno dialogowe Połącz ze stroną. Podaj nazwę użytkownika i
hasło.

Opcje publikowania

Określ, jaka akcja ma być wykonana w przypadku, gdy w folderze docelowym znajduje
się już plik o takiej samej nazwie. Można wybrać opcję pozwalającą na nadpisanie
istniejącego pliku, utworzenie nowej kopii lub anulowanie operacji, jeśli takie pliki
zostaną wykryte.
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Nazwa folderu

Wybierz folder, w którym mają być zapisane publikowane pliki.

Wyniki publikowania w programieMapGuide

To okno dialogowe służy do rozwiązywania problemów, które wystąpiły podczas operacji
publikowania do programu MapGuide.

Rozwiązywanie problemów z publikowaniem w programie MapGuide (str. 1157)

Kliknij opcję Plik ➤ Więcej opcji drukowania ➤ Opublikuj w Autodesk MapGuide.

Okno dialogoweWyrażenie

To okno dialogowe jest używane do dodawania zmiennej do wyrażenia.

Aby zdefiniować wyrażenie (str. 1074)

Kliknij opcję Plik ➤ Przekształć DWG na ➤ Autodesk SDF.

Aby dodać element do wyrażenia, należy wybrać go z listy i kliknąć przycisk OK.
Przykładowo rozwiń Tabele danych opisowych, aby wyświetlić listę tabel w bieżącym
rysunku. Rozwiń ponownie, aby wyświetlić listę pól w tabeli. Więcej informacji na temat
wyrażeń i obiektów rysunkowych znajduje się w rozdziale Analizator wyrażeń (str. 1299).
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Okno dialogowe Definiuj nowe pole danych opisowych

To okno dialogowe służy do utworzenia nowych pól w istniejących tabelach danych
obiektów podczas importowania plików Autodesk MapGuide SDF 2 do programu AutoCAD
Map 3D.

Importowanie plików SDF 2 (str. 327)

Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Autodesk SDF 2 (MapGuide 6.x).

Nazwa pola

Określa nazwę nowego pola.
Nazwa nie może zawierać żadnych spacji. Musi rozpoczynać się od znaku
alfanumerycznego.

Typ

Określa poprawny typ danych nowego pola.

Całkowita

Liczba całkowita od -2 147 483 648 do 2 147 483 647

Znak

Dowolne znaki

Punkt

Trzy liczby rzeczywiste oddzielone przecinkami i reprezentujące wartości X, Y i Z
punktu

Rzeczywista

Liczba rzeczywista od -1.7E308 do 1.7E308.
Po wybraniu Całkowita, liczby są zaokrąglane do najbliższej liczby całkowitej.

Opis

Określa opis nowego pola.
Opis ten pojawi się na liście Pola danych opisowych.

Domyślny

Wartość ta musi odpowiadać typowi danych wybranemu powyżej.
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Należy podać wartość używaną najczęściej przy przypisywaniu tego pola danych
opisowych.

Okno dialogoweNowawarstwa

To okno dialogowe służy do tworzenia warstw z importowanych danych SDF.

Importowanie plików SDF 2 (str. 327)
Tworzenie centroid dla regionów i zamkniętych polilinii. (str. 757)

Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Autodesk SDF 2 (MapGuide 6.x).

Kliknij opcję Utwórz ➤ Centroidy.

Nazwa nowej warstwy nie może zawierać żadnego z poniższych znaków.

< > / \ : ? * | , = " ` "

Okno dialogowe Eksport AutodeskMapGuide

To okno dialogowe służy do określania ustawień eksportowania danych DWG do plików
Autodesk MapGuide SDF 2 dla programu Autodesk MapGuide w wersji 6.5 i nowszych.

Aby wyeksportować dane DWG do formatu SDF2 (str. 1192)

Kliknij opcję Mapa ➤ Narzędzia ➤ Eksportuj do Autodesk MapGuide.

Jeżeli wcześniej zostały zapisane ustawienia w tym oknie dialogowym, można kliknąć
Wczytaj, aby wczytać ponownie te ustawienia. Aby zapisać bieżące ustawienia i użyć ich
później lub użyć ich w skrypcie, należy kliknąć przycisk Zapisz.
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KartaWybór

Typ SDF

Należy wybrać typ danych do eksportu. Obiekty innego typu zostaną odfiltrowane z
eksportowanego zestawu. Aby wyeksportować te inne typy elementów, należy
ponownie wywołać polecenie Eksport Autodesk MapGuide. Należy zwrócić uwagę,
że niektóre obiekty na rysunku programu AutoCAD Map 3D mogą być eksportowane
jako elementy różnych typów.

Wybierz automatycznie

Wybiera wszystkie obiekty określonego typu. Jeżeli zaznaczona jest opcja Filtruj
wybrane przez warstwę, wybrane zostaną obiekty tylko na określonych warstwach.

Wybierz ręcznie

Umożliwia ręczny wybór obiektów do eksportu. Aby zmienić zbiór wskazań, należy
kliknąć opcję Wybierz obiekty lub Szybki wybór. Wybrane obiekty, które nie spełniają
warunków filtru, nie zostaną wyeksportowane.

Pole Filtr wybranych

Opcje Filtr wybranych są używane do odfiltrowania wybranych obiektów w oparciu o
warstwę. Należy kliknąć opcję Filtruj wybrane przez warstwę i określić warstwy do
uwzględnienia. Podaj nazwy uwzględnianych warstw lub kliknij przycisk i wybierz je
z listy wszystkich warstw w rysunku. Obiekty, które nie są na wybranej warstwie
zostaną odfiltrowane z eksportowanego zestawu. Na pasku stanu znajduje się
informacja o tym ile obiektów jest aktualnie wybranych i ile zostało odfiltrowanych.

Podgląd odfiltrowanych obiektów

Podgląd obiektów, które zostaną wyeksportowane. Na podglądzie obiekty, które będą
eksportowane, są wyróżnione. Aby pozostawić podgląd i powrócić do tego okna
dialogowego, należy nacisnąć klawisz Esc.

Karta Opcje

Opis SDF

Określa opis dla pliku SDF 2.

Wyrażenia danych

Należy podać wyrażenia określające pola Klucz, Nazwę i URL dla pliku SDF 2.

Klucz

Należy podać wyrażenie określające pole Klucz lub kliknąć przycisk , aby
otworzyć okno dialogowe Wybieranie wyrażenia, w którym można utworzyc wyrażenie
dla pola Klucz.
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Nazwa

Należy podać wyrażenie określające pole Nazwa lub kliknąć przycisk , aby
otworzyć okno dialogowe Wybieranie wyrażenia, w którym można utworzyc wyrażenie
dla pola Nazwa.

URL

Należy podać wyrażenie określające pole URL lub kliknąć przycisk , aby otworzyć
okno dialogowe Wybieranie wyrażenia, w którym można utworzyc wyrażenie dla pola
URL.

Konwersja współrzędnych

Aby przekształcić eksportowane obiekty na inny układ współrzędnych, należy zaznaczyć
pole wyboru Konwertuj na i podać kod układu współrzędnych dla eksportowanego
pliku, albo kliknąć Układ współrzędnych, a następnie wybrać jeden z wymienionych.
Jeżeli to pole jest niedostępne, bieżąca mapa nie ma przypisanego układu
współrzędnych. Należy wtedy zamknąć to okno dialogowe, przypisać układ
współrzędnych, a następnie ponownie wykonać tę operację.

Utwórz plik indeksu klucza

Tworzy plik indeksu klucza (KIF) odpowiadający plikowi SDF 2.

Okno dialogowe Import AutodeskMapGuide

To okno dialogowe służy do określania ustawień importowania plików Autodesk MapGuide
SDF 2 do programu AutoCAD Map 3D.

Importowanie plików SDF 2 (str. 327)

Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Autodesk SDF 2 (MapGuide 6.x).
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Warstwa importu

Importuj na warstwę

Importuje dane SDF 2 na określoną warstwę. Kliknięcie przycisku Nowa warstwa
otwiera okno dialogowe Nowa warstwa, w którym można utworzyć nową warstwę dla
importowanych danych SDF 2.

Elementy danych

Skojarz z Tabelą danych opisowych

Przypisuje dane Klucza, Nazwy i URL z pliku SDF 2 do tabeli danych opisowych w
bieżącym rysunku.

Tabela

Określa tabelę danych opisowych, z którą zostaną skojarzone dane z pliku SDF 2.
Kliknięcie przycisku Nowa tabela otwiera okno dialogowe Definiuj nową tabelę danych
opisowych, w którym można zdefiniować nową tabelę danych opisowych dla danych
z pliku SDF 2.

Klucz

Określa pole w tabeli danych opisowych do przypisania danych Klucza z pliku SDF 2.
Kliknięcie przycisku Utwórz nowe pole otwiera okno dialogowe Definiuj nowe pole
danych opisowych, w którym można zdefiniować nowe pole w tabeli danych opisowych
dla danych z pliku SDF 2.

Nazwa

Określa pole w tabeli danych opisowych do przypisania danych Nazwy z pliku SDF 2.
Kliknięcie przycisku Utwórz nowe pole otwiera okno dialogowe Definiuj nowe pole
danych opisowych, w którym można zdefiniować nowe pole w tabeli danych opisowych
dla danych z pliku SDF 2.

URL

Określa pole w tabeli danych opisowych do przypisania danych URL z pliku SDF 2.
Kliknięcie przycisku Utwórz nowe pole otwiera okno dialogowe Definiuj nowe pole
danych opisowych, w którym można zdefiniować nowe pole w tabeli danych opisowych
dla danych z pliku SDF 2.

Utwórz hiperłącze z pola URL

Tworzy hiperłącza z wyrażeń URL w pliku SDF 2.

Konwersja współrzędnych

Konwertuj z

Określa układ współrzędnych pliku SDF 2. Ta funkcja jest dostępna tyko wtedy, gdy
bieżący rysunek ma przypisany układ współrzędnych. W programie AutoCAD Map 3D
dokonywana jest konwersja danych z układu współrzędnych SDF 2 na układ
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współrzędnych aktywnego rysunku. Kliknięcie Wybierz układ współrzędnych otwiera
okno dialogowe Wybierz globalny układ współrzędnych, w którym można wybrać
układ współrzędnych pliku SDF 2.

Import przez położenie

Definiuj obszar importu z pliku SDF

Importuje określony obszar z pliku SDF 2.

X min

Określa współrzędną X lewego dolnego narożnika importowanego obszaru.

Y min

Określa współrzędną Y lewego dolnego narożnika importowanego obszaru.

X maks

Określa współrzędną X prawego górnego narożnika importowanego obszaru.

Y maks

Określa współrzędną Y prawego górnego narożnika importowanego obszaru.

Profil importu

Wczytaj

Wczytuje wcześniej zapisane profile importu plików SDF (pliki SIP) zawierające
ustawienia importu.

Zapisz

Zapisuje bieżące ustawienia importu jako profil importu plików SDF (plik SIP).
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Okna dialogowe
czyszczenia map

StronaMetody czyszczenia

Użyj tego okna dialogowego, aby określić, co należy zrobić z oryginalnymi obiektami po
zakończeniu procesu czyszczenia.

Aby określić sposób traktowania obiektów po operacji czyszczenia (str. 653)
Aby zapisać ustawienia czyszczenia rysunku jako profil (str. 657)

Kliknij Modyfikuj ➤ Czyszczenie rysunku.

Metoda czyszczenia

Modyfikuj oryginalne obiekty

Przetwarzany rysunek użyje oryginalnej warstwy i tyle oryginalnych danych ile jest
możliwe.

Zachowaj oryginalne obiekty i utwórz nowe

Zachowuje oryginalne obiekty i wstawia nowe obiekty na określoną warstwę.

Usuń oryginalne obiekty i utwórz nowe

Podczas tworzenia nowych obiektów, istniejące dane obiektu i połączenia z bazą danych
są kopiowane do nowych obiektów.
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Użyj oryginalnej warstwy

Wstawia nowe obiekty na tę samą warstwę co obiekty źródłowe.

Utwórz na warstwie

Należy podać nazwę warstwy lub kliknąć Wybierz warstwy, aby wybrać ją z listy warstw.
Jeżeli jakaś warstwa nie istnieje, zostanie utworzona.

Przekształcanie wybranych obiektów

Należy określić czy linie, łuki i polilinie 3D zostaną przekształcone w polilinie 2D oraz
czy okręgi zostaną przekształcone w łuki, jak i polilinie 2D. Opisane opcje przekształceń
należy zastosować w przypadkach, gdy:

■ Aby użyć wyników

■ operacja w innym programie, który akceptuje tylko polilinie.

■ Ma być zmieniona szerokość łuków, okręgów lub linii, które mają być użyte w
mapie tematycznej. Szerokość linii można przypisać tylko do polilinii.

Podczas przekształcania łuków na polilinie, polilinia jest tworzona z prawdziwych
łuków, a nie z zestawu prostych segmentów liniowych.
Podczas przekształcania okręgu na polilinię, polilinia jest tworzona z dwóch łuków, a
nie z zestawu prostych segmentów liniowych.

UWAGA Jeśli za pomocą opcji Przekształcanie wybranych obiektów wykonywana jest
konwersja obiektów na elementy innego typu, sklasyfikowane obiekty mogą zostać
zmodyfikowane w taki sposób, że przestaną być zgodne z definicją klasy elementu i
staną się obiektami niesklasyfikowanymi. Należy je potem samodzielnie sklasyfikować
ponownie.

Inne

Wczytaj

Wczytuje plik profilu, który zawiera wcześniej zapisane ustawienia czyszczenia rysunku.

Zapisz

Zapisuje w pliku profilu ustawienia czyszczenia rysunku do późniejszego użycia.

Dalej

Wyświetla Strona Znaczniki błędów (str. 1341). Dostępny tylko po wybraniu opcji
Interaktywnie na poprzedniej stronie Wybierz operacje.

Koniec

Wykonuje czyszczenie rysunku używając bieżących ustawień.
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Strona Znaczniki błędów

Użyj tego okna dialogowego, aby określić kształt i kolor znaczników dla każdej operacji
czyszczenia. Określ wielkość znaczników i ustaw opcje wymazywania oraz podtrzymywania
znaczników przed i po czyszczeniu.

Aby ustawić znaczniki dla trybu interaktywnego (str. 656)
Aby zapisać ustawienia czyszczenia rysunku jako profil (str. 657)

Kliknij Modyfikuj ➤ Czyszczenie rysunku.

Ta strona jest dostępna tylko po wybraniu Interaktywnie na stronie Wybierz operację
(str. 1342).

W trybie Interaktywnie, program AutoCAD Map 3D wyświetla każdy błąd do
zaakceptowania lub odrzucenia poprawki. W miejscach błędów można wstawić znaczniki,
które pomogą łatwiej je zlokalizować.

Parametry

Ustawia opcje usuwania znaczników przed i po czyszczeniu rysunku oraz określa rozmiar
znaczników względem rozmiaru ekranu.

Wymaż znaczniki przy uruchomieniu czyszczenia

Usuwa znaczniki z wcześniejszej operacji przed wstawieniem nowych znaczników.
Usuwanie starych znaczników zapobiega pomyłkom. Odznaczenie tego pola wyboru
powoduje wyświetlenie obu zestawów znaczników.

Zachowaj znaczniki po zakończeniu polecenia

Zachowuje znaczniki w rysunku po operacji czyszczenia rysunku.

Rozmiar znacznika

Określa wielkość znacznika jako procent wielkości ekranu. Zazwyczaj odpowiednia
wartość tego parametru mieści się w przedziale od 3% do 7%.

Bloki i kolory

Dla każdej wymienionej operacji należy z list rozwijanych wybrać kształt i kolor
znacznika.
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Inne

Wczytaj

Wczytuje plik profilu, który zawiera wcześniej zapisane ustawienia czyszczenia rysunku.

Zapisz

Zapisuje w pliku profilu ustawienia czyszczenia rysunku, do późniejszego użycia.

Koniec

Wykonuje czyszczenie rysunku używając bieżących ustawień i wyświetla listę wykrytych
błędów w Okno dialogowe Błędy czyszczenia rysunku (str. 1345). Można w nim wstawić
znaczniki, przejrzeć błędy i zdecydować o wprowadzeniu proponowanych poprawek.

StronaWybierz operacje

Użyj tego okna dialogowego, aby wybrać operacje czyszczenia, które mają zostać
wykonane, parametry, które mają być użyte, a także zdecydować, czy przejrzeć błędy w
trybie interaktywnym, czy też mają one zostać automatycznie poprawione przez AutoCAD
Map 3D.

Aby wybrać operacje czyszczenia i ustawić opcje (str. 650)
Aby zapisać ustawienia czyszczenia rysunku jako profil (str. 657)

Kliknij Modyfikuj ➤ Czyszczenie rysunku.

Mimo, że jednocześnie można wykonać kilka operacji czyszczenia, zalecamy równoczesne
wykonywanie tylko kilku z nich, aby ułatwić sobie śledzenie zmian. A przy poleceniach
Uprość obiekty i Wygładź polilinie zalecamy, aby uruchamiać je same (NIE uruchamiać
ich z innymi operacjami).

Lista Operacje czyszczenia

Wyświetla listę dostępnych operacji czyszczenia. Aby wykonać operację czyszczenia,
należy dodać ją do listy Wybrane operacje przez zaznaczenie na liście Operacji
czyszczenia i kliknąć Dodaj. Więcej informacji o każdej operacji czyszczenia znajduje
się w następujących tematach:
Usuń powielone obiekty (str. 670)
Wymaż krótkie elementy (str. 672)
Przerwij przecinające się elementy (str. 674)
Wydłuż niedociągnięcia (str. 676)
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Widoczne przecięcie (str. 678)
Zastąp skupisko węzłów jednym węzłem (str. 680)
Usuń węzły pozorne (str. 683)
Wymaż elementy wiszące (str. 685)
Uprość obiekty (str. 687)
Obiekty o zerowej długości (str. 691)
Wygładź polilinie (str. 692)

UWAGA Przy wykonywaniu na danych sklasyfikowanych takich operacji czyszczenia,
które tworzą nowy obiekt lub przerywają obiekt na kilka segmentów (na przykład
przerywanie przecinających się obiektów, czy wydłużanie niedociągnięć z opcją przerwij
docelowy), informacje o klasyfikacji pozostaną tylko w jednym segmencie zawierającym
punkt początkowy oryginalnego obiektu. Pozostałe segmenty należy sklasyfikować
samodzielnie.

Dodaj

Dodaje wybrane operacje do listy Wybrane operacje.

Usuń

Usuwa wybrane operacje z listy Wybrane operacje.

Lista Wybrane operacje

Określa operacje czyszczenia do wykonania. Operacje są wykonywane w kolejności
występowania na liście. Kolejność jest ważna i może mieć wpływ na wyniki.

UWAGA Jeśli razem z innymi operacjami czyszczenia wykonywane są operacje Uprość
obiekty i Wygładź polilinie, program AutoCAD Map 3D automatycznie wykona
uproszczenie i wygładzenie jako pierwsze, niezależnie od ich miejsca na liście.

Strzałka w górę

Przesuwa wybraną operację o jedną pozycję do góry na liście Wybrane operacje.

Strzałka w dół

Przesuwa wybraną operację o jedną pozycję do dołu na liście Wybrane operacje.

Parametry czyszczenia

Określa parametry czyszczenia używane dla wybranej operacji. Każda operacja ma
swój własny zestaw parametrów, więc ważne jest, aby każdą operację ustawiać
indywidualnie. Aby ustawić parametry dla operacji, należy wybrać ją na liście Wybrane
operacje. Podaj używane ustawienia.
Wiele z operacji czyszczenia używa wartości tolerancji przy wykrywaniu błędów.
Tolerancja jest promieniową odległością, przeszukiwaną w celu zlokalizowania błędów
geometrycznych. Wartość tolerancji można podać w polu Tolerancja lub kliknąć przycisk
Wskaż, aby określić tolerancję przez podanie odległości w obszarze rysunku.

Strona Wybierz operacje | 1343



Przykładowo po ustawieniu tolerancji na 5 jednostek, dwa węzły leżące w odległości
maksymalnie 10 jednostek, znajdą się w zakresie tolerancji i zostaną skorygowane.
Niektóre operacje czyszczenia mają inne lub dodatkowe parametry, a niektóre nie
mają żadnych. Więcej informacji o parametrach czyszczenia dla określonych operacji
czyszczenia znajduje się we wcześniej wymienionych tematach.

Opcje

Interaktywnie

Określa, czy będą przeglądane błędy i decydował o ich obsłudze. Przykładowo można
wybrać poprawienie błędów, wstawienie w miejscu błędu bloku znacznika lub
zignorowanie błędu.
Należy pamiętać, że dla opcji Uprość obiekty i Wygładź polilinie w programie AutoCAD
Map 3D następuje automatyczna zmiana mapy bez względu na to, która opcja została
wybrana.

Automatycznie

Określa dla programu AutoCAD Map 3D automatyczne poprawianie błędów.

Inne

Wczytaj

Wczytuje plik profilu, który zawiera wcześniej zapisane ustawienia czyszczenia rysunku.

Zapisz

Zapisuje w pliku profilu ustawienia czyszczenia rysunku do późniejszego użycia.

Dalej

Wyświetla stronę Metody czyszczenia (str. 1339).

Koniec

Wykonuje czyszczenie rysunku używając bieżących ustawień.

Czyszczenie rysunku

Czyszczenie rysunku pomaga zwiększyć dokładność map, poprawić większość błędów
mapy (np. spowodowanych pomiarami, digitalizacją, skanowaniem) i usunąć niepotrzebne
detale ze złożonych map. Jest to bardzo istotne, gdy potrzebne są dokładne i bezbłędne
mapy odpowiednie do definiowania topologii, wykonywania analiz lub drukowania i
prezentacji.

Aby zapisać ustawienia czyszczenia rysunku jako profil (str. 657)
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Kliknij Modyfikuj ➤ Czyszczenie rysunku.

Czyszczenie rysunku to sekwencja stron prowadzących przez określanie zestawu obiektów,
które mają zostać zawarte w operacji czyszczenia, obiektów, które należy ustalić, operacji
czyszczenia, które mają zostać wykonane, i ustawień, które mają zostać użyte, a także
ustawień znaczników błędów (tylko dla trybu interaktywnego).

Czyszczenie rysunku obejmuje następujące strony:

Strona Wybierz obiekty (str. 1347)

Strona Wybierz operacje (str. 1342)

Strona Metody czyszczenia (str. 1339)

Strona Znaczniki błędów (str. 1341)

Inne

Wczytaj

Wczytuje plik profilu, który zawiera wcześniej zapisane ustawienia czyszczenia rysunku.

Zapisz

Zapisuje w pliku profilu ustawienia czyszczenia rysunku do późniejszego użycia.

Dalej

Wyświetla Strona Wybierz operacje (str. 1342).

UWAGA Nie należy używać czyszczenia rysunku do poprawiania topologii; topologia
może zostać uszkodzona w taki sposób, że nie będzie można jej odtworzyć. Do edycji
topologii należy użyć poleceń edycji topologii (str. 723).

Okno dialogowe Błędy czyszczenia rysunku

Należy go użyć do przejrzenia i sprawdzenia błędów na mapie, wyboru ich poprawy,
wstawienia znaczników błędów, które zostaną sprawdzone później.

Aby ustawić znaczniki dla trybu interaktywnego (str. 656)
Aby przejrzeć błędy przed poprawianiem (str. 662)
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Kliknij Modyfikuj ➤ Czyszczenie rysunku.

To okno dialogowe wyświetla wykonane operacje czyszczenia i błędy wykryte dla każdej
operacji. To okno jest wyświetlane tylko wtedy, gdy wybrany jest tryb interaktywny w
oknie dialogowym Czyszczenie rysunku - Operacje czyszczenia. W trybie automatycznym
wszystkie błędy są poprawiane automatycznie.

Błędy czyszczenia rysunku są pogrupowane w poniższych obszarach:

Operacja czyszczenia

Lista operacji czyszczenia

Początkowo, wybrana jest pierwsza operacja czyszczenia z wykrytymi błędami. Ikony
obok operacji czyszczenia pokazują jak wygląda znacznik błędu dla tej operacji (kształt
i kolor znacznika), jeżeli błędy są oznaczane na mapie. Aby wyświetlić listę wykrytych
błędów (Błąd 1 z ...), należy rozwinąć operację czyszczenia.
Wszystkie wykonane operacje czyszczenia, z wyjątkiem polecenia Uprość obiekty, są
prezentowane w oknie dialogowym Błędy czyszczenia rysunku. Gdy używane jest
Uprość obiekty, program AutoCAD Map 3D automatycznie upraszcza obiekty, nawet
przy zaznaczonej opcji Interaktywnie.
Przy czyszczeniu krótkich obiektów, program AutoCAD Map 3D dzieli wykryte błędy
na trzy grupy: krótkie obiekty zdegenerowane, krótkie linie i krótkie polilinie. Można
zatem niezależnie wyznaczyć i poprawić te typy błędów. Przy czyszczeniu obiektów
o zerowej długości, program AutoCAD Map 3D dzieli wykryte błędy na dwie grupy:
linie o zerowej długości i polilinie o zerowej długości.
Aby wyświetlić listę wykrytych błędów (Błąd 1 z ...) dla operacji czyszczenia, należy
kliknąć znak plus (+) obok nazwy operacji czyszczenia.
Aby jednocześnie pracować ze wszystkimi błędami operacji czyszczenia, należy
sprawdzić czy żądana operacja jest wybrana i wykonać jedną z poniższych czynności:

■ Aby poprawić wszystkie błędy dla wybranej operacji, należy kliknąć opcję Napraw
wszystko.

■ Aby oznaczyć znacznikami błędów wszystkie błędy dla wybranej operacji, ułatwić
ich odnalezienie na mapie, należy kliknąć przycisk Zaznacz wszystko.

■ Aby pominąć wszystkie błędy dla wybranej operacji bez ich poprawiania, usunąć
wszystkie znaczniki błędów i przejść do następnej operacji czyszczenia na liście,
należy kliknąć przycisk Usuń wszystko.

■ Aby przejść do następnej operacji czyszczenia, w której wykryto błędy, bez
poprawiania błędów, należy kliknąć opcję Następna operacja.
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Aby przejść przez błędy dla operacji czyszczenia do konkretnego błędu, należy wybrać
go na liście (Błąd 1 z ...), a następnie wykonać jedną z poniższych czynności:

■ Aby poprawić wybrany błąd i przejść do następnego błędu na liście, należy kliknąć
przycisk Napraw.

■ Aby wstawić znacznik błędu na wybranym błędzie, należy kliknąć przycisk Zaznacz.

■ Aby pominąć bieżący błąd bez poprawiania, usunąć znacznik błędu i przejść do
następnego błędu na liście, należy kliknąć przycisk Usuń.

■ Aby przejść do następnego błędu na liście bez poprawiania wybranego błędu,
należy kliknąć przycisk Następny.

Ustawienia powiększenia

Powiększ w %

Określa jaki procent wyświetlanego rysunku zajmą wyróżnione obiekty. Przykładowo
określając powiększenie na 100% zostanie wyświetlony zakres wyróżnionych obiektów,
na <100% zostanie wyświetlone więcej rysunku poza wyróżnionymi obiektami, a na
0, aby zachować bieżący poziom powiększenia.

Powiększenie automatyczne

Automatycznie dopasowuje powiększenie, aby wybrany błąd wypełnił procent ekranu
określony w polu Powiększ w %.

Powiększ

Zmienia powiększenie, aby pokazać wybrany błąd. Ten przycisk jest dostępny po
odznaczeniu pola Powiększenie automatyczne.

StronaWybierz obiekty

Użyj tego okna dialogowego, aby wybrać obiekty, które mają zostać uwzględnione w
procesie czyszczenia rysunku, oraz obiekty, które mają zostać ustalone.

Aby wybrać i zakotwiczyć obiekty do czyszczenia rysunku (str. 647)
Aby zapisać ustawienia czyszczenia rysunku jako profil (str. 657)

Kliknij Modyfikuj ➤ Czyszczenie rysunku.
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Jeżeli wcześniej w pliku profilu zostały zapisane ustawienia czyszczenia rysunku, można
kliknąć przycisk Wczytaj i wczytać te ustawienia.

Obiekty czyszczone przy czyszczeniu rysunku

Należy wybrać obiekty do czyszczenia. Generalnie, można czyścić tylko obiekty liniowe
(linie, łuki, okręgi i polilinie), ale kilka operacji czyszczenia obsługuje także punkty, bloki,
teksty i teksty wielowierszowe. Wszystkie nieobsługiwane typy obiektów nie są
czyszczone.

Wybierz wszystko

Wybiera wszystkie obiekty.

Wybierz ręcznie

Określa samodzielny wybór obiektów. Aby wybrać obiekty, należy najpierw określić
filtry warstwy lub klasy elementów, a następnie kliknąć Wybierz obiekty do czyszczenia.

Warstwy

Ogranicza (filtruje) warstwy używane do wybierania obiektów. Obiekty, które nie
znajdują się na wybranej warstwie zostaną odfiltrowane ze zbioru wskazań. Pasek
stanu pokazuje ile obiektów zostało wybranych i ile zostało odfiltrowanych.
Następnie należy wprowadzić nazwy warstw lub kliknąć przycisk, aby wybrać warstwy
z listy. W polu Warstwa można użyć znaków uniwersalnych. Aby używać wszystkich
warstw, wprowadź gwiazdkę (*).

Klasy elementów

Ogranicza (filtruje) wybrane obiekty bazując na klasie elementów. Obiekty, które nie
są z wybranej klasy elementów zostaną odfiltrowane. Pasek stanu pokazuje ile obiektów
zostało wybranych i ile zostało odfiltrowanych. Klasy elementów są podawane w ten
sam sposób co warstwy.
Jeżeli mapa nie zawiera klas elementów, opcje filtru klasy elementów są niedostępne.

Wybierz obiekty do czyszczenia

Tymczasowo zamyka stronę Wybierz obiekty, aby umożliwić wybranie zestawu
obiektów do czyszczenia. Aby wrócić do strony Wybierz obiekty, należy nacisnąć
klawisz Enter.

Obiekty ustalone przy czyszczeniu rysunku

Wybierz obiekty do ustalenia. Obiekty ustalone są używane jako punkty odniesienia
podczas czyszczenia i nie są zmieniane ani przesuwane; obiekty czyszczone zostaną
przesunięte względem obiektów ustalonych. Można ustalać obiekty liniowe, punkty,
bloki, teksty i teksty wielowierszowe.

Wybierz obiekty do ustalenia

Tymczasowo zamyka stronę Wybierz obiekty, aby umożliwić wybranie obiektów do
ustalenia. Aby wrócić do strony Wybierz obiekty, należy nacisnąć klawisz Enter.
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Warstwy

Ogranicza (filtruje) warstwy używane do wybierania obiektów ustalonych.

Klasy elementów

Ogranicza (filtruje) wybrane obiekty bazując na klasie elementów.

Inne

Wczytaj

Wczytuje plik profilu, który zawiera wcześniej zapisane ustawienia czyszczenia rysunku.

Zapisz

Zapisuje w pliku profilu ustawienia czyszczenia rysunku do późniejszego użycia.

Dalej

Wyświetla stronę Wybierz operacje (str. 1342).
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Okna dialogowe Układy
współrzędnych

MAPDIST

Polecenie służy do pomiaru odległości geodezyjnej pomiędzy punktami na mapie.

Aby zmierzyć odległość geodezyjną (str. 956)

Kliknij Analiza ➤ Odległość geodezyjna.

Odległość geodezyjna to rzeczywista odległość wzdłuż podłoża uwzględniająca krzywiznę
Ziemi. Przykładowo jeżeli posiadasz mapę świata Mercator użyj tego polecenia do pomiaru
szerokości Grenlandii w milach.

Należy zauważyć, że to polecenie jest inne od polecenia ODLEG, które dokonuje
pitagorejskiego pomiaru odległości pomiędzy dwoma punktami, nie uwzględniając odległości
fizycznej. Ze względu na odkształcenia mapy (wynikające z obranego układu współrzędnych),
rzeczywista odległość będzie się znacznie różnić od odległości pomierzonej na powierzchni
mapy.

W przypadku zgłoszenia, określ pierwszy i drugi punkt , albo wprowadzając współrzędne
albo klikając myszą. Program AutoCAD Map 3D wyświetli następujące informacje o
poleceniu w wierszu polecenia:
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Odległość

Odległość geodezyjna od pierwszego do drugiego punktu wyrażona w jednostkach
układu współrzędnych przypisanego dla bieżącego rysunku.

Azymut

Kąt linii wyrażony w stopniach, z północnego wschodu, z pierwszego punktu do
drugiego; mierzony w pierwszym punkcie.

Poprawka X, Poprawka Y

Są takie same jak polecenie ODLEG.

Okno dialogowe Przypisz globalny układ współrzędnych

Użyj tego okna dialogowego do przypisania układów współrzędnych przed
wprowadzeniem obiektów lub elementów do bieżącego rysunku.

Aby przypisać układ współrzędnych do bieżącego rysunku (str. 138)

Kliknij menu Ustawienia  ➤ Przypisz globalny układ współrzędnych.

Po przywołaniu obiektów i elementów do bieżącego rysunku program AutoCAD Map 3D
sprawdza, czy układ współrzędnych przypisany do obiektu lub elementu odpowiada
bieżącemu rysunkowi. Jeżeli nie, AutoCAD Map 3D przekształca obiekt lub element do
układu współrzędnych bieżącego rysunku. Jeżeli obiekt lub element zostanie zmieniony,
a następnie zapisany z powrotem w swoim źródle, program AutoCAD Map 3D przekształca
go z powrotem na oryginalny układ współrzędnych.

Bieżący rysunek

Aby przypisać globalny układ współrzędnych do bieżącego rysunku, należy podać kod
w polu Kod lub kliknąć Wybierz układ współrzędnych, aby wybrać go z listy dostępnych
układów współrzędnych.
Nie można przypisać układu współrzędnych do bieżącego rysunku, jeżeli zawiera on
jakieś obiekty, które nie zostały przywołane z rysunków źródłowych.

Rysunki źródłowe

Aby przypisać globalny układ współrzędnych do dołączonych rysunków, należy kliknąć
przycisk Wybierz rysunki, a następnie wybrać dołączone rysunki. Podaj kod dla tych
rysunków w polu Kod lub kliknij Wybierz układ współrzędnych, aby wybrać go z listy
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dostępnych układów współrzędnych. Wszystkie wybrane rysunki zostaną przypisane
do określonego kodu. Aby przypisać inny kod do kolejnych rysunków źródłowych
należy ponownie wywołać to polecenie.
Nie można przypisać układu współrzędnych do rysunku źródłowego, jeżeli ten rysunek
zawiera obiekty przywołane do tego rysunku.

Jeżeli używana jest transformacja Canadian National Transformation, należy skopiować
pliki danych do współdzielonego katalogu układów współrzędnych firmy Autodesk.

UWAGA Aby uzyskać informacje na temat używania układów współrzędnych
samodzielnie zdefiniowanych w poprzednich wersjach programu AutoCAD Map 3D,
zobacz pozycję "układy współrzędnych, aktualizacja" w indeksie pomocy.

Transformacje układu współrzędnych mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniem na
obiektach rastrowych.

Okno dialogoweWybierz rysunki, aby przypisać układ
współrzędnych

Użyj tego okna dialogowego do wyboru nazw plików rysunków, które chcesz dołączyć
do układu współrzędnych.

Aby przypisać układ współrzędnych do rysunku źródłowego (str. 136)

Kliknij menu Ustawienia  ➤ Przypisz globalny układ współrzędnych.

Wybierz nazwy, a następnie kliknij Dodaj. Możesz zmienić dysk lub katalog i kontynuować
dodawanie plików do listy Wybrane rysunki. Po dodaniu wszystkich rysunków kliknij OK.

Szukaj w

Należy wybrać z listy alias stacji dysków. Program AutoCAD Map 3D utworzy aliasy
stacji dysków dla wszystkich pozostałych napędów, których używasz.

Jeżeli na liście nie ma potrzebnego dysku lub folderu, kliknij przycisk
Utwórz/Edytuj aliasy, aby wyświetlić okno dialogowe Zarządzanie aliasami, w którym
można zdefiniować nową zastępczą nazwę dyskową.
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Aby otworzyć okno podglądu, które wyświetla podgląd wybranego rysunku,
kliknij przycisk Podgląd. W pewnych przypadkach, na przykład gdy rysunek jest
zablokowany, okno Podglądu pozostanie puste.

Lista plików

Wyświetla wszystkie rysunki w bieżącym katalogu.

Filtr

Znaki uniwersalne są używane do filtrowania wyświetlanych nazw plików. Przykładowo,
należy podać t*, aby wyświetlić tylko te nazwy plików, które zaczynają się od litery t.

Dodaj

Dodaje wybrane nazwy rysunków do listy Wybrane rysunki.

Usuń

Usuwa wybrane nazwy rysunków z listy Wybrane rysunki.

Wybrane rysunki

Aby używać tych rysunków, należy kliknąć przycisk OK.
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OknadialogowePołączenie
danych

Okno dialogowe Utwórz połączenie / Edycja połączenia

Użyj tego okna dialogowego do połączenia tabeli atrybutów z danymi na mapie, aby miały
więcej właściwości, lub do edycji istniejącego połączenia.

Tworzenie połączenia (str. 446)

W Menedżerze wyświetlania kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę elementu, a
następnie wybierz opcję Utwórz połączenie.

Aby utworzyć połączenie, należy wybrać tabelę podstawową (warstwę elementów),
dodatkową tabelę do dołączenia (na przykład bazę danych Microsoft Access), następnie
kolumny, według których będą łączone tabele (określane jako klucze łączenia), typ
połączenia oraz powiązania pomiędzy rekordami podstawowymi i dodatkowymi.

Podstawowa tabela inicjująca połączenie

Wyświetla nazwę dołączanej tabeli. Na przykład warstwa elementów.

Tabela (lub klasa elementów) do połączenia z

Wybierz tabelę atrybutów, która ma zostać dołączona do tabeli podstawowej. Tabela ta
często jest nazywana tabelą dodatkową. Aby korzystać z tabeli dodatkowej, należy
nawiązać z nią połączenie (str. 265).
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Ta kolumna z lewej strony

Wybierz kolumny tabeli podstawowej, które mają zostać użyte do połączenia tabel
podstawowej i dodatkowej.

Dopasowuje tę kolumnę z prawej strony

Wybierz kolumny tabeli dodatkowej, które będą użyte do połączenia tabel. Należy
zauważyć, że ta kolumna nie musi mieć takiej samej nazwy, jak kolumna po lewej
stronie. Musi jednak mieć ten sam typ danych. Na liście znajdą się tylko kolumny z
pasującymi typami danych.

Typ połączenia

Wybierz jeden z poniższych typów połączeń:

Zachowaj wszystkie rekordy po lewej stronie

Elementy z tabeli podstawowej zostaną wyświetlone na mapie, nawet jeśli w tabeli
dodatkowej nie ma pasujących wartości. Ten typ zwany jest lewym połączeniem
zewnętrznym.

Zachowaj tylko lewostronne rekordy z dopasowaniem

Elementy nie zostaną wyświetlone, jeśli w tabeli dodatkowej nie znajduje się pasujący
rekord. Ten typ zwany jest połączeniem wewnętrznym.

Zależność z rekordami dodatkowymi (zasadnicza)

Wybierz jedną z poniższych opcji:

Jeden-do-jednego

Jeden element jest skojarzony z jednym rekordem w tabeli dodatkowej, nawet jeśli w
tabeli dodatkowej występuje wiele rekordów.

Jeden-do-wielu

Jeden element może mieć wiele rekordów dodatkowych, które są z nim skojarzone.

Okno dialogowe Utwórz składnicę danych

Użyj tego okna dialogowego, aby utworzyć nową składnicę danych, stanowiącą kolekcję
klas elementów, która może przechowywać elementy w jednym położeniu.

Aby utworzyć składnicę danych dla dostawcy bazy danych (str. 508)
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W Menedżerze wyświetlania kliknij Danemenu ➤ Połącz z danymi

Zostanie utworzony domyślny schemat; użytkownik może go zmienić po kliknięciu
przycisku OK w celu utworzenia nowej składnicy danych.

Nazwa składnicy danych

Podaj nazwę nowej składnicy danych.

Hasło

Wprowadź hasło.

Potwierdź hasło

Wprowadź hasło raz jeszcze w celu potwierdzenia.

Opis

Podaj opis nowej składnicy danych.

Układ współrzędnych składnicy danych

Kliknij [...], aby wybrać układ współrzędnych.

Rozmiar składnicy danych

Podaj rozmiar.

Rozdzielczość składnicy

Podaj rozdzielczość.

Obszar tabeli składnicy danych

Podaj obszar tabeli.

Okno dialogowe Informacje o elemencie

Użyj tego okna dialogowego, aby zobaczyć informacje o elemencie dla danego obiektu,
w tym źródło elementu, schemat, wartość kluczową i bieżący status blokady.

Zakres źródła elementów

Użyj tego okna dialogowego, aby wybrać źródła i klasy elementów, które mają zostać
uwzględnione w tym zapytaniu lub przeszukiwaniu.
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Przykładowo, aby ograniczyć zapytanie lub wyszukiwanie do jednej klasy, wybierz tylko
tą klasę.

Okno dialogowe Zarządzanie źródłem elementu

Użyj tego okna dialogowego, aby zobaczyć i zwolnić blokady źródła elementu.

Źródło elementów

Wybierz źródło elementów, których blokady chcesz przejrzeć.

Blokady elementów

Wyświetla listę zablokowanych obiektów w wybranym źródle elementów.
Aby zwolnić blokadę, wybierz z listy obiekt i kliknij Odblokuj wybrany.
Możesz zwolnić blokady tylko wtedy, gdy posiadasz odpowiednie uprawnienia w źródle
elementów.

UWAGA Okno to nie wyświetla obiektów ze zbioru edycyjnego dla bieżącego rysunku.
Aby usunąć blokady dla tych obiektów, należy usuń obiekty ze zbioru edycji.

Okno dialogowe Połączenie źródła elementów

Użyj tego okna dialogowego w celu połączenia z dołączonym źródłem elementu.

Wprowadzanie elementów z bazy danych Oracle (str. 273)

W Menedżer wyświetlania (str. 1775) wybierz opcję Dane ➤ Połącz z danymi.

Źródło elementów

Wybierz źródło elementów do połączenia. Lista ta zawiera źródła elementów dołączone
do bieżącego rysunku.

PORADA Jeśli na liście nie ma potrzebnego źródła elementów, kliknij Definiuj i dołącz
je do bieżącego rysunku.
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Właściwości

W kolumnie Wartość podaj informacje o połączeniu potrzebne do połączenia
wybranego źródła elementów. Naciśnij ENTER.

Jeżeli nie wiesz, jakie wartości należy wprowadzić, skontaktuj się z administratorem bazy
danych.

Okno dialogowe Zarządzaj danymi warstw

Użyj tego okna dialogowego do modyfikacji, edycji i usunięcia połączeń oraz obliczeń
dla wybranej tabeli pierwotnej (warstwy elementów).

Tworzenie obliczonej właściwości według danych połączonych (str. 452)

W Menedżerze wyświetlania kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę elementu z
połączeniem, które należy zmodyfikować, a następnie wybierz polecenie Zarządzaj
połączeniami

W Tabeli danych kliknij Opcje menu ➤ Zarządzaj obliczeniami.

Nowy

Aby utworzyć nowe połączenie, kliknij Nowe menu ➤ Połącz.
Aby utworzyć nowe obliczenie, wybierz najpierw warstwę, której właściwości zostaną
użyte do obliczeń. Użyj klawisza Shift lub Ctrl, aby wybrać warstwy wielokrotne.
Następnie kliknij Nowe menu ➤ Obliczenie.

Edycja

W celu edycji istniejącego połączenia lub obliczenia wybierz element do modyfikacji
i kliknij Edycja. Możliwa jest jednoczesna modyfikacja tylko jednego elementu.

Usuń

Aby usunąć istniejące połączenie lub obliczenie, wybierz element do usunięcia i kliknij
Usuń. Użyj klawisza Shift lub Ctrl, aby wybrać warstwy wielokrotne.

Okno dialogowe Zapisz elementy

Użyj tego okna dialogowego, aby zapisać zmodyfikowane elementy z powrotem w ich
źródle.
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Obiekty ze zbioru do edycji zostaną zapisane do ich źródła elementów.

Gdy klikniesz prawym przyciskiem jedno źródło elementów i wybierzesz Zapisz, ze zbioru
edycyjnego zostaną zapisane tylko obiekty dla wybranego źródła elementów. Gdy klikniesz
prawym przyciskiem węzeł Źródła elementów, wszystkie obiekty ze zbioru edycyjnego
zostaną zapisane z powrotem do ich źródła.

Stan

Wyświetla liczbę obiektów, które będą zapisane do źródła elementów.
Kliknij Pokaż, aby wyróżnić te obiekty na rysunku.

Zapisz przywołane elementy

Zapisuje zmodyfikowane obiekty z powrotem do źródła elementów.
Usuń zaznaczenie z tego okienka kontrolnego, jeśli chcesz zapisać tylko nowe obiekty
do źródła elementów.

Zapisz nowe obiekty

Zapisuje nowe obiekty do źródła elementów.

PORADA Jeśli lista stanu nie zawiera nowych obiektów, sprawdź czy obiekty te zostały
dodane do zbioru edycyjnego dla tego źródła elementów.

Usuń zaznaczenie z tego okienka kontrolnego, jeśli chcesz zapisać tylko obiekty, które
zostały pobrane ze źródła elementów za pomocą zapytania.

Okno dialogowe Zapisz wersję

Użyj tego okna dialogowego, aby określić identyfikację zmienionego obiektu w wypadku,
gdy obiekt został zmieniony zarówno w wersji nadrzędnej, jak i podrzędnej.

Aby utworzyć nową wersję (str. 610)

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy źródło elementu, a następnie
polecenie Zarządzaj wersjami.

Pierwszeństwo dla zmian w wersji macierzystej

Zachowuje obiekt w wersji macierzystej i odrzuca zmiany w wersji pochodnej.
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Pierwszeństwo dla zmian w wersji pochodnej

Nadpisuje obiekt w wersji macierzystej, uwzględniając zmiany wprowadzone w wersji
pochodnej.

Zakończ bez zapisywania wersji

Zatrzymuje operację zapisywania.
Możesz wtedy określić, którą z wersji obiektów chcesz zachować i tak zmodyfikować
wersję pochodną, aby zawierała tylko potrzebne zmiany.

Okno dialogowe Uwierzytelnienie użytkownika

Użyj tego okna dialogowego, aby zalogować się w źródle danych, które wymaga
uwierzytelnienia użytkownika. Jeżeli nie jest znana nazwa użytkownika i hasło, należy
skontaktować się z administratorem systemu.

Dostęp do danych za pomocą FDO (str. 268)

W Menedżer wyświetlania (str. 1775) wybierz opcję Dane ➤ Połącz z danymi.

Nazwa użytkownika

Wprowadź swoją nazwę użytkownika.

Hasło

Wprowadź hasło.

Pamiętaj hasło

Można wybrać tę opcję, aby AutoCAD Map 3D zapamiętał nazwę użytkownika i hasło.
Użytkownik zostanie zalogowany przy każdym otwarciu pliku mapy.

Okno dialogowe Pokaż formułę zapytania

Użyj tego okna dialogowego, aby zobaczyć bieżący status filtru źródła elementu.

Filtrowanie danych elementów podczas dodawania ich do mapy (str. 270)
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W Menedżer wyświetlania (str. 1775) wybierz opcję Dane ➤ Połącz z danymi.

Formuła zapytania

Aby uzyskać informacje na temat zapytań, zobacz Używanie Kreatora wyrażeń (str.
1315)
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Okno dialogowe Tabela
danych

Okno dialogowe Tabela danych

Użyj Tabela danych (str. 1783), tak jak arkusza kalkulacyjnego bazy danych.

Znajdowanie i wybieranie elementów (str. 1007)

Kliknij Edycja ➤ Tabela danych.

Dostęp do tabeli danych można uzyskać z poziomu zarówno menedżera wyświetlania, jak
też okna zadań Eksploratora mapy.

■ Kolumny — Można zmienić szerokość kolumn, przeciągając w lewo lub w prawo.
Kolumny można posortować przez kliknięcie nagłówka kolumny. Strzałka skierowana
w górę lub w dół oznacza porządek sortowania.

■ Wiersze — Można zmienić szerokość wierszy, przeciągając w górę lub w dół.

Opisane poniżej funkcje mają zastosowanie tylko do elementów.

Dane

Do przejrzenia lub edycji można wybrać źródło elementów lub dane z tabeli.
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Kliknij ikonę, aby automatycznie wyświetlić zbliżenie wybranych wierszy.

Kliknij ikonę, aby automatycznie przewinąć do bieżącego wyboru, dokonanego na
mapie.

Filtruj według

Wybierz wartość filtru z listy rozwijanej.

Znajdź, aby wybrać

Kliknij to łącze, aby wybrać elementy za pomocą zapytania.

Opcje

■ Eksport — Eksportuje dane z wybranego wiersza (lub wierszy) do pliku tekstowego
(.csv).

■ Wybierz wszystkie — Wybiera wszystkie wiersze w oknie Tabela danych.

■ Żaden — Usuwa zaznaczenie ze wszystkich wierszy w oknie Tabela danych.

■ Powiększ do — Wyświetla zbliżenie wybranego wiersza.

■ Utwórz połączenie — Tworzy połączenie dla tej tabeli danych

■ Utwórz obliczenie— Tworzy obliczoną właściwość dla tej tabeli danych. Nie wpływa
to na oryginalną składnicę danych, ale jest dostępne tylko na tej mapie.

■ Zarządzaj połączeniami — Zarządza danymi połączonymi z tą tabelą.

■ Zarządzaj obliczeniami— Zarządza obliczonymi właściwościami, które zostały
utworzone.

■ Usuń połączenia — Usuwa połączenia tej tabeli.

■ Pomoc — Otwiera temat pomocy Tabela danych.

Kliknij ikonę, aby odfiltrować dane na podstawie wartości kolumny.
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Ikona oznacza, że w oparciu o wartość wybraną w kolumnie filtr został zastosowany
w oknie Tabela danych. Jeśli dwukrotnie klikniesz ikonę, w oknie zostanie przywrócona
oryginalna tabela danych.

Licznik wierszy

W oknie dialogowym Tabela danych w obszarze paska stanu znajduje się pole Wiersz,
służące do wprowadzania numerów wierszy, do których automatycznie będzie
przewijana tabela danych.
Oprócz tego, po wybraniu wierszy z danymi, w polu tym pojawią się numery
odpowiednich wierszy.
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Okna dialogowe
digitalizacji

MAPDIGITIZE (polecenie Digitalizuj)

To polecenie jest używane do digitalizacji węzłów i obiektów liniowych z ustawieniami z
polecenia MAPDIGISETUP.

Aby zdigitalizować łamane i węzły (str. 902)

Kliknij Mapa ➤ Wprowadzanie danych ➤ Digitalizuj

Digitalizacja węzłów

Odpowiedz na następujące zgłoszenia:

Określ punkt wstawienia:

Określ położenie pierwszego węzła. Kontynuuj określanie węzłów. Gdy zakończysz,
naciśnij klawisz Enter.

Digitalizacja obiektów liniowych

Odpowiedz na następujące zgłoszenia:
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Od punktu:

Określ punkt początkowy dla obiektu liniowego.

łUk/Zamknij/Połszerokości/Długość/Cofnij/Szerokość/<punkt końcowy linii>:

Informacje na temat tego zgłoszenia można znaleźć w opisie polecenia PLINIA w
systemie pomocy.
Kontynuuj określanie obiektów liniowych. Po zakończeniu, naciśnij dwukrotnie klawisz
ENTER.

Ustawienia digitalizacji

Węzły lub obiekty liniowe są digitalizowane z użyciem ustawień określonych w oknie
dialogowym Nastawy digitalizacji.

■ Jeżeli zaznaczono Dołącz dane w oknie dialogowym Ustawienia digitalizacji, wprowadź
wartości danych dla każdego digitalizowanego obiektu.

■ Jeżeli zaznaczono Pytaj o punkt etykiety w oknie dialogowym Ustawienia digitalizacji,
określ punkt etykiety dla każdego digitalizowanego obiektu.

■ Jeżeli zaznaczono Pytaj o obrót w oknie dialogowym Ustawienia digitalizacji,
wprowadź kąt obrotu w stopniach. (Do wyświetlenia lub zmiany bieżącego kierunku
użyj polecenia JEDN.)

■ Jeżeli zaznaczono Pytaj o skalę w oknie dialogowym Ustawienia digitalizacji, wprowadź
wartość rzeczywistą. Przykładowo, wprowadzając 2 podwajamy rozmiar bloku, a
podając .5 zmniejszamy go do połowy.

Okno dialogowe Dane do dołączenia

Użyj tego okna dialogowego, aby wybrać typ danych i źródło danych w czasie dołączania
danych do węzła lub obiektów liniowych, kiedy są digitalizowane.

Aby dołączyć dane opisowe podczas digitalizacji (str. 904)

Kliknij Mapa ➤ Wprowadzanie danych ➤ Digitalizuj.
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Rodzaj danych obiektu

Wybierz dane obiektu, aby użyć danych w tabeli danych obiektu w bieżącym rysunku.
Wybierz Łącza bazy danych, aby użyć danych z zewnętrznych baz danych.

Nazwa tabeli danych obiektu

Jeżeli używasz danych z tablicy danych obiektu, wybierz tablicę.

Szablon połączenia

Jeżeli używasz danych z zewnętrznej bazy danych, wybierz szablon połączenia
skojarzony z tą bazą danych.
Aby skojarzyć bazę danych z szablonami połączenia, użyj Okno dialogowe Definiuj
szablon połączenia (MAPDEFINELT) (str. 1437).

Weryfikacja rekordu

Podczas digitalizacji rysunku w programie AutoCAD Map 3D wyświetlane są zgłoszenia
umożliwiające podanie dla każdego obiektu wartości kluczowej. Wybierz właściwą
opcję do zastosowania.

Weryfikuj

AutoCAD Map 3D sprawdza bazę danych w poszukiwaniu podanej wartości kluczowej.
Jeżeli program nie znajdzie tej wartości, trzeba będzie podać nową wartość kluczową.

Zweryfikuj i utwórz

Program AutoCAD Map 3D sprawdza bazę danych w poszukiwaniu podanej wartości
kluczowej. Jeżeli nie znajdzie tej wartości, tworzy nowy wiersz w bazie danych. W
odpowiedzi na wyświetlone zgłoszenie trzeba wprowadzić informacje dla wszystkich
kolumn w tym nowym wierszu.

Brak weryfikacji

Program AutoCAD Map 3D kojarzy podaną wartość kluczową z obiektem, niezależnie
od tego, czy wartość kluczowa określa wiersz bazy danych, czy też nie.

UWAGA Aby dołączyć dane do obiektów liniowych lub węzłów, upewnij się, że opcja
Dołącz dane jest wybrana w oknie dialogowym Nastawy digitalizacji.
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Okno dialogoweNastawy digitalizacji

W tym oknie dialogowym można ustawić opcje digitalizacji dla węzłów i obiektów
liniowych.

Aby ustawić specyfikację digitalizowania (str. 129)

Kliknij Mapa ➤ Wprowadzanie danych ➤ Ustawienia digitalizacji.

Typ obiektu

Określ typ digitalizowanych obiektów, węzły (punkty i bloki) czy obiekty liniowe
(polilinie).

Dołącz dane

Wybierz tę opcję, aby dołączyć dane obiektu do digitalizowanych obiektów. Kliknij
przycisk Dane do dołączenia, aby wyświetlić okno dialogowe Dane do dołączenia, w
którym możesz wybrać źródło danych i położenie.
W trakcie digitalizacji wyświetlane są zgłoszenia umożliwiające wprowadzenie danych
dla każdego obiektu.

Pytaj o punkt etykiety

Wybierz tę opcję, aby zmienić domyślne położenie punktu etykiety dla digitalizowanych
obiektów. Podczas tworzenia zapytań punkt etykiety określa położenie tekstu
skojarzonego z obiektem.
Podczas digitalizacji obiektów pojawia się pytanie o nowy punkt etykiety.

Ustawienia węzłów

Określa ustawienia dla węzłów, które są tworzone w procesie digitalizacji.

Utwórz na warstwie

Określa warstwę dla nowych węzłów.
Aby wybrać warstwę z listy warstw istniejących w zestawie rysunków, kliknij przycisk
Warstwy. Aby utworzyć nową warstwę, wprowadź nazwę warstwy w polu edycyjnym.

Nazwa bloku

Określa blok odniesienia podczas tworzenia węzłów.
Aby wybrać blok z listy definicji bloków istniejących w zestawie rysunków, kliknij
przycisk Bloki. Aby użyć obiekty punktowe, wybierz ACAD_POINT.
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Pytaj o kąt obrotu

Zaznacz tę opcję, aby określić kąt obrotu dla każdego bloku podczas jego digitalizacji.
Jeżeli opcja ta nie jest wybrana, obiekty nie są obracane. Obiekt ACAD_POINT nie
może być obracany.

Pytaj o skalę

Zaznacz tę opcję, aby określić skalę dla każdego bloku podczas jego digitalizacji.
Jeżeli ta opcja nie jest zaznaczona, skala jest ustawiona na 1. Obiekty ACAD_POINT
nie mogą być skalowane.

Tryb lokalizacji Koniec

Ustala położenie węzła w najbliższym punkcie końcowym łuku, łuku eliptycznego,
linii, wielolinii, segmentu polilinii lub promienia albo najbliższym narożniku trasy, bryły
lub fasety 3D.
Więcej informacji na temat polecenia OBIEKT znajduje się w pomocy programu
AutoCAD.

Ustawienia łamanych

Określa ustawienia dla obiektów liniowych, które są tworzone w procesie digitalizacji.

Utwórz na warstwie

Określa warstwę dla nowych obiektów liniowych.
Aby wybrać warstwę z listy warstw istniejących w zestawie rysunków, kliknij przycisk
Warstwy. Aby utworzyć nową warstwę, wprowadź nazwę warstwy w polu edycyjnym.

Rodzaj linii

Określa rodzaj linii przypisywany do obiektów liniowych.
Aby wybrać rodzaj linii z listy rodzajów linii istniejących w zestawie rysunków, kliknij
przycisk Rodzaj linii.

Poziom

Wybierz 3D, żeby obiekty liniowe obsługiwały trzy wymiary.

Szerokość

Określa szerokości polilinii dla obiektów liniowych 2D.
Nie możesz określić szerokości dla obiektów liniowych 3D.

Tryb lokalizacji Baza

Ustala położenie nowego obiektu liniowego w punkcie wstawienia atrybutu, bloku,
symbolu lub tekstu.
Więcej informacji na temat polecenia OBIEKT znajduje się w pomocy programu
AutoCAD.

Okno dialogowe Nastawy digitalizacji | 1371



Okno dialogowe Dane szablonu połączenia

W tym oknie dialogowym można dodać informacje do zewnętrznej bazy danych podczas
dołączania informacji z zewnętrznej bazy danych do digitalizowanych obiektów. Okno
to pojawia się tylko wtedy, gdy wybraną metodą weryfikacji jest Weryfikuj i utwórz.

Aby przekształcić dane obiektu na połączoną tabelę bazy danych (str. 467)

Wybierz opcję Ustawienia ➤ Przekształć dane obiektu na łącza bazy danych.

W polu Szablon połączenia wyświetlana jest pełna ścieżka i tablica skojarzona z szablonem
połączenia.

■ Aby zmienić wartość, zaznacz wartość, wprowadź nową wartość w polu Wartość
kolumny i naciśnij klawisz Enter, aby uaktualnić wartość. Po zakończeniu uaktualniania
wartości bieżącego obiektu, kliknij przycisk OK.

■ Aby nie dołączać dodatkowych danych do bieżącego obiektu, kliknij przycisk Anuluj.

Okno dialogowe Kolumna kluczowa szablonu połączenia

W tym oknie dialogowym można przeglądać i modyfikować dane obiektu, które są
dołączane do digitalizowanych obiektów.

Aby przekształcić dane obiektu na połączoną tabelę bazy danych (str. 467)

Wybierz opcję Ustawienia ➤ Przekształć dane obiektu na łącza bazy danych.

W polu Szablon połączenia wyświetlana jest pełna ścieżka i tablica skojarzona z szablonem
połączenia. Również podawana jest bieżąca metoda weryfikacji.

■ Aby zaakceptować wyświetlone wartości, kliknij przycisk OK.
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■ Aby zmienić wartość, zaznacz wartość, wprowadź nową wartość w polu Wartość
kluczowa i naciśnij klawisz Enter, aby uaktualnić wartość. Po zakończeniu uaktualniania
wartości bieżącego obiektu kliknij przycisk OK.

■ Aby przerwać operację digitalizacji, kliknij przycisk Anuluj.
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Okna dialogowe
Menedżera wyświetlania

MAPDISPLAYLIBRARY (polecenie Biblioteka wyświetlania)

Za pomocą tego polecenia można włączać i wyłączać paletę Biblioteka wyświetlania.

MAPDISPLAYMANAGER (polecenieMenedżer wyświetlania)

Za pomocą tego polecenia można wczytać mapę wyświetlania, uaktualnić wyświetlanie
lub włączyć/wyłączyć stylizację map.

Odpowiedz na następujące zgłoszenia:

Menedżer wyświetlania [?/Wczytaj/Uaktualnij/Stylizacja/zaKończ]

Wykonaj jedną z poniższych czynności:
Wprowadź ?, aby wyświetlić bieżące ustawienia dla Menedżera wyświetlania.
Wprowadź w, aby załadować mapę wyświetlania.
Wprowadź u, aby uaktualnić obraz bieżącej mapy.
Wprowadź s, aby włączyć/wyłączyć stylizację.
Wprowadź k, aby zakończyć polecenie.

Okno dialogowe Zamień wstawienie bloku

W tym oknie dialogowym można sterować sposobem wstawiania bloków dla określonego
przedziału elementów lub dla określonej wartości występującej w temacie.
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UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Tworzenie tematu dla warstwy rysunku (str. 983)

Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednią warstwę rysunku w Menedżerze

wyświetlania. Kliknij opcję·Dodaj styl  ➤ Temat.

Nazwa

Wybierz blok spośród bloków już zdefiniowanych w bieżącym rysunku lub kliknij

przycisk , aby otworzyć okno dialogowe Wybierz plik rysunku.

Warstwa

Wybierz warstwę dla bloku lub kliknij przycisk , aby otworzyć okno dialogowe
Menedżer właściwości warstw.

Skala

Należy określić skalę dla bloku. Skala może mieć przypisaną tylko liczbę dodatnią.
Przykładowo liczba 2 podwaja rozmiar, liczba 0.5 zmniejsza go dwukrotnie.

Kąt

Należy określić kąt obrotu dla bloków.

Okno dialogowe Zamień format linii

W tym oknie dialogowym można sterować formatowaniem linii dla określonego przedziału
elementów lub dla określonej wartości występującej w temacie.

Tworzenie tematu dla warstwy rysunku (str. 983)

Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednią warstwę rysunku w Menedżerze

wyświetlania. Kliknij opcję·Dodaj styl  ➤ Temat.
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UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Rodzaj linii

Należy wybrać rodzaj linii, który będzie reprezentować wartości danych lub kliknąć
przycisk, aby otworzyć okno dialogowe Wybierz rodzaj linii.

Warstwa

Należy wybrać warstwę dla nowych linii lub kliknąć, aby otworzyć okno dialogowe
Menedżer właściwości warstw.

Szerokość

Należy określić szerokość polilinii w mapie tematycznej.

Aby przypisać szerokość linii okręgom, łukom lub liniom, należy przekształcić te obiekty
w polilinie za pomocą narzędzi do czyszczenia rysunku. Zobacz Czyszczenie danych
rysunku (str. 643).

Okno dialogowe Zamień rodzaj linii

W tym oknie dialogowym należy·wybrać rodzaj linii dla określonego przedziału elementów
lub dla określonej wartości występującej w temacie.

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Tworzenie tematu dla warstwy rysunku (str. 983)

Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednią warstwę rysunku w Menedżerze

wyświetlania. Kliknij opcję·Dodaj styl  ➤ Temat.

Okno dialogowe Zamień szerokość linii

W tym oknie dialogowym należy wybrać szerokość linii dla określonego przedziału
elementów lub dla określonej wartości występującej w temacie.

Okno dialogowe Zamień rodzaj linii | 1377



UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Tworzenie tematu dla warstwy rysunku (str. 983)

Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednią warstwę rysunku w Menedżerze

wyświetlania. Kliknij opcję·Dodaj styl  ➤ Temat.

Okno dialogowe Zamień styl wydruku

W tym oknie dialogowym spośród stylów wydruku już zdefiniowanych w bieżącym rysunku
należy wybrać styl dla określonego przedziału elementów lub konkretnej wartości
występującej w temacie.

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Tworzenie tematu dla warstwy rysunku (str. 983)

Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednią warstwę rysunku w Menedżerze

wyświetlania. Kliknij opcję·Dodaj styl  ➤ Temat.

Okno dialogowe Kopiuj skalę

W oknie dialogowym Kopiuj skalę można skopiować wszystkie style z istniejącej skali.

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Tworzenie tematu dla warstwy rysunku (str. 983)
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Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednią warstwę rysunku w Menedżerze

wyświetlania. Kliknij opcję·Dodaj styl  ➤ Temat.

Okno dialogowe Definiuj kreskowanie

W tym oknie dialogowym można sterować dodawaniem kreskowania dla określonego
przedziału elementów lub dla konkretnej wartości występującej w temacie.

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Tworzenie tematu dla warstwy rysunku (str. 983)

Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednią warstwę rysunku w Menedżerze

wyświetlania. Kliknij opcję·Dodaj styl  ➤ Temat.

Wzór

Należy wybrać wzór kreskowania spośród wzorów już zdefiniowanych w bieżącym
rysunku lub kliknąć przycisk ..., aby otworzyć okno dialogowe Wybierz wzór.

Warstwa

Należy wybrać warstwę dla nowego kreskowana lub kliknąć, aby otworzyć okno
dialogowe Menedżer warstw.

Kolor

Należy określić kolor kreskowania lub kliknąć przycisk ..., aby otworzyć okno dialogowe
Wybierz kolor.

Skala

Należy określić skalę dla wzoru kreskowania. Skala może mieć przypisaną tylko liczbę
dodatnią. Przykładowo liczba 2 podwaja rozmiar, liczba 0.5 zmniejsza go dwukrotnie.

Kąt

Należy określić kąt obrotu kreskowania tworzonego w mapie tematycznej.
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Dla standardowo skalowanych wzorów kreskowania (tych, które nie mają przedrostka
AR-), gęstość kreskowania zmienia się odpowiednio do używanej skali kreskowania i skali
wydruku. Zmianę gęstości kreskowania prezentuje poniższa tabela i ilustracja.

WynikSkala kreskowaniaSkala wydruku

Wypełnienie1 do 5001:2000

Dobrze widoczne linie2000

Rzadkie, sporadyczne linie15000

Brak kreskowania lub tylko jedna linia20000

Wypełnienie1 do 25001:10000

Dobrze widoczne linie10000

Rzadkie, sporadyczne linie75000

Brak kreskowania lub tylko jedna linia100000

Do zamkniętego obszaru można zastosować wypełnienia w dowolnej skali.

Okno dialogowe Definiuj tekst

W tym oknie dialogowym można sterować dodawaniem tekstu dla określonego przedziału
elementów lub dla konkretnej wartości występującej w temacie.

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Tworzenie tematu dla warstwy rysunku (str. 983)

Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednią warstwę rysunku w Menedżerze

wyświetlania. Kliknij opcję·Dodaj styl  ➤ Temat.
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Styl

Należy wybrać styl tekstu spośród stylów już zdefiniowanych w bieżącym rysunku lub
kliknąć przycisk ..., aby otworzyć okno dialogowe Styl tekstu.

Warstwa

Należy wybrać warstwę dla nowego tekstu lub otworzyć okno dialogowe Menedżer
warstw.

Punkt wstawienia

Należy wybrać punkt obiektu, który będzie punktem wstawienia dla nowego tekstu.
Domyślnym punktem jest PUNKTETYKIETY.

Wyrównanie

Należy wybrać wyrównanie (do lewej, do prawej, wyśrodkowanie, centrum) dla nowego
tekstu, umieszczanego w mapie tematycznej. Domyślnym ustawieniem jest centrum.

Kolor

Należy określić kolor tekstu lub otworzyć okno dialogowe Wybierz kolor.

Wysokość

Należy określić wysokość tekstu.

Kąt

Należy określić kąt obrotu tekstu utworzonego dla tematu.

Wartości skali i wysokości dla wzorów wypełnienia, wysokości tekstu i rozmiaru symbolu
zmieniają się odpowiednio do planowanej skali wydruku. Poniższa tabela przedstawia
wysokości tekstu odpowiadające różnym skalom wydruku rysunków.

(Wysokość tekstu)Wymagana wysokość tekstu na
wydrukowanym rysunku

Skala wydruku

200011:2000

10000.5

1000011:10000

50000.5
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Okno dialogowe Edytuj wystąpienie tekstu

Określa tekst i styl poszczególnych wystąpień·elementu tekstu w warstwach opisu.

Aby edytować opis (str. 926)

W mapie wybierz element tekstu, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję
Edytuj wystąpienie·tekstu.

Zmiany stylu wprowadzone w tym oknie dialogowym zastępują styl bazowy warstwy
opisu. Aby przywrócić styl bazowy, należy usunąć nadpisania stylu. Więcej informacji na
temat·dodawania stylów·do warstw opisu·znajduje się w rozdziale Okno dialogowe Styl
warstwy tekstu (str. 1394).

Określa tekst i następujące style tekstu: czcionka, pogrubienie, kursywa, podkreślenie,
nadkreślenie, rozmiar·czcionki oraz kolor.

Okno dialogowe Importuj stary temat

UWAGA Ten zespół funkcji ma zastosowanie tylko do obiektów rysunkowych.

W oknie dialogowym Importuj stary temat można importować temat lub pełną definicję
mapy tematycznej, ze starego kreatora tematów do Menedżera wyświetlania.

Mapa

Wybierz definicję mapy.

Tematy

Jeśli importujesz jeden temat, wybierz temat. Temat jest importowany jako element
bieżącej mapy Menedżera wyświetlania.

Po zaimportowaniu tematu do Menedżera wyświetlania, można temat zmodyfikować:

■ Należy wybrać zaimportowany element w Menedżerze wyświetlania, aby
zmodyfikować zapytanie używane do wybierania obiektów dla tego elementu. Na
palecie Właściwości w polu Źródło elementu wybierz pole Zapytanie i kliknij przycisk

.
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■ Kliknij prawym przyciskiem myszy element w Menedżerze wyświetlania, aby
zmodyfikować styl tematu. Kliknij przycisk Edytuj temat.

Okno dialogoweNowa skala

W tym oknie dialogowym można określić nową skalę.

Tworzenie tematu dla warstwy rysunku (str. 983)

Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednią warstwę rysunku w Menedżerze

wyświetlania. Kliknij opcję·Dodaj styl  ➤ Temat.

Okno dialogowe Przedział wartości

W tym oknie dialogowym można określić źródło danych tematycznych i zdefiniować
przedziały wartości dla tych danych.

Tworzenie tematu dla warstwy rysunku (str. 983)

Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednią warstwę rysunku w Menedżerze

wyświetlania. Kliknij opcję·Dodaj styl  ➤ Temat.

PoleWartości danych

Pobierz z

Kliknij . W oknie dialogowym Wybierz wyrażenie danych można wybrać źródło
danych z listy Właściwości, Szablony połączeń, Bloki lub Dane opisowe.
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Ignoruj

Wybierz wartości danych, których nie chcesz umieszczać w wyświetlanej mapie
tematycznej. Wartości te, chociaż obecne w danych, mogą być nieodpowiednie dla
map tematycznych. Przykłady obejmują zerowe lub puste wartości danych.

Normalizuj przez

Podaj wartość lub wyrażenie, jeśli chcesz znormalizować wartości danych względem
kilku innych wartości danych. Kliknij przycisk …, aby otworzyć okno dialogowe Wybierz
wyrażenie danych.

Odczytaj dane

Odczytuje dane ze źródła zgodnie ze zdefiniowanym wyrażeniem.

Pole Przedziały wartości

Grupuj wartości według

Należy wybrać metodę grupowania wartości danych.
Optymalny Optymalna metoda grupuje wartości danych na podstawie naturalnych
przerw w danych. Poprzez wielokrotne obliczenia, na podstawie pozycji wartości w
szeregu liczb dokładnie wykrywa optymalne zbiory wartości w grupie. Jest to metoda
najbardziej odpowiednia dla złożonych niejednorodnych rozkładów, gdzie czas obliczeń
jest mniej ważny od dokładności grupowania. Jest to metoda domyślna.
Kwantyl Dzieli dane w ten sposób, że każdy przedział zawiera równą liczbę wartości.
Znana również jako równa liczba, metoda ta jest najbardziej odpowiednia tam, gdzie
wartości danych są liniowe (równomiernie rozłożone).
Dokładny przedział Dzieli dane na określoną liczbę grup, od wartości minimalnej do
wartości maksymalnej. Znana również jako równy krok, metoda ta ma taką wadę, że
może zbyt uogólnić dane i umieścić za dużo wartości w jednym przedziale, a za mało
w innym.
Odchylenie standardowe Odchylenie standardowe jest metodą, która oblicza
odchylenie wartości danych od średniej arytmetycznej. Jest ona najbardziej efektywna,
gdy dane przybliżają rozkład normalny (krzywą o kształcie dzwonu). Jest to rzadkość
w przypadku danych geograficznych, lecz często występuje podczas rozpatrywania
danych demograficznych. Z powodu preferencji tej krzywej, odchylenia standardowe
są najlepiej wykorzystywane ze stałą liczbą grup. Standardowe odchylenia są często
używane, aby podkreślić różnicę między konkretną wartością i średnią wartością.

Liczba

Wybierz liczbę przedziałów, które chcesz utworzyć.

Dokładność

Określ dokładność liczbową. Opcja ta zaokrągla (w górę lub w dół) wartości do
określonego progu dziesiętnego. Zaokrąglenie wpływa tylko na obliczenia wartości
przedziału i wynikowe podziały przedziału. Nie wpływa na rzeczywiste wartości danych,
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przechowywane w źródle danych. Więcej informacji zawiera sekcja poniżej, Uwagi
dotyczące dokładności.

Użyj separatora tysięcy

Dodaje znaki interpunkcyjne, aby oddzielić tysiące w liczbach, takich jak liczba ludności.

Znajdź przedziały

Rozdziela dane do przedziałów zgodnie z wprowadzonymi parametrami.

Pole Przedziały

To pole wyświetla dane podzielone na przedziały, zgodnie z wprowadzonymi
parametrami.

Uwagi dotyczące dokładności

Dane numeryczne wczytane do programu AutoCAD Map 3D jako część mapy tematycznej,
są przechowywane w postaci 8 bitowych liczb zmiennopozycyjnych. Można precyzyjnie
określić formatowanie tych liczb wybierając dokładność do części dziesiętnych lub
zaokrąglenie do liczb całkowitych.

Np. liczba 12.34, która została pierwotnie wprowadzona do bazy danych lub do pola
danych opisowych, w zależności od określonego formatu może być wyświetlona na kilka
różnych sposobów. Formaty, które zawierają znak dziesiętny, będą generowały liczby o
określonej liczbie cyfr po przecinku. Formaty bez liczb dziesiętnych będą zaokrąglały
wartości. Poniższa tabela przybliży to zagadnienie.

WynikWyjaśnienieFormat

12.34z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.01

12.4z dokładnością do jednego miejsca po
przecinku

.1

13z dokładnością do jedności (najbliższa liczba
całkowita)

1

20z dokładnością do dziesięciu10

100z dokładnością do stu100
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Okno dialogoweWybierz element wyświetlania

W tym oknie dialogowym można wybrać elementy rysunku w Menedżerze wyświetlania.

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Wprowadzanie obiektów rysunkowych opartych na klasach obiektów w bieżącym
rysunku (str. 304)
Wprowadzanie obiektów rysunkowych z warstw programu AutoCAD do bieżącego
rysunku (str. 303)
Wprowadzanie obiektów rysunkowych według topologii (str. 313)
Dodawanie obrazu rastrowego do mapy (str. 374)

Po wybraniu pozycji, takiej jak warstwa lub klasa obiektów, do Menedżera wyświetlania
zostanie dodana nowa warstwa, na której zostaną umieszczone wszystkie obiekty z
wybranej pozycji. Jeśli wybierzesz wiele pozycji, np. dwie warstwy, w Menedżerze
wyświetlania pojawi się wiele nowych warstw.

Lista pozycji

Wybierz pozycję, której obiekty chcesz włączyć do tego elementu.

Klasa elementów

Pokazuje wszystkie klasy elementów w aktywnym pliku definicji elementu.

Warstwa

Wyświetla listę wszystkich warstw istniejących w bieżącym rysunku. Aby wybrać z
warstw w dołączonych rysunkach, utwórz zapytanie oparte na właściwościach (str.
308).

Topologia

Wyświetla listę wszystkich topologii w bieżącym rysunku. Jeśli wybrana typologia nie
jest załadowana, zostanie wczytana podczas przeglądania mapy wyświetlania.

Obraz

Wyświetla listę wszystkich obrazów w bieżącym rysunku. Jeśli wybrany obraz nie jest
załadowany, zostanie wczytany podczas przeglądania mapy wyświetlania.

Wybór grup

Jeśli wybierzesz więcej pozycji, możesz wybrać opcję, aby zgrupować wszystkie nowe
elementy pod jednym nagłówkiem w Menedżerze wyświetlania. Wszystkie zgrupowane
elementy można łatwo wyłączyć, poprzez wyłączenie grupy.
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Okno dialogowe Zakres rysunku źródłowego

W tym oknie dialogowym można określić, które rysunki mają zostać włączone do
zapytania.

Wprowadzanie obiektów rysunkowych według danych obiektu lub danych zewnętrznych
(SQL) (str. 310)
Wprowadzanie obiektów rysunkowych według położenia (str. 306)
Wprowadzanie obiektów rysunkowych według właściwości obiektów (str. 308)
Aby utworzyć alias napędu (str. 150)

Kliknij menu·Plik ➤ Dołącz/Odłącz ➤ Dołącz rysunki źródłowe.

Kliknij rysunek, aby go wybrać. Ikona niewybranych rysunków jest przyciemniona.

■ Jeśli wybierzesz zagnieżdżony rysunek, rysunek nadrzędny zostanie automatycznie
wybrany.

■ Jeśli wyłączysz nadrzędny rysunek, wszystkie zagnieżdżone rysunki zostaną
automatycznie wyłączone.

■ Można wybrać rysunek nadrzędny i wyłączyć podrzędny, ale nie można wybrać
nadrzędnego i włączyć podrzędnego.

■ Jeśli rysunek jest dołączony do aliasu napędu, to nazwa aliasu napędu pojawia się w
ścieżce pliku.

Okno dialogowe Styl pasma

UWAGA Ten zespół funkcji ma zastosowanie tylko do elementów.

W tym oknie dialogowym można określić pierwszy i ostatni kolor wymuszenia kolorów
dla przypisania stylu lub tematu do danych elementu. Wymuszenie kolorów pozwala
na·łagodne przejście od pierwszego do ostatniego koloru.

Ustawianie opcji stylizowania dla elementów wieloboku (str. 974)
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W Menedżerze wyświetlania kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę elementu i
wybierz opcję Edytuj styl.

Okno dialogowe Styl etykiety

UWAGA Ten zespół funkcji ma zastosowanie tylko do elementów.

W tym oknie dialogowym można dodać etykiety do elementów i zdefiniować style tych
etykiet.

Aby dodać etykietę do elementu (str. 911)

W Menedżerze wyświetlania kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę elementu i
wybierz opcję Edytuj styl.

Utwórz etykietę

To pole wyboru·należy zaznaczyć, aby włączyć etykiety.

Wielowierszowa

Określa, że etykieta może zawierać·wiele wierszy·tekstu, jednak bez funkcji
umieszczania zaawansowanego.

Umieszczanie zaawansowane

Określa znajdującą się za ścieżką etykietę jednowierszową, którą można zmniejszyć
w celu dopasowania. Etykieta pojedyncza jest używana dla tych segmentów elementów,
które mają taką samą wartość właściwości.

Właściwość do wyświetlenia

Wybierz właściwość lub wybierz opcję Wyrażenie, aby zdefiniować wyrażenie dla
tekstu etykiety. Więcej informacji na ten temat zawiera Używanie Kreatora wyrażeń
(str. 1315).

Czcionka

Wybierz czcionkę z listy.
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Kontekst rozmiaru

Wybierz Obszar urządzenia, aby określić szerokości i wysokości etykiet w jednostkach
ekranowych. Dostępne jednostki to Punkty, Cale, Milimetry lub Centymetry.
Wybierz Obszar mapy, aby określić szerokości i wysokości etykiet w jednostkach
kartograficznego układu współrzędnych. Dostępne jednostki to Cale, Stopy, Jardy,
Mile, Milimetry, Centymetry, Metry i Kilometry.

Jednostki

Wybierz typ jednostek.

Rozmiar

Wprowadź lub określ za pomocą wyrażenia rozmiar·tekstu.
Więcej informacji na ten temat zawiera Używanie Kreatora wyrażeń (str. 1315).

Format

Wybierz odpowiednie opcje formatu, aby zastosować pogrubienie, pochylenie lub
podkreślenie.

Kolor tekstu

Wybierz kolor tekstu.

Styl tła

Wybierz jeden z następujących stylów tła:

■ Cieniowany: Wokół każdego znaku rysuje nieprzejrzystą obwódkę. Określ kolor
obwódki korzystając z opcji Kolor tła.

■ Nieprzezroczysty: Pod etykietami wyświetla tło. Etykiety są wyświetlane w postaci
prostokątów z tekstem w środku. Określ kolor prostokątów, korzystając z opcji
Kolor tła.

■ Przezroczysty: etykiety są wyświetlane na mapie tylko w postaci tekstu (bez tła).

Kolor tła

Wybierz kolor z listy Kolor tła dla stylu Cieniowany i Nieprzezroczysty.

Wyrównanie poziome

Wyrównanie poziome jest dostępne dla warstw zawierającymi punkty ze stałymi
etykietami zamiast symboli.

Wyrównanie pionowe

Wyrównanie pionowe jest dostępne dla etykiet na warstwach z poliliniami.
Wybierz jedno z dostępnych położeń lub wybierz właściwość warstwy, która zawiera
informacje o wyrównaniu każdego elementu.
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Obrót

Wykonaj jedną z poniższych czynności:

■ Wprowadź liczbę określającą kąt obrotu tekstu.

■ Kliknij przycisk Dowolny kąt. Kąt należy określić za pomocą suwaka lub wprowadzić
wartość kąta w polu tekstowym. Kliknij przycisk OK.

■ Kliknij przycisk Wyrażenie. Określ obrót przy użyciu wyrażenia. Więcej informacji
na ten temat zawiera Używanie Kreatora wyrażeń (str. 1315).

UWAGA Ustawienia wyrównania pionowego i poziomego są niedostępne w przypadku
warstw obszaru. Dla warstw z elementami liniowymi dostępne jest tylko ustawienie
wyrównania pionowego. Ustawienia dla wyrównania poziomego i pionowego są dostępne
dla warstw z punktami, które wyświetlają stałe etykiety zamiast symboli. Więcej informacji
zawiera sekcja Wyświetlanie stałych etykiet w miejscu położenia punktów (str. 913).

Okno dialogowe Styl linii

UWAGA Ten zespół funkcji ma zastosowanie tylko do elementów.

W tym oknie dialogowym można utworzyć style geometrii linii.

Aby dodać style do linii (str. 552)

W Menedżerze wyświetlania kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę elementu i
wybierz opcję Edytuj styl.

Pole wyboru Zastosuj style do linii

Wybierz, aby zastosować style do linii.

Utwórz linie złożone/Resetuj do pojedynczej linii

Kliknij, aby zdefiniować styl złożonej linii. Przypisz styl do pierwszej linii układu. Kliknij
Nowy, aby dodać nowy komponent do linii. Do nowego komponentu przypisz
odpowiedni styl. Klikając strzałki (góra-dół), można zmienić położenie wybranego
komponentu w układzie złożonej linii. Wybierz opcję Resetuj do pojedynczej linii, aby
przypisać styl do pojedynczej linii.
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Jednostki (Obszar urządzenia)

Wybierz typ jednostek do pomiaru grubości linii. Linie są określane w jednostkach
obszaru urządzenia.

Grubość

Należy określić grubość polilinii. Wybierz grubość 0, aby narysować linię najcieńszą
z możliwych.

Kolor

Wybierz kolor.

Wzór

Wybierz wzór.

Okno dialogowe Styl punktu

UWAGA Ten zespół funkcji ma zastosowanie tylko do elementów.

W tym oknie dialogowym można określić symbole przeznaczone do reprezentacji i
wyświetlania elementów punktu.

Aby przypisać styl do punktów, (str. 550)
Aby umieścić etykiety na punktach (str. 914)
Aby ustawić zasłanianie punktów na wybranej warstwie przez etykiety, (str. 913)

W Menedżerze wyświetlania kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę elementu i
wybierz opcję Edytuj styl.

Pole wyboru Styl dla symbolu punktu

Należy wybrać to pole wyboru, aby zastosować style do punktów.

Symbol

Symbole są to przechowywane w rysunkach bloki programu AutoCAD. Kliknij przycisk

i przejdź do rysunku, który zawiera potrzebny symbol.

Kontekst rozmiaru

Wybierz Obszar urządzenia, aby określić szerokości i wysokości etykiet w jednostkach
ekranowych. Dostępne jednostki to Punkty, Cale, Milimetry lub Centymetry.
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Wybierz Obszar mapy, aby określić szerokości i wysokości etykiet w jednostkach
kartograficznego układu współrzędnych. Dostępne jednostki to Cale, Stopy, Jardy,
Mile, Milimetry, Centymetry, Metry i Kilometry.

Jednostki

Wybierz typ jednostek.

Szerokość

Wprowadź lub określ za pomocą wyrażenia szerokość symbolu. Więcej informacji na
ten temat zawiera Używanie Kreatora wyrażeń (str. 1315).

Wysokość

Wprowadź lub określ za pomocą wyrażenia wysokość symbolu. Więcej informacji na
ten temat zawiera Używanie Kreatora wyrażeń (str. 1315).

Pole wyboru Zachowaj współczynnik proporcji

Wybierz opcję Zachowaj współczynnik proporcji, aby po zmianie jednego z wymiarów
symbolu (szerokości lub wysokości) zachować proporcje szerokości do wysokości.

Wypełnij kolorem

Aby nadpisać kolor wypełnienia symbolu, należy wybrać kolor. Jeśli nie zostanie
określone nadpisanie, zostanie zastosowany domyślny kolor wypełnienia uzyskany z
symbolu.

Kolor krawędzi

Aby nadpisać kolor krawędzi symbolu, należy wybrać kolor. Jeśli nie zostanie określone
nadpisanie, zostanie zastosowany domyślny kolor krawędzi uzyskany z symbolu.

Obrót

Wykonaj jedną z poniższych czynności:

■ Wprowadź liczbę określającą kąt obrotu tekstu.

■ Kliknij przycisk Dowolny kąt. Kąt należy określić za pomocą suwaka lub wprowadzić
wartość kąta w polu tekstowym. Kliknij przycisk OK.

■ Kliknij przycisk Wyrażenie. Określ obrót przy użyciu wyrażenia. Więcej informacji
na ten temat zawiera Używanie Kreatora wyrażeń (str. 1315).

Okno dialogowe Styl obszaru

UWAGA Ten zespół funkcji ma zastosowanie tylko do elementów.
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W tym oknie dialogowym można tworzyć style geometrii wieloboków.

Aby przypisać styl do obszarów (str. 553)

W Menedżerze wyświetlania kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę elementu i
wybierz opcję Edytuj styl.

Zastosuj wypełnienie do obszaru

Pole wyboru Zastosuj wypełnienie do obszaru

Należy włączyć to pole, aby wypełnić wieloboki.

Wypełnij wzorem

Wybierz wypełnienie lub wzór kreskowania.

Przezroczystość pierwszego planu

Jeśli będzie trzeba, właściwość Przezroczystość pierwszego planu można przypisać do
wypełnień.

Kolor pierwszego planu

Określ kolor pierwszego planu dla wypełnień lub wzorów kreskowania.

Kolor tła

Określ kolor tła dla wypełnień wzorzystych. Kliknij przycisk Przezroczystość, jeśli nie
chcesz przypisywać koloru tła do wzoru.

UWAGA W wielobokach z przezroczystym tłem kolory widoczne na mapie mogą się
różnić od kolorów wyświetlanych w oknie podglądu, ponieważ w oknie podglądu tło
jest białe i może się różnić od koloru widocznego przez przezroczyste obiekty mapy.

Zastosuj obramowanie do obszaru

Pole wyboru Zastosuj obramowanie do obszaru

Wybierz tą opcję, aby wieloboki miały obramowanie.

Wzór linii

Określ wzór dla obramowania obszaru.

Jednostki (Obszar urządzenia)

Wybierz typ jednostek do mierzenia grubości obramowania.
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Grubość linii

Określ grubość obramowania. Wybierz grubość 0, aby narysować obramowanie
najcieńsze z możliwych.

Kolor linii

Określ kolor obramowania.

Okno dialogowe Styl warstwy tekstu

Określa, w jaki sposób jest wyświetlany tekst wybranego opisu.

Aby przypisać styl do warstwy opisów (str. 923)

Kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę opisu·w Menedżerze wyświetlania. Kliknij

menu Edytuj styk ➤ Styl pola.

Kontekst rozmiaru

Wybierz jedną z poniższych pozycji:

■ Obszar urządzenia. Określa, że szerokości i wysokości symboli są wyrażone w
jednostkach ekranowych. Dostępne jednostki to punkty, cale, milimetry
orazcentymetry.

■ Oszar mapy. Określa, że szerokości i wysokości symboli są wyrażone w jednostkach
układu współrzędnych przypisania (Mapping Coordinate System — MCS). Dostępne
jednostki to cale, stopy, jardy, mile, milimetry, centymetry, metry oraz kilometry.

Jednostki

Określa jednostki dla warstwy opisu.

Typ tekstu

Wybierz jedną z poniższych pozycji:

■ Zwykły — Formatuje jednolicie tekst opisu zgodnie z ustawieniami określonymi
dla warstwy w tym oknie dialogowym. Sam tekst nie zawiera informacji
formatujących.

■ Wielowierszowy — Formatuje tekst opisu jako tekst wielowierszowy. Ustawienia
określone dla tej warstwy w tym oknie dialogowym definiują bazowy styl
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formatowania. Podczas wstawiania poszczególnych elementów tekstu opisowego
to formatowanie można nadpisać.

W przypadkach zaawansowanego użycia tego ustawienia można dla niego określić
wyrażenie. W tym celu należy kliknąć przycisk Edytuj wyrażenie. Używanie wyrażeń
dla typu tekstu nie jest zalecane.

Text

Wyświetla nazwę właściwości w źródle elementu. Określa, że tekstem opisu jest tekst
podany w Okno dialogowe Edytuj wystąpienie tekstu (str. 1382) podczas tworzenia
opisu. W przypadkach zaawansowanego użycia tego ustawienia można dla niego
określić wyrażenie. W tym celu należy kliknąć przycisk Edytuj wyrażenie.
Więcej informacji na temat wstawiania opisów znajduje się w rozdziale Dodawanie
tekstu do warstwy opisów (str. 925).

Nazwa czcionki

Określa czcionkę dla warstwy opisu.

Rozmiar czcionki

Określa rozmiar czcionki dla warstwy opisu. Należy pozostawić wyrażenie
„NullValue(SIZE,number)”. Ustawienie początkowe wysokości czcionki jest wyrażone
w jednostkach przypisania w oparciu o istniejący widok. Zalecane jest wypróbowanie
proponowanej wysokości i dopasowanie liczby według potrzeb. Jeśli dla poszczególnych
wystąpień·wymagana jest inna wysokość, po wstawieniu umieszczeń opisu należy
dostosować wartość w kolumnie ROZMIAR w tabeli danych.

Wyrównanie poziome

Wyświetla nazwę właściwości w źródle elementu. Określa, że tekstem opisu jest tekst
podany w Okno dialogowe Edytuj wystąpienie tekstu (str. 1382) podczas tworzenia
opisu. W przypadkach zaawansowanego użycia tego ustawienia można dla niego
określić wyrażenie. W tym celu należy kliknąć przycisk Edytuj wyrażenie.

Wyrównanie pionowe

Wyświetla nazwę właściwości w źródle elementu. Określa, że tekstem opisu jest tekst
podany w Okno dialogowe Edytuj wystąpienie tekstu (str. 1382) podczas tworzenia
opisu. W przypadkach zaawansowanego użycia tego ustawienia można dla niego
określić wyrażenie. W tym celu należy kliknąć przycisk Edytuj wyrażenie.

Obrót

Wyświetla nazwę właściwości w źródle elementu. Określa, że tekstem opisu jest tekst
podany w Okno dialogowe Edytuj wystąpienie tekstu (str. 1382) podczas tworzenia
opisu. W przypadkach zaawansowanego użycia tego ustawienia można dla niego
określić wyrażenie. W tym celu należy kliknąć przycisk Edytuj wyrażenie.
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Podgląd

Wyświetla podgląd tekstu z zastosowanymi określonymi stylami.

Okno dialogoweMapy tematyczne

UWAGA Ten zespół funkcji ma zastosowanie tylko do obiektów rysunkowych.

W tym oknie dialogowym można określić dane, które będą umieszczone w mapie
tematycznej oraz sposób wyświetlania obiektów.

Tworzenie tematu dla warstwy rysunku (str. 983)

Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednią warstwę rysunku w Menedżerze

wyświetlania. Kliknij opcję·Dodaj styl  ➤ Temat.

Wartości danych

Określ, czy dane wybrane do tematu będą tworzyły zbiór odrębnych, konkretnych wartości,
czy też będą zbiorem wartości podzielonych na przedziały, a potem wybierz potrzebne
dane.

Typ tematu

Wybierz jeden z następujących:

■ Zestaw określonych wartości. Wybierz tą opcję, jeśli każda pozycja w tym elemencie
posiada inną wartość. Opcja jest odpowiednia dla danych w postaci ciągów
tekstowych i liczb całkowitych. Przykładami różnych wartości są różne typy rur
albo różne przeznaczenie użytkowania terenu.

■ Zakres wartości numerycznych. Wybierz tę opcję, jeśli wartości można pogrupować
w przedziałach. Odpowiednie tylko dla danych numerycznych. Przykładami są
wartości nieruchomości, temperatura lub ludność.

Wartości

Otwiera Okno dialogowe Wartości tematyczne (str. 1397) lub Okno dialogowe Przedział
wartości (str. 1383), w których można określić źródło danych dla tych wartości i konkretne
wartości, które zostaną umieszczone na mapie.
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Szczegóły tematyczne

Określa, do których właściwości można przypisać style oraz przypisuje style do każdego
przedziału lub wartości występującej w mapie tematycznej.

Tabela

Wybierz sposoby przypisywania stylów do obiektów.

■ W nagłówku kolumny wybierz pola wyboru dla właściwości, do których chcesz
przypisać styl.

■ Kliknij jedną z komórek w kolumnie ze stylem, aby zmodyfikować styl dla określonej
wartości.

■ Kliknij jedną z komórek w kolumnie Legenda, aby zmienić tekst, który będzie
umieszczony obok każdej wartości w legendzie mapy.

■ Aby odwrócić kolejność wierszy w wybranej kolumnie, kliknij prawym przyciskiem
nagłówek kolumny i wybierz opcję Odwróć. Funkcja Odwróć jest dostępna dla
wszystkich kolumn, oprócz kolumny Wartości i Legenda.

■ Kliknij jedną z komórek w kolumnie Wartości i zmień liczbę, aby zmienić wartość
konkretnego przedziału. Kliknij przycisk Wartości, aby przedefiniować wszystkie
wartości.

Ukryj nieużywane kolumny

Ukrywa kolumny, które nie są wybrane.

Wymuszenia

Wybierz z listy wbudowanych sekwencji przypisywania stylów, np. zbiór gradacji
kolorów, wzory kreskowania lub style linii.

Skaluj wymuszenie by dopasować

Dzieli wybraną sekwencję wymuszenia na równe przedziały, zgodnie z liczbą wartości.
Jeśli opcja ta nie zostanie wybrana, style wymuszeń są stosowane kolejno, aż do liczby
posiadanych wartości.

Okno dialogoweWartości tematyczne

UWAGA Ten zespół funkcji ma zastosowanie tylko do obiektów rysunkowych.
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W tym oknie dialogowym (z Okno dialogowe Mapy tematyczne (str. 1396)) można określić
źródło danych tematycznych, a następnie wybrać jedną lub wiele dyskretnych wartości
z tych danych.

Tworzenie tematu dla warstwy rysunku (str. 983)

Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednią warstwę rysunku w Menedżerze

wyświetlania. Kliknij opcję·Dodaj styl  ➤ Temat.

PoleWartości danych

Pobierz z

Kliknij . W oknie dialogowym Wybierz wyrażenie danych zaznacz źródło
potrzebnych danych.

Ignoruj

Wybierz wartości danych, których nie chcesz umieszczać w wyświetlanej mapie
tematycznej. Wartości te, chociaż obecne w danych, mogą być nieodpowiednie dla
map tematycznych. Przykłady obejmują zerowe lub puste wartości danych.

Normalizuj przez

Podaj wartość lub wyrażenie, jeśli chcesz znormalizować wartości danych względem

kilku innych wartości danych. Kliknij przycisk , aby wyświetlić okno dialogowe
Wybierz wyrażenie danych.

Odczytaj dane

Odczytuje dane ze źródła, zgodnie ze zdefiniowanym wyrażeniem.

Pole Wybierz określone wartości

Pokazuje wartości odczytane ze źródła danych wraz z liczbą wystąpień (Liczba). Wybierz
wartość lub wartości, które mają się pojawić w mapie tematycznej. Kliknij prawym
przyciskiem myszy i wybierz z menu kontekstowego Zaznacz wszystko, aby szybko
wybrać wszystkie wartości.
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Okno dialogowe Temat

UWAGA Ten zespół funkcji ma zastosowanie tylko do elementów.

W tym oknie dialogowym można utworzyć·temat dla warstwy źródła elementów w oparciu
o przedział warunków.

Tworzenie tematu dla warstwy elementu (str. 971)

W Menedżerze wyświetlania kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę i wybierz
opcję Edytuj styl.

Na temat składa się zbiór reguł. Każda reguła określa styl i etykietę dla elementów
spełniających określony warunek. Można dodać etykietę legendy, aby opisać warunek
reguły.

Reguły

Określa liczbę definiowanych przedziałów i sposób obsługi istniejących reguł.

Definiowanie reguł

Należy podać liczbę przedziałów, które trzeba zdefiniować oraz określić, czy nowe
przedziały zastąpią istniejące przedziały, czy też zostaną dodane przed lub za
istniejącymi przedziałami.
Można określić liczbę potrzebnych zakresów, jeśli dla metody Rozkładu określono
wartość Dokładny, Kwantylny lub Jenksa (przerwania naturalne). Właściwości
zawierające ciągi korzystają z rozkładu Wartości indywidualne, który nie pozwala na
zmianę liczby reguł. Liczbę reguł można zmieniać w celu określenia ziarnistości tematu.
Więcej informacji na temat metod przyporządkowania zawiera sekcja Wyjaśnienie
metod przyporządkowania.

Istniejące reguły

Należy określić, czy nowe przedziały zastąpią istniejące reguły (przedziały), czy też
zostaną dodane przed lub za istniejącymi przedziałami.

Definiowanie zakresu warunków

Włącz opcję Definiowanie zakresu warunków, aby przeanalizować elementy na podstawie
wartości, które zostały umieszczone w różnych przedziałach liczbowych. Jeśli wyłączysz
opcję Utwórz zakres warunków, narzędzie do definiowania tematów utworzy zbiór

Okno dialogowe Temat | 1399



przedziałów z interpolowanymi stylami i etykietami, który nie będzie zawierał warunków.
Możesz teraz ręcznie wypełnić warunki.

Właściwość

Wybierz Właściwość, na której ma być oparty temat.

Minimalna wartość

Określ minimalną wartość dla przedziału.

Maksymalna wartość

Określ maksymalną wartość dla przedziału.
Pierwsza reguła zawiera Wartość minimalną, a ostatnia reguła Wartość maksymalną.
Style są interpolowane w całym przedziale.

Przyporządkowanie

Wybierz metodę. Więcej informacji zawiera sekcja Wyjaśnienie metod
przyporządkowania.

Przybliż style w przedziale warunków

Wybierz opcję Przybliż style w przedziale warunków, aby interpolować style w przedziale
warunków. Pierwsza reguła używa stylu Od, a ostatnia reguła stylu Do. Style są
interpolowane w całym przedziale. Jeśli nie wybierzesz tej opcji, narzędzie do tworzenia
tematu mapy utworzy warunki z pustymi stylami. Teraz można ręcznie wypełnić style.

Wybierz opcje z następujących:

Próg stylu

Pozwala ręcznie zdefiniować próg stylu. Kliknij . W zależności od rodzaju danych
skojarzonych z daną warstwą zostanie wyświetlone okno dialogowe Styl punktu, Styl
linii lub Styl obszaru. Dostępna jest dodatkowa kolumna umożliwiająca zdefiniowanie
stylu dla końca zakresu.

Paleta

Pozwala wybrać paletę z listy predefiniowanych palet.

Utwórz etykiety elementów dla przedziału warunków

Wybierz opcję Utwórz etykiety elementów dla przedziału warunków, aby dodać etykiety
do elementów występujących w mapie tematycznej. Etykieta jest umieszczana blisko
linii, symbolu punktu lub wieloboku.

Próg etykiety

Kliknij , aby wybrać do wyświetlenia właściwość, czcionkę, rozmiar, format, kolor,
styl i kolor tła, wyrównanie i obrót etykiety. Więcej informacji zawiera sekcja Okno
dialogowe Styl etykiety (str. 1388).
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Utwórz etykiety legendy dla przedziału warunków

Wybierz opcję Utwórz etykiety legendy dla przedziału warunków, aby opisać temat w
legendzie.

Tekst etykiety

Wprowadź tekst, który ma być wyświetlany obok każdej reguły w legendzie.

Format etykiety

Określ w polu Format etykiety sposób wyświetlania etykiety legendy.
Jeśli definiujesz w oparciu o właściwość temat dla warstwy zawierający dane pola
powierzchni i wprowadzisz tekst etykiety Obszar:, etykiety mogą przyjmować formaty
podobne do prezentowanych w poniższych przykładach:
<tekst etykiety> od <Min> do <Maks>
Obszar: 100 do 200
<Tekst etykiety> <Min> - <Maks>
Obszar: 100 - 200
<Min> <= <Tekst etykiety> <<Maks>
100 <= Obszar < 200
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Okna dialogowe do edycji
map

ADEFILLPOLYG (polecenieWypełnij zamkniętą polilinię)

Za pomocą tego polecenia można wypełnić kolorem zamkniętą polilinię.

Wypełnianie zamkniętej polilinii pełnym kreskowaniem (str. 805)

Odpowiedz na następujące zgłoszenia:

wyBierz/<Warstwa>:

Wprowadź b, aby wybrać pojedyncze obiekty lub w, aby wypełnić wszystkie obiekty na
warstwie.

Wybierz obiekty/Warstwa do wypełnienia:

Wybierz pojedyncze obiekty, które chcesz wypełnić lub wprowadź nazwę warstwy.

Kolor wypełnienia <JakWarstwa>:

Wprowadź nazwę koloru, np. CZERWONY.

Wybrane zamknięte polilinie zostaną jednolicie wypełnione kolorem. Aby wyświetlić tekst
lub inne obiekty na wierzchu kreskowania, należy użyć polecenia PORZWYŚ.

Można włączyć lub wyłączyć opcję, która określa, czy utworzone przez to polecenie
kreskowanie będzie kreskowaniem zespolonym.
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ADERSHEET (polecenie Arkusz elastyczny)

Tego polecenia·należy użyć w celu geograficznego dopasowania dwóch lub kilku zbiorów
danych pochodzących z różnych źródeł, na przykład podczas rozciągania mapy nowego
osiedla do mapy z wcześniej istniejącymi działkami.

Aby dostosować dwie mapy (str. 801)

Kliknij opcję·Zmień ➤ Arkusz elastycznyt.

OSTRZEŻENIE Naciąganie należy wykonać tylko wtedy, gdy jest ono absolutnie
konieczne, ponieważ może poważnie naruszyć dokładność danych.

Odpowiedz na następujące zgłoszenia:

Punkt bazowy 1:

Określ punkt.

Punkt odniesienia 1:

Określ nowe położenie pierwszego punktu.

Punkt bazowy 2:

Określ drugi punkt. Po zakończeniu określania punktów naciśnij klawisz Enter.
Zapamiętaj, im więcej zostanie wprowadzonych punktów, tym bardziej dokładne będą
wyniki.

Wybierz obiekty poprzez <Obszar>/Wybierz

Wprowadź o, aby wybrać wszystkie obiekty w regionie, lub w, aby wybrać obiekty
pojedynczo.

Obiekty zawarte wewnątrz oryginalnego wieloboku są tak modyfikowane, aby pasowały
do nowego kształtu i położenia wieloboku.
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Punkty elastycznego dopasowania arkusza na obwodzie obiektu lub regionu należy
wybrać po kolei.

niepoprawniepoprawnie

Wybrane punkty są traktowane jak wierzchołki wieloboku, dlatego można uzyskać lepszy
wynik, wybierając je·sekwencyjnie po obwodzie.

ADETRANSFORM (polecenie Transformacja)

Za pomocą tego polecenia można przesunąć, obrócić i przeskalować jeden obiekt lub
grupę obiektów. (Aby dokonać transformacji całego aktywnego rysunku źródłowego,
użyj opcji transformacji w Okno dialogowe Ustawienia rysunku (str. 1664).)

Aby przenieść, obrócić i przeskalować obiekt (str. 798)

Kliknij opcję·Zmień ➤ Przekształć.

Odpowiedz na następujące zgłoszenia:

wyBierz/<Warstwa>:

Wprowadź b, aby wybrać obiekty, lub w, aby wybrać wszystkie obiekty na warstwie.

Wybierz obiekty:

Użyj dowolnej metody wybierania programu AutoCAD, aby wybrać obiekty, które
chcesz poddać transformacji. W przypadku wybrania opcji Warstwa wprowadź nazwy
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warstw do transformacji. Można użyć “znaków uniwersalnych”, takich jak * oraz ?, aby
wybrać zbiór warstw.

Pierwszy punkt źródłowy:

Wybierz punkt w rysunku lub wprowadź współrzędne punktu.

Pierwszy punkt docelowy:

Wybierz punkt w rysunku lub wprowadź współrzędne punktu. Konwersja obiektów
zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem odległości między pierwszym punktem
źródłowym i tym nowym punktem.

Drugi punkt źródłowy:

Wybierz punkt w rysunku lub wprowadź współrzędne punktu.

Drugi punkt docelowy:

Wybierz punkt w rysunku lub wprowadź współrzędne punktu.

Punkty źródłowe i docelowe

Różnica między pierwszym punktem źródłowym i pierwszym punktem docelowym
definiuje odsunięcie wybranych obiektów.

Różnica kątowa między dwoma punktami źródłowymi i dwoma punktami docelowymi
definiuje obrót.

Stosunek odległości między dwoma punktami docelowymi i między dwoma punktami
źródłowymi definiuje zmianę skali.

MAPFEATUREMERGE

UWAGA Tego polecenia należy używać co najmniej z jednym elementem.

Polecenie jest przeznaczone do łączenia elementów i przypisywania wartości właściwości
elementów do elementów wynikowych.
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Wartości właściwości elementów wynikowych utworzonych podczas łączenia elementów
zależą od zasad określonych w Okno dialogowe Ustaw zasady podziału i łączenia (str.
1423).

To create split/merge rules using expressionspolygons:splitting using
expressions;polygons:merging u...

Kliknij opcję·Zmień ➤ Scal.

Odpowiedz na następujące zgłoszenia:

Wybierz elementy do połączenia:

Należy wybrać co najmniej dwa obiekty do połączenia. Jeden z nich musi być
elementem. Po wybraniu elementu lub elementów do połączenia·należy nacisnąć
klawisz ENTER.

Określ identyfikator elementu, który ma być używany [Wybierz/Nowy] <Wybierz>:

Należy określić, czy zostanie wybrany element z przypisanym identyfikatorem
elementu, który zostanie użyty, czy zostanie utworzony nowy identyfikator elementu.

Wybierz

Umożliwia wybranie elementu z identyfikatorem, którego można użyć dla elementu
połączonego.

Nowy

Określa, że dla elementu połączonego zostanie utworzony nowy identyfikator elementu.

MAPFEATURESPLIT

UWAGA To polecenie dotyczy tylko elementów geoprzestrzennych, nie obiektów
rysunkowych.

Polecenie jest przeznaczone do dzielenia·elementów i przypisywania wartości właściwości
elementów do elementów wynikowych.
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Wartości właściwości elementów wynikowych utworzonych podczas dzielenia·elementu
zależą od zasad określonych w Okno dialogowe Ustaw zasady podziału i łączenia (str.
1423).

Aby podzielić element (str. 598)

Kliknij opcję·Zmień ➤ Podziel.

Odpowiedz na następujące zgłoszenia:

Wybierz jeden lub wiele elementów liniowych albo·poligonowych do podziału:

Należy wybrać·na mapie jeden lub wiele elementów liniowych albo·poligonowych do
podziału. Po wybraniu elementu lub elementów do podziału·należy nacisnąć klawisz
ENTER.

Utwórz nowy element lub element wieloczęściowy [Nowy/Wieloczęściowy]:

Należy określić, czy w wyniku podziału elementu lub elementów mają powstać nowe
elementy, czy element wieloczęściowy.

Nowy

Powoduje utworzenie nowych elementów.

Wieloczęściowy

Powoduje utworzenie elementu wieloczęściowego.

Utwórz nowy identyfikator elementu lub użyj identyfikatora istniejącego [Nowy/Istniejący]
<Nowy>:

Należy określić, czy dla nowego elementu ma zostać użyty identyfikator istniejącego
elementu, czy nowy.

Czy chcesz Narysować, czy Wybrać linię do podzielenia? [Wybierz/Narysuj]:

Należy wybrać lub narysować linię podziału. Jeśli linia podziału jest polilinią, należy
się upewnić, że przecina ona geometrię dzielonego elementu. Ponadto można użyć
zamkniętej polilinii.
Jeśli do podzielenia elementu zostanie użyty wielobok lub mpolygon, część pozostająca
na zewnątrz wieloboku stanie się jednym elementem, a część znajdująca się wewnątrz
wieloboku — drugim.
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MAPIGNORESPLITMERGERULES

Za pomocą tego polecenia można określić, czy podczas stosowania poniższych poleceń
do elementów obliczenia wartości właściwości elementów będą wykonywane·w oparciu
o zasady określone w Okno dialogowe Ustaw zasady podziału i łączenia (str. 1423).

■ Podziel·(MAPFEATURESPLIT (str. 1407))

■ Scal (MAPFEATUREMERGE (str. 1406))

■ JOIN

■ Opcja Join polecenia PEDIT

■ BREAK

■ TRIM

Nawet jeśli opcja MAPIGNORESPLITMERGERULES jest ustawiona na opcję Tak, podczas
dzielenia lub łączenia elementów będą stosowane następujące zasady domyślne. Więcej
informacji na temat tych zasad znajduje się w rozdziale Okno dialogowe Ustaw zasady
podziału i łączenia (str. 1423).

Domyślna zasada
łączenia

Domyślna zasada podzia-
łu

Typ właściwości

Pierwszy wybranyKopiujString

SumaKopiujLiczba całkowita (Int)

SumaKopiujPodwójny

Włącz lub wyłącz opcję Ignoruj reguły dzielenia i scalania (str. 599)

W tabeli danych kliknij opcję Opcje  ➤ Ustaw zasady podziału i łączenia.

Kliknij opcję·Zmień ➤ Podziel.

Kliknij opcję·Zmień ➤ Scal.
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MAPLINESTRINGCREATE

UWAGA To polecenie dotyczy tylko elementów geoprzestrzennych, nie obiektów
rysunkowych.

Za pomocą tego polecenia można utworzyć nowy element CiąguLinii na warstwie, która
zawiera dane elementów CiąguLinii.

Aby utworzyć nowy ciąg linii lub ciąg multilinii (str. 587)

Polecenie MAPLINESTRINGCREATE jest oparte na poleceniu PLINIA. Więcej informacji
na temat zgłoszeń znajduje się w sekcji PLINE w systemie pomocy programu AutoCAD.

Odpowiedz na następujące zgłoszenia:

Określ punkt początkowy:

Określ punkt początkowy dla elementu CiągLinii.

Określ następny punkt lub [łUk/cIęciwa/Cofnij]:

Określ następny punkt lub wprowadź opcję.

Następny punkt

Rysuje segment liniowy. Powtórzone zostanie poprzednie zgłoszenie.

Łuk

Dodaje segmenty łukowe do polilinii.

Wskaż punkt końcowy łuku lub[Kąt/śrOdek/kiErunek/Linia/Promień/Drugi punkt/Cofnij]:

Określ punkt końcowy łuku lub podaj opcję. Jeśli został już utworzony jeden łuk,
dostępna będzie opcja umożliwiająca zamknięcie elementu CiągLinii. Więcej informacji
na temat zgłoszeń znajduje się w sekcji PLINE w systemie pomocy programu AutoCAD.

Długość

Rysuje segment liniowy o określonej długości pod takim samym kątem jak poprzedni
segment. Jeśli poprzedni segment jest łukiem, nowy segment liniowy jest rysowany
stycznie do tego segmentu łukowego.

Określ długość linii:

Określ długość.

Cofnij

Usuwa segment ostatnio dodany do elementu CiągLinii.
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MAPLINESTRINGEDIT

UWAGA To polecenie dotyczy tylko elementów geoprzestrzennych, nie obiektów
rysunkowych.

Za pomocą tego polecenia można zmodyfikować element CiągLinii.

Aby edytować element za pomocą poleceń edycji (str. 597)

Polecenie MAPLINESTRINGEDIT jest oparte na poleceniu EDPLIN. Więcej informacji na
temat zgłoszeń znajduje się w sekcji PEDIT w systemie pomocy programu AutoCAD.

Odpowiedz na następujące zgłoszenia:

Wprowadź opcję [Zamknij/Połącz/Edycjawierzchołka/Cofnij/zaKończ]<zaKończ>:

Wprowadź opcję. Więcej informacji na temat zgłoszeń znajduje się w sekcji PEDIT w
systemie pomocy programu AutoCAD.

Zamknij

Tworzy zamykający segment w elemencie CiągLinii łączący ostatni segment z pierwszym.
CiągLinii jest traktowany jako otwarty dopóki nie zostanie zamknięty za pomocą opcji
Zamknij. Jeśli CiągLinii jest zamknięty, pierwszą opcją w zgłoszeniu jest Otwórz.

Otwórz

Usuwa segment zamykający polilinię. CiągLinii jest traktowany jako zamknięty dopóki
nie zostanie otwarty za pomocą opcji Otwórz. Jeśli CiągLinii jest otwarty, pierwszą opcją
w zgłoszeniu jest Zamknij.

Połącz

Łączy dwa otwarte elementy typu CiągLinii tworząc jeden element. Końce muszą się ze
sobą stykać.

Wybierz obiekty:

Wybierz do połączenia dwa elementy CiągLinii.

Edycja wierzchołka

Pierwszy wierzchołek elementu CiągLinii zostanie zaznaczony znakiem X. Zostanie
również wyświetlona strzałka wyznaczająca kierunek stycznej w tym wierzchołku, jeśli
kierunek stycznej został wcześniej określony.
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[Następny/Poprzedni/Wstaw/pRzesuń/zaKończ] <Następny>:

Podaj opcję. Więcej informacji na temat zgłoszeń znajduje się w sekcji PEDIT w systemie
pomocy programu AutoCAD.

Cofnij

Odwraca operacje aż do początku sesji edycyjnej.

Zakończ

Kończy polecenie MAPLINESTRINGEDIT.

MAPMULTILINESTRINGCREATE

UWAGA To polecenie dotyczy tylko elementów geoprzestrzennych, nie obiektów
rysunkowych.

Za pomocą tego polecenia można utworzyć nowy element CiągMultilinii na warstwie,
która zawiera dane elementów liniowych. CiągMultilinii jest zbiorem elementów CiągLinii,
który zachowuje się jak jeden element. Po utworzeniu pierwszego elementu typu CiągLinii
można rozpocząć definiowanie następnego dopóki nie zostanie utworzony zbiór.

Aby utworzyć nowy ciąg linii lub ciąg multilinii (str. 587)

Polecenie MAPMULTILINESTRINGCREATE jest oparte na poleceniu PLINIA. Więcej
informacji na temat zgłoszeń znajduje się w sekcji PLINE w systemie pomocy programu
AutoCAD.

Odpowiedz na następujące zgłoszenia:

Określ punkt początkowy:

Określ punkt początkowy dla pierwszego elementu CiągLinii.

Określ następny punkt lub [łUk/cIęciwa/Cofnij]

Określ następny punkt lub podaj opcję.

[CiągLinii/zaKończ] <zaKończ>:

Tworzy następny CiągLinii lub kończy polecenie.

Następny punkt

Rysuje segment liniowy. Powtórzone zostanie poprzednie zgłoszenie.
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Łuk

Dodaje segmenty łukowe do polilinii.

Wskaż punkt końcowy łuku lub[Kąt/śrOdek/kiErunek/Linia/Promień/Drugi punkt/Cofnij]:

Określ punkt końcowy łuku lub podaj opcję. Jeśli został już utworzony jeden łuk,
dostępna będzie opcja umożliwiająca zamknięcie elementu CiągLinii. Więcej informacji
na temat zgłoszeń znajduje się w sekcji PLINE w systemie pomocy programu AutoCAD.

Długość

Rysuje segment liniowy o określonej długości pod takim samym kątem jak poprzedni
segment. Jeśli poprzedni segment jest łukiem, nowy segment liniowy jest rysowany
stycznie do tego segmentu łukowego.

Określ długość linii:

Określ długość.

Cofnij

Usuwa segment ostatnio dodany do elementu CiągLinii.

CiągLinii

Rozpoczyna polecenie MAPLINESTRINGCREATE, więc można utworzyć następny CiągLinii.

Zakończ

Kończy polecenie MAPMULTILINESTRINGCREATE.

MAPMULTILINESTRINGEDIT

UWAGA To polecenie dotyczy tylko elementów geoprzestrzennych, nie obiektów
rysunkowych.

Za pomocą tego polecenia można edytować element CiągMultilinii.

Aby edytować element za pomocą poleceń edycji (str. 597)

Polecenie MAPMULTILINESTRINGEDIT jest oparte na poleceniu EDPLIN. Więcej
informacji na temat zgłoszeń znajduje się w sekcji PEDIT w systemie pomocy programu
AutoCAD.

Odpowiedz na następujące zgłoszenia:
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Podaj opcję [Dodaj/Usuń/Przesuń/Edycja/Cofnij/zaKończ]<zaKończ>:

Wprowadź opcję.

Dodaj

Dodaje nowy CiągLinii do elementu CiągMultilinii. Więcej informacji zawiera opis
polecenia MAPLINESTRINGCREATE (str. 1410).

Usuń

Usuwa CiągLinii z elementu CiągMultilinii.

Przesuń

Zmienia położenie elementu CiągLinii w elemencie CiągMultilinii.

Wybierz obiekty:

Wybierz obiekty do przesunięcia.

Określ punkt bazowy:

Określ punkt bazowy dla operacji Przesuń.

Określ drugi punkt:

Określ drugi punkt dla operacji Przesuń. Dwa wybrane punkty definiują wektor
przemieszczenia, który określa na jaką odległość i w którym kierunku zostaną
przesunięte wybrane obiekty.

Edycja

Modyfikuje CiągLinii w elemencie CiągMultilinii. Więcej informacji zawiera opis polecenia
MAPLINESTRINGEDIT (str. 1411).

Cofnij

Cofa ostatni krok w operacji MAPMULTILINESTRINGEDIT.

Zakończ

Kończy operację MAPMULTILINESTRINGEDIT.

MAPMULTIPOINTCREATE

UWAGA To polecenie dotyczy tylko elementów geoprzestrzennych, nie obiektów
rysunkowych.

Za pomocą tego polecenia można utworzyć nowy element MultiPunkt na warstwie, która
zawiera dane elementów punktowych. Element MultiPunkt jest zbiorem punktów, który
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zachowuje się jak jeden element. Po utworzeniu pierwszego punktu można rozpocząć
definiowanie następnego dopóki nie zostanie utworzony zbiór.

Aby utworzyć nowy punkt lub multipunkt (str. 585)

Odpowiedz na następujące zgłoszenia.

Określ punkt:

Określ położenie nowego elementu MultiPunkt.

Określ punkt lub [Cofnij]:

Określ położenie następnego punktu lub cofnij ostatni punkt.

MAPMULTIPOINTEDIT

UWAGA To polecenie dotyczy tylko elementów geoprzestrzennych, nie obiektów
rysunkowych.

Za pomocą tego polecenia można edytować element MultiPunkt.

Aby edytować element za pomocą poleceń edycji (str. 597)

Odpowiedz na następujące zgłoszenia:

Dodaj

Dodaje nowy punkt do elementu MultiPunkt. Więcej informacji zawiera sekcja
MAPPOINTCREATE (str. 1419).

Usuń

Usuwa punkt z elementu MultiPunkt.

Przesuń

Zmienia położenie punktu w elemencie MultiPunkt.

Wybierz obiekty:

Wybierz obiekty do przesunięcia.
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Określ punkt bazowy:

Określ punkt bazowy dla operacji Przesuń.

Określ drugi punkt:

Określ drugi punkt dla operacji Przesuń. Dwa wybrane punkty definiują wektor
przemieszczenia, który określa na jaką odległość i w którym kierunku zostaną
przesunięte wybrane obiekty.

Cofnij

Cofa ostatni krok w operacji MAPMULTIPOINTEDIT.

Zakończ

Kończy operację MAPMULTIPOINTEDIT.

MAPMULTIPOLYGONCREATE

UWAGA To polecenie dotyczy tylko elementów geoprzestrzennych, nie obiektów
rysunkowych.

Za pomocą tego polecenia można utworzyć nowy element MutiWielobok na warstwie,
która zawiera dane elementów wielobocznych. MultiWielobok jest zbiorem wieloboków,
które zachowują się jak jeden element. Po utworzeniu pierwszego wieloboku można
rozpocząć definiowanie następnego dopóki nie zostanie utworzony zbiór.

Aby utworzyć nowy wielobok lub multiwielobok (str. 586)

Polecenie MAPMULTIPOLYGONCREATE jest oparte na poleceniu PLINIA. Więcej
informacji na temat zgłoszeń znajduje się w sekcji PLINE w systemie pomocy programu
AutoCAD.

Odpowiedz na następujące zgłoszenia:

Określ punkt początkowy:

Określ punkt początkowy dla elementu MultiWielobok.

Określ następny punkt lub [łUk/cIęciwa/Cofnij]:

Określ następny punkt lub wprowadź opcję.

Następny punkt

Rysuje segment liniowy. Powtórzone zostanie poprzednie zgłoszenie.
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Łuk

Dodaje segmenty łukowe do wieloboku.

Wskaż punkt końcowy łuku lub [Kąt/śrOdek/kiErunek/Linia/Promień/Drugi punkt/Cofnij]:

Określ punkt końcowy łuku lub wprowadź opcję. Jeśli został już utworzony jeden łuk,
w zgłoszeniu dostępna będzie opcja umożliwiająca zamknięcie wieloboku. Więcej
informacji na temat zgłoszeń znajduje się w sekcji PLINE w systemie pomocy programu
AutoCAD.

Długość

Rysuje segment liniowy o określonej długości pod takim samym kątem jak poprzedni
segment. Jeśli poprzedni segment jest łukiem, nowy segment liniowy jest rysowany
stycznie do tego segmentu łukowego.

Określ długość linii:

Określ długość.

Cofnij

Usuwa segment ostatnio dodany do wieloboku.

Pierścień

Tworzy wielobok wewnątrz wieloboku. Wielobok ten jest traktowany jak otwór.
Dodatkowe pierścienie są wyspami. Powtarza polecenie MAPPOLYGONCREATE.

Wielobok

Rozpoczyna polecenie MAPPOLYGONCREATE, więc można utworzyć następny wielobok.

Zakończ

Kończy polecenie MAPMULTIPOLYGONCREATE.

MAPMULTIPOLYGONEDIT

UWAGA To polecenie dotyczy tylko elementów geoprzestrzennych, nie obiektów
rysunkowych.

Za pomocą tego polecenia można edytować element MultiWielobok.

Aby edytować element za pomocą poleceń edycji (str. 597)
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Polecenie MAPMULTIPOLYGONEDIT jest oparte na poleceniu EDPLIN. Więcej informacji
na temat zgłoszeń znajduje się w sekcji PEDIT w systemie pomocy programu AutoCAD.

Odpowiedz na następujące zgłoszenia:

Podaj opcję [Dodaj/dodajPierścień/Usuń/pRrzesuń/Edycja/Cofnij/zaKończ]<zaKończ>:

Wprowadź opcję.

Dodaj

Dodaje nowy wielobok do elementu MultiWielobok. Więcej informacji zawiera sekcja
MAPPOLYGONCREATE (str. 1419).

dodajPierścień

Tworzy wielobok wewnątrz wieloboku. Wielobok ten jest traktowany jak otwór.
Dodatkowe pierścienie są wyspami. Określ wielobok, do którego będzie dodany pierścień.
Powtarza polecenie MAPPOLYGONCREATE.

Usuń

Usuwa wielobok z elementu MultiWielobok.

Przesuń

Zmienia położenie wieloboku w elemencie MultiWielobok.

Wybierz obiekty:

Wybierz wielobok do przesunięcia.

Określ punkt bazowy:

Określ punkt bazowy dla operacji Przesuń.

Określ drugi punkt:

Określ drugi punkt dla operacji Przesuń. Dwa wybrane punkty definiują wektor
przemieszczenia, który określa na jaką odległość i w którym kierunku zostaną
przesunięte wybrane obiekty.

Edycja

Modyfikuje wielobok w elemencie MultiWielobok. Więcej informacji zawiera sekcja
MAPPOLYGONEDIT (str. 1420).

Cofnij

Cofa ostatni krok w operacji MAPMULTIPOLYGONEDIT.

Zakończ

Kończy operację MAPMULTIPOLYGONEDIT.
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MAPPOINTCREATE

UWAGA To polecenie dotyczy tylko elementów geoprzestrzennych, nie obiektów
rysunkowych.

Za pomocą tego polecenia można utworzyć nowy element punktowy na warstwie, która
zawiera dane elementów punktowych.

Aby utworzyć nowy punkt lub multipunkt (str. 585)

Odpowiedz na zgłoszenie.

Określ punkt:

Określ położenie nowego elementu typu punkt.

MAPPOLYGONCREATE

UWAGA To polecenie dotyczy tylko elementów geoprzestrzennych, nie obiektów
rysunkowych.

Za pomocą tego polecenia można utworzyć nowy element wieloboczny na warstwie,
która zawiera dane elementów wielobocznych.

Polecenie MAPPOLYGONCREATE jest oparte na poleceniu PLINIA. Więcej informacji
na temat zgłoszeń znajduje się w sekcji PLINE w systemie pomocy programu AutoCAD.

Aby utworzyć nowy wielobok lub multiwielobok (str. 586)

Odpowiedz na następujące zgłoszenia.

Określ punkt początkowy:

Określ punkt początkowy dla wieloboku.

Określ następny punkt lub [łUk/cIęciwa/Cofnij]:

Określ następny punkt lub wprowadź opcję.
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Następny punkt

Rysuje segment liniowy. Powtórzone zostanie poprzednie zgłoszenie.

Łuk

Dodaje segmenty łukowe do wieloboku.

Wskaż punkt końcowy łuku lub [Kąt/śrOdek/kiErunek/Linia/Promień/Drugi punkt/Cofnij]:

Określ punkt końcowy łuku lub wprowadź opcję. Jeśli został już utworzony jeden łuk,
w zgłoszeniu dostępna będzie opcja umożliwiająca zamknięcie wieloboku. Więcej
informacji na temat zgłoszeń znajduje się w sekcji PLINE w systemie pomocy programu
AutoCAD.

Długość

Rysuje segment liniowy o określonej długości pod takim samym kątem jak poprzedni
segment. Jeśli poprzedni segment jest łukiem, nowy segment liniowy jest rysowany
stycznie do tego segmentu łukowego.

Określ długość linii:

Określ długość.

Cofnij

Usuwa segment ostatnio dodany do wieloboku.

Pierścień

Tworzy wielobok wewnątrz wieloboku. Wielobok ten jest traktowany jak otwór.
Dodatkowe pierścienie są wyspami. Powtarza polecenie MAPPOLYGONCREATE.

Zakończ

Kończy polecenie MAPPOLYGONCREATE.

MAPPOLYGONEDIT

UWAGA To polecenie dotyczy tylko elementów geoprzestrzennych, nie obiektów
rysunkowych.

Za pomocą tego polecenia można edytować element wieloboczny.

Aby edytować element za pomocą poleceń edycji (str. 597)
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Polecenie MAPPOLYGONEDIT jest oparte na poleceniu EDPLIN. Więcej informacji na
temat zgłoszeń znajduje się w sekcji PEDIT w systemie pomocy programu AutoCAD.

Odpowiedz na następujące zgłoszenia:

Podaj opcję [Dodaj/Usuń/Przesuń/Edycja/Cofnij/zaKończ]<zaKończ>:

Wprowadź opcję.

Dodaj

Do wybranego wieloboku dodaje zewnętrzny wielobok, pierścień lub wyspę. Więcej
informacji zawiera sekcja MAPPOLYGONCREATE (str. 1419).

Usuń

Usuwa z wybranego wieloboku najbardziej na zewnątrz położony wielobok, pierścienie
lub wyspy.

Przesuń

Przesuwa w wybranym wieloboku najbardziej na zewnątrz położony wielobok, pierścienie
lub wyspy.

Wybierz obiekty:

Wybierz wielobok do przesunięcia.

Określ punkt bazowy:

Określ punkt bazowy dla operacji Przesuń.

Określ drugi punkt:

Określ drugi punkt dla operacji Przesuń. Dwa wybrane punkty definiują wektor
przemieszczenia, który określa na jaką odległość i w którym kierunku zostaną
przesunięte wybrane obiekty.

Edycja

Modyfikuje wierzchołek zewnętrznego pierścienia, wyspy lub otworu. Więcej informacji
zawiera sekcja MAPLINESTRINGEDIT (str. 1411).

Cofnij

Cofa ostatni krok w operacji MAPPOLYGONEDIT.

Zakończ

Kończy operację MAPPOLYGONEDIT.
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Okno dialogowe Przerwij obiekty na granicy

Korzystając z funkcji tego okna dialogowego można utworzyć czysty brzeg mapy przez
ucięcie linii, polilinii 2D, łuków i okręgów przecinających określoną krawędź.

Aby przerwać obiekty na granicy (str. 807)

Kliknij opcję Zmień ➤ Przerwij granicę.

Przed

Po

Obwiednie

Określ, co będzie granicą.

Wykorzystaj do zapisu zakres aktywnych rysunków źródłowych

Użyj zakresu aktywnych rysunków źródłowych określonego w ustawieniach
rysunkowych bieżącego rysunku. Możesz zmienić zakres zapisu powrotnego w oknie
dialogowym Ustawienia rysunku. W oknie Eksplorator mapy prawym przyciskiem
myszy kliknij opcję Rysunki  ➤ Definiuj/Modyfikuj zestaw rysunków. Okno dialogowe
Definiuj/Modyfikuj zestaw rysunków (str. 1659) Kliknij opcję Ustawienia rysunku.

Wybierz granice

Użyj jako granicy istniejące obiekty. Po wybraniu tej opcji kliknij przycisk Wybierz.
Wybierz obiekty.

1422 | Rozdział 23   Okna dialogowe do edycji map



Definiuj granicę

Użyj wybranych punktów, aby określić granicę. Jeśli została wybrana ta opcja, kliknij
przycisk Definiuj. Wybierz punkty, aby wyznaczyć granicę.

Wybieranie obiektów

Wybierz obiekty do przerwania.

Wybierz automatycznie

Użyj wszystkich obiektów leżących wewnątrz granicy lub przecinających granicę.

Wybierz ręcznie

Użyj tylko wybranych obiektów. Po wybraniu tej opcji kliknij przycisk Wybierz <. Wybierz
obiekty do przerwania.

Filtruj wybrane obiekty

Jeżeli wybrana jest ta opcja, wybierane są jedynie obiekty znajdujące się na określonych
warstwach lub blokach. Filtry są używane do ręcznego, jak również automatycznego
wybierania obiektów.

Filtruj na warstwach

Przerwane będą tylko obiekty umieszczone na wybranych warstwach. Kliknij przycisk
Warstwy, aby wybrać warstwę z listy wszystkich warstw, dostępnych w bieżącym
rysunku.

Metoda przerywania

Wybierz podczas operacji przerywania obiekty do pominięcia lub dane opisowe do
zachowania.

Pomiń obiekty topologiczne

Wybierz tę opcję, aby zachować dane topologiczne. Obiekty, które posiadają dane
topologiczne nie są przerywane.

Zachowaj dane opisowe

Wybierz tę opcję, aby zapisać dane opisowe z oryginalnego obiektu. Dane są powielane
na każdej nowej części obiektu.

Okno dialogowe Ustaw zasady podziału i łączenia

W tym oknie dialogowym można określić, w jaki sposób są obliczane wartości właściwości
klasy, kiedy dla elementów zastosowano poniższe polecenia.

■ Podziel·(MAPFEATURESPLIT (str. 1407))

■ Scal·(MAPFEATUREMERGE (str. 1406))
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■ JOIN

■ Opcja Join polecenia PEDIT

■ BREAK

■ TRIM

To create split/merge rules using expressions

W Eksploratorze mapy kliknij prawym przyciskiem myszy klasę elementów, a
następnie wybierz opcję Zasady podziału
i łączenia.

W tabeli danych kliknij opcję Opcje  ➤ Ustaw zasady podziału i łączenia.

Kliknij opcję·Zmień ➤ Scal.

Kliknij opcję·Zmień ➤ Podziel.

Właściwości elementu

Wyświetla wybraną klasę elementów i jej właściwości. Aby wybrać wiele właściwości
lub typów właściwości, należy użyć opcji menu skrótów. Zasady można ustawiać
wyłącznie·dla tych właściwości, które nie są wartościami tylko do odczytu.

Atrybuty właściwości

Wyświetla informacje atrybutów dla co najmniej jednej wybranej właściwości.

Zasady podziału i łączenia

Określa, w jaki sposób będą obliczane wartości właściwości klasy podczas dzielenia lub
łączenia elementów.

Zasada podziału

Określa zasadę obliczania wartości właściwości klasy podczas dzielenia elementów.

■ Obliczenia. W przypadku·właściwości numerycznych ustawia wartość właściwości
w oparciu o obliczenia niestandardowe określone w polu Wyrażenie.

■ Kopiuj. Kopiuje wartości właściwosci do każdego nowego elementu (domyślnie).

■ Podziel. Dzieli wartości właściwości równo między wszystkie nowe elementy
(tylko właściwości numeryczne).

■ Pusta. Ustawia właściwości na wartość „pustą” lub na wartość domyślną w
przypadku nowych elementów. Oryginalny element zachowuje oryginalne wartości
właściwości.
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■ Wyrażenie. Umożliwia określenie wyrażenia przez użytkownika.

■ Proporcjonalnie. Rozdziela wartości właściwości proporcjonalnie do każdego
nowego elementu w oparciu o wartość numeryczną podaną w polu Bazująca na.

Wyrażenie

Określa obliczenia niestandardowe. Aby zmienić obliczenia niestandardowe, wpisz je
lub kliknij przycisk Kreator wyrażenia w celu uruchomienia Kreatora wyrażenia. Ta
opcja jest wyświetlana, kiedy w polu Zasada podziału została ustawiona opcja
Obliczenia lub wybraną właściwością elementu jest ciąg.

Bazujący na

Określa wartość, na podstawie której wartości właściwości są rozdzielane według
zasady Proporcjonalnie. Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy w polu Zasada
podziału została ustawiona opcja Proporcjonalnie.

Zasada łączenia

Określa zasadę obliczania wartości właściwości klasy podczas łączenia elementów.

■ Średnie. Uśrednia wartości właściwości z połączonych elementów (tylko wartości
numeryczne).

■ Obliczenia. Ustawia wartość właściwości w oparciu o obliczenia niestandardowe
określone w polu Wyrażenie.

■ Konkatenacja. Konkatenuje wartości właściwości, rozdzielając je tekstem z pola
Tekst separatora.

■ Pusta. Ustawia właściwość na wartość „pustą” lub wartość domyślną dla
połączonego elementu.

■ Wyrażenie Umożliwia określenie wyrażenia przez użytkownika.

■ Pierwszy wybrany. Ustawia wartość właściwości na odpowiednią wartość
przypisaną do pierwszego wybranego elementu.

■ Ostatni wybrany. Ustawia wartość właściwości na odpowiednią wartość przypisaną
do ostatniego wybranego·elementu.

■ Maksimum. Ustawia wartość właściwości na największą wartość właściwości
połączonych elementów.

■ Mediana. Ustawia wartość właściwości na wartość mediany pobraną z połączonych
elementów.

■ Minimum. Ustawia wartość właściwości na najmniejszą·wartość właściwości
połączonych elementów.
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■ Odchylenie standardowe. Ustawia wartość właściwości na odchylenie standardowe
pobrane z wartości właściwości połączonych elementów.

■ Suma. Ustawia wartość właściwości na sumę wartości właściwości łączonych
elementów.

Wyrażenie

Określa obliczenia niestandardowe. Aby zmienić obliczenia niestandardowe, wpisz je
lub kliknij przycisk Kreator wyrażenia w celu uruchomienia Kreatora wyrażenia. Ta
opcja jest wyświetlana, kiedy w polu Zasada łączenia·została ustawiona opcja Obliczenia
lub wybraną właściwością elementu jest ciąg.

Tekst separatora

Określa tekst rozdzielający wartości właściwości, kiedy określona jest zasada łączenia
Konkatenacja.

Okno dialogowe Utnij obiekty na granicy

Użyj tego okna dialogowego, aby uciąć obiekty na określonej granicy, usuwając to, co
znajduje się wewnątrz granicy (Utnij wewnątrz) lub to, co znajduje się na zewnątrz granicy
(Utnij na zewnątrz). Ucięte obiekty są tworzone jako nowe w bieżącym rysunku i nie
zachowują połączenia z rysunkami źródłowymi.

Ucinanie obiektów wewnątrz granicy (str. 811)

Kliknij opcję Zmień ➤ Utnij granicę.

Utnij wewnątrz / Utnij na zewnątrz

Podane niektóre dane rysunku...
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Utnij wewnątrz / Utnij na zewnątrz

oraz granica cięcia...

Ucinanie wewnątrz wygląda następująco...

Ucinanie na zewnątrz wygląda następująco...

Granica

Definiuje granicę cięcia.

Odwołaj się do ostatniej granicy w zapytaniu

Użyj ostatniej granicy przestrzennej, do której odwołano się w zapytaniu.

Wybierz granicę

Użyj jako granicy istniejący obiekt. Po wybraniu tej opcji kliknij przycisk Wybierz i
wybierz zamkniętą polilinię lub okrąg, stanowiące granicę.

Definiuj granicę

Użyj wybranych punktów, aby określić granicę. Po wybraniu tej opcji kliknij przycisk
Definiuj i wybierz punkty wyznaczające granicę. Musisz określić przynajmniej trzy
punkty, a granica nie może przecinać samej siebie.

Wybieranie obiektów

Wybierz obiekty do ucięcia.

Wybierz automatycznie

Utnij wszystkie obiekty znajdujące się wewnątrz granicy lub przecinające granicę.

Wybierz ręcznie

Utnij wyłącznie wybrane obiekty. Po wybraniu tej opcji kliknij przycisk Wybierz i
wybierz obiekty do ucięcia.
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Filtruj wybrane obiekty

Jeżeli wybrana jest ta opcja, wybierane są jedynie obiekty znajdujące się na określonych
warstwach lub blokach. Filtry są używane do ręcznego, jak również automatycznego
wybierania obiektów.

Filtruj na warstwach

Ucięte będą tylko obiekty umieszczone na wybranych warstwach. Kliknij przycisk
Warstwy, aby wybrać warstwę z listy wszystkich warstw dostępnych na bieżącym
rysunku.
Jeżeli obiekty typu okrąg przecinają granicę, zostaną przekształcane na łuki przed
ucięciem.

Metoda ucinania

Ustal zasady dla operacji ucinania.

Utnij wewnątrz/na zewnątrz granicy

Określ czy uciąć wszystkie obiekty leżące wewnątrz określonej granicy i wyciąć w
rysunku dziurę, czy też uciąć wszystkie obiekty leżące na zewnątrz granicy i utworzyć
wyraźną granicę.

Pomiń obiekty topologiczne

Wybierz opcję, aby zachować dane topologiczne. Obiekty, które posiadają dane
topologiczne nie są ucinane.

Zachowaj dane opisowe

Wybierz opcję, aby powielić dane opisowe i połączenia zewnętrznej bazy danych na
każdej części ucinanego obiektu. Jeżeli opcja nie zostanie wybrana, dane pozostaną
dołączone tylko do oryginalnego położenia.

Obiekty niepodlegające ucięciu

Określa co robić z obiektami, które nie mogą być ucięte, np. tekst.

Ignoruj

Nie usuwa obiektów.

Usuń

Usuwa obiekty.

Odwołaj się do punktu wstawienia

Usuwa obiekt tylko wtedy, gdy jego punkt wstawienia znajduje się wewnątrz obszaru,
który ma zostać ucięty.
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Okna dialogowe
Zewnętrzne bazy danych

Okno dialogowe Skojarzone wersje bazy danych

UWAGA Ten zespół funkcji ma zastosowanie tylko do źródła danych atrybutów używanych
z obiektami graficznymi. Nie ma zastosowania do źródła elementów ani do danych
atrybutów używanych ze źródłem danych.

Użyj tego okna dialogowego, aby ustawić opcje związane z wersjami bazy danych i
rozszerzeniami pliku.

Aby powiązać wersje baz danych z rozszerzeniami plików (str. 221)

Kliknij Ustawienia ➤ Opcje mapy AutoCAD.

Można użyć skojarzyć rozszerzenia pliku bazy danych z wersją oprogramowania
bazodanowego, które jest używane do edycji pliku. Gdy użytkownik przeciągnie plik bazy
danych do karty Eksplorator mapy, program AutoCAD Map 3D sprawdzi rozszerzenie pliku
i użyje określonej wersji oprogramowania bazy danych.

Zawsze zgłaszaj

Za każdym razem, gdy użytkownik przeciągnie do okna Eksplorator mapy plik bazy
danych, program AutoCAD Map 3D zapyta o wersję oprogramowania używaną z tym
plikiem.
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Zaznacz tę opcję, aby używać więcej niż jednego typu bazy danych.

Zawsze używaj

Gdy użytkownik przeciągnie plik bazy danych do okna Eksplorator mapy, program
AutoCAD Map 3D sprawdzi rozszerzenie pliku i użyje określonej wersji oprogramowania
bazy danych.
Przykładowo jeżeli wszystkie posiadane pliki dBASE są w formacie dBASE III, należy
wybrać opcję Zawsze użyj, a następnie wybrać z listy dBASE III. Jeżeli pliki są w dwóch
formatach dBASE III i dBASE IV, należy wybrać opcję Zawsze pytaj.
Dla plików utworzonych w programie Excel 95, należy wybrać sterownik Excel 7.0.

Okno dialogowe Kolumna

To okno dialogowe służy do określenia opcji wyświetlania kolumn.

Aby w Widoku danych zmienić formatowanie komórki kolumny (str. 880)

Kliknij Ustawienia ➤ Opcje mapy AutoCAD.

Domyślnie wprowadzone zmiany w formatowaniu są zapisywane z bieżącym rysunkiem.
Za każdym razem, gdy otwierana jest tabela z poziomu tego rysunku, w tabeli jest używane
zapisane formatowanie. Jeżeli nie chcesz zapisać formatowania, usuń zaznaczenie opcji
Zapisz zmiany formatu i stylu z rysunkiem na karcie Źródło danych Okno dialogowe
Opcje mapy AutoCAD (str. 1650). Jeżeli ta opcja jest wyłączona, AutoCAD Map 3D wymazuje
formatowanie po zamknięciu tablicy. Przy odłączaniu źródła danych AutoCAD Map 3D
wymazuje informacje o formatowaniu dla wszystkich tablic z tego źródła danych.

Po zmianie kolejności kolumn tabeli poza oknem Widok danych, formatowanie w oknie
Widok danych może okazać się niepoprawne. Aby wyłączyć formatowanie dla jednej
tabeli, należy zamknąć tabelę, gdy wyłączona jest opcja Zapisz zmiany formatu i stylu z
rysunkiem. Aby wyłączyć formatowanie dla wszystkich tabel w źródle danych, należy
odłączyć źródło danych.

Użyj karty Czcionka do określenia opcji tekstu dla wybranej kolumny.

Użyj karty Wzór wewnętrzny, aby określić tło komórek w wybranej kolumnie.

Użyj karty Obramowanie do określenia obramowania wybranej kolumny.

Użyj karty Dopasowanie, aby określić dopasowanie tekstu dla wybranej kolumny.
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Zakładka Czcionka

Czcionka

Wybierz czcionkę z listy czcionek zainstalowanych w systemie. Wysokość wiersza jest
dopasowywana automatycznie do wielkości czcionki.

Styl czcionki

Wybierz styl czcionki. Lista dostępnych stylów czcionki zależny od wybranej czcionki.

Rozmiar

Wybierz wielkość czcionki. Dostępne wielkości zależną od wybranej czcionki.

Efekty

Wybierz przekreślenie, aby drukować myślniki przez znaki tekstu. Wybierz Podkreślenie,
aby podkreślić tekst.

Kolor tekstu

Wybierz kolor dla tekstu.

Podgląd

Pokazuje wygląd czcionki odpowiednio do wybranych opcji.

Zakładka Kolor

Wzór wewnętrzny

Wybierz wzór. Jeżeli nie wybrano wzorca, wybierz gwiazdki.

Pierwszy plan

Określ pierwszoplanowy kolor wzoru. Należy się upewnić, czy wybrany kolor nie ukryje
tekstu.

Tło

Określ kolor tła wzoru. Należy się upewnić, czy wybrany kolor, który nie ukryje tekstu.

Efekt 3D

Wybierz efekt 3D dla komórki.

Podgląd

Pokazuje wygląd wzoru z efektem 3D.

Zakładka Obramowanie

Obramowanie

Kliknij w okienku, aby wybrać wygląd Lewej, Prawej, Górnej lub Dolnej części
obramowania dla każdej komórki w kolumnie. Obramowanie używa obecnie wybranego
rodzaju linii.
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Typ

Kliknij rodzaj linii, aby go wybrać.

Kolor

Wybierz kolor obramowania.

Zakładka Dopasowanie

Poziomo

Dopasowuje tekst do lewej strony komórki, do prawej, lub ustawia centralnie w
poziomie. Opcja Standard dopasowuje pola numeryczne do prawej, a wszystkie inne
pola do lewej.

Pionowo

Dopasowuje tekst do górnej krawędzi komórki, do dolnej, lub ustawia centralnie.

Zawijaj tekst

Umożliwia zawijanie tekstu w komórce. Jeżeli ta opcja nie jest wybrana, to tekst, który
jest zbyt długi, nie jest wyświetlany ani drukowany.

Enter dozwolony

Naciśnięcie klawisza Enter usuwa zawartość komórki. Jeżeli ta opcja nie jest wybrana,
naciśnięcie klawisza Enter przesuwa kursor do następnej komórki.

Rozmiar automatyczny

Automatycznie dopasowuje szerokość kolumny do najdłuższej wartości w kolumnie.

Okno dialogoweWartości kolumny

Użyj tego okna dialogowego, aby sprecyzować wartości filtra SQL w Widoku danych.

Używanie filtru SQL w widoku danych (str. 1033)

Kliknij Ustawienia ➤ Więcej opcji DWG ➤ Definiuj zapytania.

Przewiń listę, zaznacz wartość, którą potrzebujesz, a następnie kliknij przycisk OK. Nowa
wartość wstawiana jest w pole Wartość.
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Okno dialogowe Konfiguruj źródło danych

UWAGA Ten zespół funkcji ma zastosowanie tylko do źródła danych atrybutów
używanych z obiektami graficznymi. Nie ma zastosowania do źródła elementów ani do
danych atrybutów używanych ze źródłem danych.

Użyj tego okna dialogowego, aby wprowadzić nazwę dla nowej składnicy danych lub
wybierz istniejące źródło danych z listy.

Aby automatyczne skonfigurować źródło danych (str. 193)

Kliknij Ustawienia ➤ Utwórz/Edytuj źródło danych ➤ Rekordy zewnętrzne.

Po kliknięciu przycisku OK pojawi się okno dialogowe systemu Microsoft Windows Data
Link Properties, w którym możesz definiować lub modyfikować plik połączenia danych
dla źródła danych.

Jeśli żądane źródło danych nie jest wyświetlone, możliwe, że nie znajdujesz się w folderze
źródła danych.

Więcej informacji na temat źródła danych znajduje się w dokumentacji Microsoft Windows.

UWAGA W przypadku modyfikacji źródła danych w bieżącym połączeniu zmiany będzie
można zauważyć dopiero po ponownym dołączeniu źródła danych.

Okno dialogowe Przyłącz źródło danych

UWAGA Ten zespół funkcji ma zastosowanie tylko do źródła danych atrybutów
używanych z obiektami graficznymi. Nie ma zastosowania do źródła elementów ani do
danych atrybutów używanych ze źródłem danych.

To okno dialogowe służy do wybierania źródła danych do połączenia.

Aby dołączyć źródło danych przez przeciągnięcie pliku bazy danych do Okna zadań
(str. 189)
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Kliknij Plik ➤ Połącz/Rozłącz ➤ Połącz z rekordami zewnętrznymi.

Kliknij Plik ➤ Połącz/Rozłącz ➤ Rozłącz z rekordami zewnętrznymi.

Lista zawiera źródła danych, które są dołączone do bieżącego rysunku, ale są obecnie
rozłączone. Wybierz potrzebne źródła danych. Kliknij przycisk Przyłącz.

Jeśli żądane źródło danych nie jest wyświetlone, możliwe, że nie jest dołączone do tego
rysunku.

OknodialogowePrzekształćdaneobiektuna łączabazydanych

Użyj tego okna dialogowego, aby przekształcić dane obiektu z rysunku w dane zewnętrzne.

Aby przekształcić dane obiektu na połączoną tabelę bazy danych (str. 467)
Aby automatycznie połączyć rekordy z obiektami używając danych obiektu (str. 464)
Aby dołączyć źródło danych przez przeciągnięcie pliku bazy danych do Okna zadań
(str. 189)

Wybierz opcję Ustawienia ➤ Przekształć dane obiektu na łącza bazy danych.

UWAGA Przed uruchomieniem tego polecenia należy dołączyć źródło danych do
bieżącego rysunku. W oknie Eksplorator mapy prawym przyciskiem myszy kliknij nazwę
opcję Źródła danych  ➤ Dołącz.

Wykonaj, co następuje:

■ Wziąć tabelę danych obiektu i utworzyć tabelę bazy danych o takiej samej strukturze.
Dla każdego wybranego obiektu dane obiektu są czytane i tworzony jest nowy rekord
w tabeli zewnętrznej bazy danych. Jeżeli obiekt posiada wiele rekordów z tabeli
danych obiektu, to tworzonych jest wiele rekordów w tabeli zewnętrznej bazy danych.
Ponadto, powstaje połączenie do bazy danych, które łączy obiekt z rekordem w nowej
tabeli bazy danych.

■ Użyć danych obiektu w rysunku do dopasowania informacji z tabeli zewnętrznej bazy
danych i automatycznego utworzenia łącza bazującego na dopasowanych
informacjach.
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Po utworzeniu każdego rekordu można pozostawić dane obiektu w rysunku lub usunąć
je z obiektów.

Po zakończeniu pracy w tym oknie dialogowym kliknij przycisk Wykonaj.

Tabela źródłowych danych obiektu

Wybierz tabelę danych obiektu, którą chcesz przekształcić lub połączyć. Możesz pracować
z tabelami danych obiektu zdefiniowanymi w bieżącym rysunku. Aby pracować z obiektami
tabel danych obiektu w dołączonych rysunkach, musisz bezpośrednio otworzyć te rysunki.

Nazwa

Wybierz tabelę danych obiektu z listy.

Usuń dane z przetwarzanych obiektów

Usuwa dane obiektu obecnie skojarzone z obiektem.

Docelowy szablon połączenia

Zaznacz opcję, a następnie kliknij przycisk Definiuj, aby określić szablon połączenia.

Konwertuj dane obiektów do bazy danych

Konwertuje dane obiektów na rekordy w bazie danych i łącza obiektów do nowych
danych.

Przekształć dane obiektu na łącza bazy danych

Łączy obiekty z danymi obiektu do rekordów w tabeli bazy danych używają pól
kluczowych.

Definiuj

Wyświetla okno dialogowe, w którym można określić szablon połączenia, aby
zidentyfikować tabelę bazy danych.

Wybór obiektu

Wybierz w jaki sposób chcesz wybierać obiekty i czy chcesz wybrać wszystkie obiekty,
czy tylko obiekty z określonych warstw programu AutoCAD.

Wybierz automatycznie

Użyj wszystkich obiektów chyba, że zaznaczony jest Filtr dla warstw.

Wybierz ręcznie

Wybierz pojedyncze obiekty. Aby wybrać obiekty, wybierz Wybierz ręcznie i kliknij
przycisk Wybierz.

Filtr dla warstw

Określa warstwy programu AutoCAD, które mają być przeszukiwane. Ustawieniem
domyślnym są wszystkie warstwy.
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Kliknij przycisk Warstwy, aby wybrać warstwę z listy warstw istniejących w bieżącym
rysunku programu AutoCAD.

Okno dialogowe Definiuj szablon połączenia (MAPOD2ASE)

UWAGA Ten zespół funkcji ma zastosowanie tylko do źródła danych atrybutów
używanych z obiektami graficznymi. Nie ma zastosowania do źródła elementów, ani do
danych atrybutów używanych ze źródłem danych.

To okno dialogowe służy do określenia nazwy tablicy dla nowej tablicy bazy danych i do
definiowania szablonu połączenia, który identyfikuje tablicę bazy danych.

Aby utworzyć szablon połączenia (str. 458)

Wybierz opcję Ustawienia ➤ Przekształć dane obiektu na łącza bazy danych.

Źródło danych

Wybierz źródło danych z listy.
Jeżeli masz połączenie ze źródłem danych, przełącznik będzie zaznaczony. Jeśli nie
jesteś połączony, kliknij przycisk Połącz.

Katalog/Schemat

Wybierz katalog i schemat z listy.
Opcje te nie są wymagane dla wszystkich źródeł danych.

Nazwa tabeli

Określ unikatową nazwę dla szablonu połączenia.

Kolumny kluczowe

Określ kolumny, które mają być użyte jako kolumny kluczowe.
Aby wprowadzić więcej niż jedną kolumnę, oddziel nazwy przecinkiem. Aby wybrać z
listy nazw pól tabeli danych obiektu, lub aby zmienić nazwy pól, kliknij przycisk Wybierz,
aby wyświetlić Okno dialogowe Wybierz kluczowe szablony połączenia (str. 1551).

Szablon połączenia

Określ unikatową nazwę szablonu połączenia.
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Okno dialogowe Definiuj szablon połączenia (MAPDEFINELT)

UWAGA Ten zespół funkcji ma zastosowanie tylko do źródła danych atrybutów
używanych z obiektami graficznymi. Nie ma zastosowania do źródła elementów ani do
danych atrybutów używanych ze źródłem danych.

Użyj tego okna dialogowego, aby zdefiniować położenie tabeli i kolumn, które zostaną
użyte jako kolumny kluczowe dla szablonu połączenia.

Aby przekształcić dane obiektu na połączoną tabelę bazy danych (str. 467)

Kliknij Ustawienia ➤ Więcej opcji szablonu połączenia ➤ Zdefiniuj szablon
połączenia.

Jeżeli używasz tej samej tablicy i kolumn kluczowych dla wielu rysunków, ustal
konsekwentny schemat nazewnictwa dla szablonów połączeń.

Lista Źródło danych

Wyświetla dołączone i połączone źródła danych w bieżącym rysunku. Jeśli otworzysz
okno dialogowe z istniejącej tabeli, wyświetli się wówczas źródło danych dla tej tabeli.

Lista Nazwa tabeli

Wyświetla tabele w wybranym źródle danych. Jeśli otworzysz okno dialogowe z
istniejącej tabeli, wyświetli się nazwa tabeli.

Pole Szablon połączenia

Wyświetla szablon połączenia zdefiniowany dla wybranej tablicy. Podaj nową nazwę.

Pole Wybór klucza

Nazwy kolumn i typy danych dla kolumn wyświetlane są w zaznaczonej tabeli. Aby
ustawić kolumnę jako kolumnę kluczową, kliknij w polu Kolumna kluczowa. Wartości
w kolumnie kluczowej są używane do identyfikacji rekordów w tabeli, zaznaczania
kolumn, lub ustawiania w kolumnach wartości unikatowych dla każdego rekordu.

UWAGA Jeśli szablon połączenia nie jest wyświetlony natychmiast na karcie Eksplorator
mapy w Oknie zadań, wówczas kliknij prawym przyciskiem myszy w puste miejsce na
zakładce Eksplorator mapy. Kliknij przycisk Odśwież.
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Okno dialogowe Źródło

UWAGA Ten zespół funkcji ma zastosowanie tylko do źródła danych atrybutów
używanych z obiektami graficznymi. Nie ma zastosowania do źródła elementów ani do
danych atrybutów używanych ze źródłem danych.

Użyj tego okna, aby zobaczyć wszystkie źródła dołączone do bieżącego rysunku.

Aby dołączyć źródło danych przez przeciągnięcie pliku bazy danych do Okna zadań
(str. 189)

Kliknij Plik ➤ Dołącz/Odłącz ➤ Dołącz rekordy zewnętrzne.

Wybierz źródła danych. Kliknij przycisk Odłącz. Zaznaczone źródła danych są rozłączane
i usuwane z bieżącego rysunku.

Okno dialogowe Rozłącz źródło danych

UWAGA Ten zespół funkcji ma zastosowanie tylko do źródła danych atrybutów
używanych z obiektami graficznymi. Nie ma zastosowania do źródła elementów ani do
danych atrybutów używanych ze źródłem danych.

Użyj tego okna dialogowego, aby zobaczyć źródła danych, które są dołączone do bieżącego
rysunku i są obecnie połączone.

Aby rozłączyć źródło danych (str. 195)

Kliknij Plik ➤ Połącz/Rozłącz ➤ Rozłącz z rekordami zewnętrznymi.

Wybierz potrzebne źródła danych. Kliknij przycisk Odłącz. Jeśli żądane źródło danych nie
jest wyświetlone, możliwe, że nie jest dołączone do tego rysunku lub nie jest obecnie
przyłączone. Gdy źródło danych jest rozłączone, wciąż pozostaje dołączone do bieżącego
rysunku.
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Okno dialogoweNagłówek/Stopka

Użyj tego okna dialogowego w celu zdefiniowania nagłówka i stopki dla raportu Widoku
danych.

Aby określić nagłówek i stopkę (str. 1233)

W Widoku danych: Plik  ➤ Nagłówek i stopka

Wybierz kartę Nagłówek lub Stopka i wprowadź tekst. Można również wprowadzić pewne
zmienne.

Zastępowana w czasie wydrukuZmienna

Nazwą aplikacji$A

Numerem bieżącej strony$P

Całkowitą liczbą stron$N

Bieżąca data$D

Aby wybrać czcionkę, zaznacz komórkę. Kliknij przycisk Czcionka. W oknie dialogowym
Czcionka, wybierz żądane opcje formatowania. Zauważ, że formatowanie czcionek dotyczy
całego tekstu w komórce.

Odległość od ramki

Wymiary są podawane w centymetrach, jeśli system miar w systemie Windows jest
ustawiony na Metryczny, albo w calach, gdy wybranym systemem miar jest Angielski
(Stany Zjednoczone). Aby sprawdzić lub ustawić system miar w systemie Windows, w
menu Start wybierz polecenie Panel sterowania, a potem aplet Ustawienia regionalne
 ➤ karta Liczba  ➤ System miar.

Nagłówek

Określ odległość od górnego marginesu do dolnej granicy tekstu Nagłówka.
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Stopka

Określ odległość od dolnego marginesu do górnej granicy tekstu Stopki.

Numer pierwszej strony.

Wprowadź numer pierwszej strony.
Dodatkowe strony są kolejno numerowane.

Okno dialogoweWłaściwości szablonu połączenia

Użyj tego okna dialogowego, aby zmienić szerokość kolumn Kolumna nazwy lub Typ
danych.

Aby edytować ścieżkę bazy danych w szablonie połączenia (str. 471)

Kliknij Ustawienia ➤ Edytuj właściwości szablonu połączenia.

Umieść kursor nad rozdzielaczem kolumn. Kliknij i rozciągnij kolumnę do żądanej
szerokości.

Okno dialogowe Ustawienia strony

Użyj tego okna dialogowego w celu określenia marginesów, nagłówków, siatki, kolejności
druku i opcji centrowania.

Aby ustawić opcje wydruku (str. 1233)

W Widoku danych: Plik  ➤ Ustawienia strony

Marginesy

Wymiary są podawane w centymetrach, jeśli system miar w systemie Windows jest
ustawiony na Metryczny, albo w calach, gdy wybranym systemem miar jest Angielski

1440 | Rozdział 24   Okna dialogowe Zewnętrzne bazy danych



(Stany Zjednoczone). Aby sprawdzić lub ustawić system miar w systemie Windows, w
menu Start wybierz polecenie Panel sterowania, a potem aplet Ustawienia regionalne
 ➤ karta Liczba  ➤ System miar.

Lewy

Wprowadź odległość od lewej krawędzi strony do początku każdej linii.

Prawy

Wprowadź odległość od prawej krawędzi strony do prawego końca obszaru tekstu.

Góra

Wprowadź odległość od górnej krawędzi strony do pierwszej linii.

Dół

Wprowadź odległość od dolnej krawędzi strony do ostatniej linii.

Nagłówki oraz linie siatki

Nagłówki wierszy

Drukuj nagłówki wierszy.

Nagłówki kolumn

Drukuj nagłówki kolumn.

Drukuj obramowanie

Drukuj obramowanie tabeli.

Linie pionowe

Drukuj linie pionowe pomiędzy wszystkimi kolumnami.

Linie poziome

Drukuj linie poziome pomiędzy wszystkimi wierszami.

Tylko biało-czarny

Drukuj używając tylko białego i czarnego. Tekst, do którego przypisano kolor będzie
drukowany przy pomocy wzoru.

Numery stron

Jeżeli tabela wychodzi poza jedną stronę jest dzielona na okna wielkości stron. Takie
ustawienie dyktuje kolejność drukowania.

Najpierw wiersze, potem kolumny

Drukuj okna od lewej do prawej, rzędami, zaczynając od górnego rzędu.

Najpierw kolumny, potem wiersze

Drukuj okna od góry do dołu, zaczynając od lewej kolumny.
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Wyśrodkuj na stronie

Pionowo

Wyśrodkuj tabelę pomiędzy określonym górnym i dolnym marginesem.

Poziomo

Wyśrodkuj tabelę pomiędzy określonym lewym i prawym marginesem.

Okno dialogoweWybierz wersję bazy danych

UWAGA Ten zespół funkcji ma zastosowanie tylko do źródła danych atrybutów
używanych z obiektami graficznymi. Nie ma zastosowania do źródła elementów ani do
danych atrybutów używanych ze źródłem danych.

Użyj tego okna dialogowego, aby z listy dostępnych baz danych wybrać bazę danych,
która ma zostać użyta z tym plikiem.

Aby ustawić opcje źródła danych (str. 214)

Kliknij Ustawienia  ➤ Opcje AutoCAD.

Kliknij Ustawienia  ➤ Opcje AutoCAD Map.

Zawsze używaj tej bazy danych dla tego typu plików

Zaznacz, aby użyć wersji zaznaczonej bazy danych dla wszystkich baz danych z tym
rozszerzeniem. Zapytanie nie pojawi się ponownie. Aby ponownie włączyć zapytanie,
zmień ustawienie na karcie Źródło danych okna dialogowego Opcje Autodesk Map.

Aby określić wersje domyślnej bazy danych dla innych rozszerzeń plików, użyj karty
Źródło danych w Okno dialogowe Opcje mapy AutoCAD (str. 1650).
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Okno dialogoweWybierz istniejący szablon połączenia

Użyj tego okna dialogowego, aby wybrać odpowiedni szablon połączenia, określ pola
kluczowe w danych obiektu, które mają zostać użyte, a następnie wybierz opcję weryfikacji
bazy danych.

Aby otworzyć połączoną tabelę bazy danych (str. 460)

Kliknij Edycja  ➤ Więcej opcji rekordów zewnętrznych  ➤ Widok połączonej tabeli.

Lista szablonów połączeń zawiera szablony dostępne w bieżącym rysunku.

Szablon połączenia

Wybierz szablon połączenia dla tabeli bazy danych zawierającej transformację danych
tabeli danych obiektu. Kolumna Od podaje pola w tabeli danych obiektu, które mają być
użyte w polach kluczowych tabeli.

Kontrola poprawności bazy danych

Wybierz opcję weryfikacji.

Brak

Tworzy połączenia bez sprawdzania bazy danych.

Rekord musi istnieć

Tworzy połączenie tylko tam, gdzie tekst lub wartość etykiety atrybutu odpowiada
wartości pola kluczowego istniejącego rekordu.

Utwórz jeśli nowe

Tworzy nowy rekord w tabeli, jeżeli żaden istniejący rekord nie pasuje. Jeśli wybierzesz
tę opcję, możesz użyć siatki, aby połączyć dane z pól tabel danych obiektu, z
niekluczowymi polami w bazie danych.

Okno dialogoweWybierz szablon połączenia

UWAGA Ten zespół funkcji ma zastosowanie tylko do źródła danych atrybutów
używanych z obiektami graficznymi. Nie ma zastosowania do źródła elementów ani do
danych atrybutów używanych ze źródłem danych.
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Użyj tego okna dialogowego do wyboru właściwego źródła danych, a następnie wybierz
szablon połączenia.

Aby otworzyć połączoną tabelę bazy danych (str. 460)

Kliknij Edycja ➤ Więcej opcji rekordów zewnętrznych ➤ Widok połączonej tabeli.

Listy zawierają źródła danych i szablony połączenia dostępne dla bieżącego rysunku.

Okno dialogoweWybierz szablony połączenia

Użyj tego okna dialogowego do wyboru szablonów połączeń, które mają zostać usunięte.

Aby usunąć połączenia dla grupy obiektów (str. 469)

Kliknij Ustawienia ➤ Więcej opcji szablonu połączenia ➤ Menedżer połączeń.

Jeśli usuniesz łącze lub szablon połączenia do zaznaczonych obiektów, wówczas lista
będzie zawierała szablony połączenia do rekordów połączonych z zaznaczonymi obiektami.
Po wybraniu szablonu połączenia i kliknięciu przycisku OK, dane połączenia skojarzone
z zaznaczonym szablonem połączenia zostanie usunięty z zaznaczonych obiektów.

Okno dialogoweWybierz zapytanie

UWAGA Ten zespół funkcji ma zastosowanie tylko do źródła danych atrybutów
używanych z obiektami graficznymi. Nie ma zastosowania do źródła elementów ani do
danych atrybutów używanych ze źródłem danych.
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Użyj tego okna dialogowego do wyboru zapytania, którego rekordy chcesz zobaczyć.

Aby otworzyć tabelę używając Okna zadań (str. 874)

Kliknij Edycja ➤ Więcej opcji rekordów zewnętrznych ➤ Wykonaj zapytanie.

Wybierz odpowiednie źródło danych, a następnie wybierz zapytanie. Okno Widok danych
wyświetla rekordy, które spełniają warunki zapytania.

UWAGA Nie możesz edytować danych powstałych w wyniku zapytania do bazy danych.

Źródło danych

Wyświetla źródło danych dołączonych i połączonych do bieżącego rysunku.

Zapytanie

Wyświetla skojarzone zapytania z zaznaczonym źródłem danych. Te zapytania
zdefiniowane są w zewnętrznej tabeli bazy danych.

Okno dialogoweWybierz tabelę (MAPIMPORT)

UWAGA Ten zespół funkcji ma zastosowanie tylko do źródła danych atrybutów
używanych z obiektami graficznymi. Nie ma zastosowania do źródła elementów ani do
danych atrybutów używanych ze źródłem danych.

Użyj tego okna dialogowego, aby wybrać tabelę danych, którą chcesz zobaczyć lub
edytować.

Aby otworzyć tabelę używając Okna zadań (str. 874)

Kliknij Edycja ➤ Więcej opcji rekordów zewnętrznych ➤ Edytuj tabelę.

Wybierz odpowiednie źródło danych, a następnie wybierz tabelę.
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Źródło danych

Wyświetla źródło danych dołączonych i połączonych do bieżącego rysunku.

Tabela

Wyświetla tabele w wybranym źródle danych.

Okno dialogowe Sortuj

Użyj tego okna dialogowego do sortowania Widoku danych.

Aby użyć widoku danych (str. 869)

W Widoku danych: Widok  ➤ Sortuj  ➤ Kolumny wielokrotne

Przed rozpoczęciem sortowania zwróć uwagę na następujące punkty:

■ Rekordy zostaną posortowane według wartości zawartych w kolumnach wybranych
w okienku Sortuj według.
Jeśli kilka rekordów posiada w danej kolumnie taką samą wartość, rekordy te zostaną
dodatkowo posortowane zgodnie z kolumną określoną w pierwszym okienku
Następnie według.

■ Jeżeli nie określiłeś kolumny sortowania, rekordy są sortowane w porządku bazy
danych.

■ Aby posortować tabelę przez dodatkowe kolumny, użyj pozostałych list Następnie
według.

■ Możesz wybrać jednocześnie do pięciu kolumn, względem których będą sortowane
dane.
Nie możesz sortować kolumn, które mają binarny lub zdefiniowany przez użytkownika
typ danych; kolumny te nie pojawią się na liście sortowania.

■ Aby wyczyścić wszystkie listy, kliknij przycisk Resetuj.

Sortuj według

Wyświetla kolumny w wybranej tablicy. Kliknij strzałkę w dół, aby zaznaczyć kolumnę,
według której chcesz posortować tabelę. Dwuczłonowe kolumny lub typy danych
zdefiniowanych przez użytkownika nie są wyświetlane.
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Rosnąco

Sortuj alfabetycznie od początku, od najniższego numeru, lub najwcześniejszej daty.

Malejąco

Sortuj alfabetycznie od końca, od najwyższego numeru lub ostatniej daty.

Okno dialogowe Filtr tabeli

To okno dialogowe służy do wybrania rekordów z tablicy bazy danych.

Używanie filtru SQL w widoku danych (str. 1033)

W Widoku danych: Rekordy  ➤ Filtr SQL

W przypadku zastosowania filtru Widok danych przeszukuje bieżącą tabelę bazy danych
i wyświetla tylko te rekordy, które spełniają określone warunki.

Aby edytować istniejące warunki, wybierz linię na liście Filtr SQL. Edytuj informacje w
polu Warunek. Po zakończeniu edycji kliknij przycisk Uaktualnij.

Aby dodać nową linię, wybierz operator łączący (And/Or/Not). Wybierz kolumnę i operator
oraz określ wartość. Kiedy zakończysz, kliknij przycisk Dodaj.

Obszar Filtr SQL

Wyświetla bieżący filtr. Jeżeli linie w filtrze zostały zgrupowane to grupa posiada
wcięcie.

Grupa

Grupuje wybrane warunki. Warunki wewnątrz grupy są wyznaczane (obliczane) jako
pierwsze.

Rozgrupuj

Usuwa nawiasy z wybranego wiersza i z odpowiedniego końcowego lub początkowego
wiersza grupy.

Usuń

Usuwa wybrany warunek.
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Wyczyść wszystko

Usuń wszystkie warunki.

Pole Warunek

Pole Warunek, służy do edycji istniejących warunków filtrowania lub dodania nowych
warunków.

And

Określa, że oba warunki muszą być spełnione dla obiektu, aby obiekt był uwzględniony
w zapytaniu.

Or

Określa, że jeden z warunków musi być spełniony, aby obiekt był uwzględniony w
zapytaniu.

Not

And Not określa, że pierwszy warunek musi, a drugi nie może być spełniony, aby obiekt
był uwzględniony w zapytaniu.
Or Not określa, że albo pierwszy warunek może być spełniony albo drugi warunek nie
może być spełniony dla obiektu, aby został zawarty w wyniku zapytania.
Dla pierwszego jedynego warunku na liście nie możesz określić And, ani Or, ale możesz
wybrać Not.

Kolumna

Wyświetla kolumny z bieżącej tabeli.

Operator

Określa jak testować wartości w kolumnach.

OpisOperator

Wartość wybranej kolumny jest równa wartości, którą wprowadziłeś w
polu Wartość.

=

Wartość wybranej kolumny jest większa niż wartość, którą wprowadziłeś
w polu Wartość.

>

Wartość wybranej kolumny jest większa lub równa wartości, którą
wprowadziłeś w polu Wartość.

>=

Wartość wybranej kolumny jest mniejsza niż wartość, którą wprowadziłeś
w polu Wartość.

<
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OpisOperator

Wartość wybranej kolumny jest mniejsza niż lub równa wartości, którą
wprowadziłeś w polu Wartość.

<=

Wartość kolumny nie jest równa wartości, którą wprowadziłeś w polu
Wartość.

<>

Wybrana kolumna jest łączona z obiektem i zawiera określoną wartość.
Jeśli określasz wiele wartości, to poszczególne wartości oddziel
przecinkami. Umieść wartości w apostrofach, na przykład '1','2','3'.

IN

Wybrana kolumna jest łączona z obiektem i jest pusta. Nie wprowadzaj
wartości w okienku Wartość.

IS NULL

Wybrana kolumna jest wiązana z obiektem i zawiera część określonej
wartości. Stosowana jest tylko do danych typu tekstowego (znakowego).
Użyj znaku procenta (%) jako znaku uniwersalnego w polu Wartość.

LIKE

Informacje na temat znaków uniwersalnych obsługiwanych przez użytkowany system
baz danych są podane w dokumentacji do oprogramowania tego systemu baz danych.

Wartość

Określa wartość, której chcesz szukać. Aby wybrać z listy istniejących wartości w

kolumnie, kliknij .
W celu użycia znaków uniwersalnych w wartościach ciągów należy zastosować operator
LIKE. Przykładowo wpisz B%, aby znaleźć wszystkie wartości zaczynające się od litery
B.

Dodaj

Dodaje linię warunku do listy Filtr SQL.

Aktualizuj

Zastępuje wybrany warunek w liście Filtr SQL z nowym warunkiem.

Aby użyć filtru w poprzednio zdefiniowanej tabeli, kliknij przycisk Historia na dole ekranu.
Wybierz filtr z listy.
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Okno dialogoweHistoria filtru tabeli

Użyj tego okna dialogowego, aby zarządzać filtrami, które zostały wcześniej zdefiniowane
dla tej tabeli.

Używanie filtru SQL w widoku danych (str. 1033)

W Widoku danych: Rekordy  ➤ Filtr SQL

Aby zastosować filtr, wybierz go z listy i kliknij przycisk OK lub kliknij dwukrotnie filtr.
Aby wymazać filtr, wybierz go na liście i kliknij przycisk Usuń. Aby wymazać wszystkie
filtry, kliknij przycisk Usuń wszystko.

Maksymalna liczba filtrów znajdujących się na liście jest uwarunkowana ustawieniem
listy Liczby warunków SQL do przechowania w historii, na karcie Bieżący rysunek Okno
dialogowe Opcje mapy AutoCAD (str. 1650).

Okno dialogowyWłaściwości tabeli

Użyj tego okna dialogowego, aby zobaczyć informacje na temat wybranej tabeli lub
zapytania.

Wyświetlanie danych zewnętrznych połączonych z obiektami rysunkowymi (str. 951)

Kliknij ikonę Wyróżnij połączone obiekty.

Aby zmienić szerokość kolumn Nazwa kolumny lub Typ kolumny, umieść kursor nad
rozdzielaczem kolumn. Kliknij i rozciągnij kolumnę do żądanej szerokości.

Nazwa

Wyświetla nazwę wybranej tabeli lub zapytania.
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Struktura

Wyświetla nazwę i typ kolumny dla wszystkich kolumn.

Okno dialogowe Powiększ skalę

Użyj tego okna dialogowego do określenia procentowej ilości wyświetlonego terenu,
którą zajmą wyróżnione obiekty.

Aby zmienić inne opcje wyróżniania widoku danych (str. 1029)

W Widoku danych: Wyróżnij  ➤ Powiększ skalę

Określ 100% w celu powiększenia wyświetlania do zakresu wybranych obiektów. Określ
mniejszą wartość w celu wyświetlenia większego obszaru rysunku poza obszarem obiektów
wyróżnionych.

Określ 0% w celu zachowania bieżącego poziomu powiększenia.
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Okna dialogowe importu i
eksportu

Okno dialogowe Dane atrybutów

To okno dialogowe służy do określenia danych atrybutu do zaimportowania dla wybranej
warstwy wejściowej. Czasem nazywane jest to tematem, poziomem lub plikiem.

Aby określić dane do importu (str. 361)

Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Import pliku Map 3D.

Nie importuj danych atrybutów

Dane dołączone do obiektów w rysunku źródłowym nie są importowane.

Utwórz dane opisowe

Dane dołączone do obiektów w rysunkach źródłowych są importowane do tabeli danych
opisowych.

Używana tabela danych opisowych

Wybierz tabelę danych obiektu lub wprowadź nazwę dla nowej tabeli. Nazwa tabeli
może zawierać następujące znaki: A-Z, a-z, 0-9, $ oraz _. Nie może zawierać spacji. Musi
rozpoczynać się od znaku alfanumerycznego.
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Dla nazwy nowej tabeli danych obiektu w programie AutoCAD Map 3D zostanie
utworzona nowa tabela danych obiektu z polami, które odpowiadają importowanym
polom. Aby zmienić ustawienia domyślne, kliknij opcję Wybierz pola.
Dla istniejącej tabeli danych obiektu pola wejściowe są domyślnie importowane do
pól danych obiektu o tej samej nazwie. Jeśli nie istnieją pola danych opisowych o tej
samej nazwie, pola te nie są importowane. Aby zmienić ustawienia domyślne, kliknij
opcję Wybierz pola.
Podczas importowania danych, będą one przekształcane na następujące typy danych
opisowych:

■ Typy danych Integer32, Integer16 i Boolean są przekształcane na typ danych Liczba
całkowita (Integer). Dla danych typu Boolean fałsz jest przekształcany na 0 a
prawda na 1.

■ Typy danych Float, Double i Decimal są przekształcane na typ danych Liczba
rzeczywista (Real).

■ Typy danych Char i Date są przekształcane na typ danych znakowych (Character).

Importowane dane są konwertowane na typ danych pasujący do pola danych
opisowych. Jeżeli konwersja nie powiedzie się, AutoCAD Map 3D użyje 0 dla liczb
całkowitych, 0.0 dla liczb rzeczywistych i "" dla znaków.

Wybierz pola

Wybierz pola do zaimportowania i określ nazwy pól danych obiektu.

Dodaj niepowtarzalne pole kluczowe

Powoduje automatyczne utworzenie pola z unikatową wartością dla każdego
zaimportowanego elementu. Można edytować nazwę pola.
Niepowtarzalne numery ID są zwiększane w jednej sesji AutoCAD Map 3D, ale są
restartowane przy ponownym uruchomieniu AutoCAD Map 3D. Aby zakres
niepowtarzalnego klucza obejmował wiele importowanych plików, należy importować
je wszystkie w ramach jednej sesji programu AutoCAD Map 3D.

Dodaj do tabeli bazy danych

Powoduje dołączenie danych załączonych do obiektów w źródle do zewnętrznej tabeli
bazy danych. Wraz z obiektami zostaną zaimportowane połączenia do danych. Wybierz
szablon połączenia do zastosowania. Opcjonalnie można zaimportować tylko dane
połączeń.

Jeżeli brak zdefiniowanych szablonów połączenia w bieżącym rysunku, opcja jest
niedostępna.

Szablon połączenia

Wybierz z listy szablon połączenia.
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Wybierz pola

Wybierz pola do importu z rysunku źródłowego. Jeśli wybrane zostaną tylko pola
kluczy, zostaną one zaimportowane jako dane połączenia, a tabela bazy danych nie
zostanie zaktualizowana.

Utwórz tylko połączenie

Powoduje zaimportowanie tylko danych łączy. Połączenia zostaną przeniesione z
importowanych obiektów do ich odpowiednich wierszy w tabeli, ale nie zostaną
wprowadzone zmiany w tabeli bazy danych.
Jeżeli importujesz tylko pole kluczowe, ta opcja jest automatycznie wybrana.

Okno dialogowe Przypisanie bloku

W tym oknie dialogowym dostępna była lista wszystkich wartości w importowanym pliku
dla określonego elementu danych oraz nazwa bloku, do którego były one przypisane.
Nie jest ono już dostępne. Zamiast tego, należy skorzystać z jednej z poniższych procedur
lub poleceń.

Importowanie map z innych formatów (str. 319)
Podczas importu z plików Arc/INFO (str. 334)
Importowanie z plików MapInfo MIF/MID (str. 338)
Importowanie danych SHP (str. 336)

Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Import pliku Map 3D.

Okno dialogowe Rozwiązanie konfliktu

To okno dialogowe umożliwia rozwiązanie konfliktów, które wystąpiły podczas
importowania.

Aby określić dane do importu (str. 361)

Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Import pliku Map 3D.
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Można przypisać wejściowe dane atrybutów do docelowych pól danych w rysunku
programu AutoCAD Map 3D przy użyciu obu kolumn Dane oraz Klasa obiektu. W wyniku
tego mogą powstać przypisania dwóch różnych pól danych wejściowych do tego samego
docelowego pola danych. Przed kontynuowaniem importowania należy rozwiązać tego
rodzaju konflikty.

Na przykład w polu Klasa obiektu może być określone, że w polu danych obiektu programu
AutoCAD Map 3D o nazwie „Dane_przewodu” przechowywany jest importowany atrybut
„Napięcie”, natomiast w kolumnie Dane – że w tym samym polu danych obiektu
„Dane_przewodu” przechowywany jest inny importowany atrybut, „EMF”. Nie można
przechowywać dwóch wartości danych w jednym polu docelowym. Okno dialogowe
Rozwiązanie konfliktu umożliwia określenie, której wartości danych wejściowych należy
użyć.

Wykryto konflikty dla warstwy wejściowej <Nazwa Warstwy>

Wskazuje, że dla określonej warstwy zostały znalezione konflikty między przypisaniami
atrybutu określonymi w kolumnach Dane i Klasa obiektów.

Lista konfliktów

Wyświetla listę konfliktów przypisań danych, które należy rozwiązać przed
kontynuowaniem importowania. Określ, który z importowanych atrybutów (zdefiniowany
w kolumnie Klasa obiektów, czy określony w kolumnie Dane) powinien być zachowany
w polu danych programu Map.

Pole wejściowe klasy

Kliknij w tej kolumnie, aby użyć wartości określonej w kolumnie Klasa obiektu.

Pole wejściowe danych

Kliknij w tej kolumnie, aby użyć wartości określonej w kolumnie Dane.

Cel

Wyświetla docelowe pole danych atrybutu w rysunku programu AutoCAD Map 3D.
Składnia używana dla pola Cel jest następująca:
KATEGORIA:TABELA:POLE
Gdzie

Typ danych, na przykład "DO" dla danych
opisowych lub "SP" dla szablonu połączenia
(połączona zewnętrzna baza danych).

KATEGORIA

Nazwa tabeli danych opisowych lub nazwa
tabeli bazy danych.

TABELA

Nazwa pola danych.POLE
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Użyj klasy

Rozwiązuje wszystkie konflikty przy użyciu definicji Pole wejściowe klasy.

Użyj danych

Rozwiązuje wszystkie konflikty używając definicji Pole wejściowe danych.

OK

Powoduje zaakceptowanie bieżących ustawień i powrót do okna dialogowego Import.

Okno dialogowe Przekształć układ współrzędnych

To okno dialogowe było używane do konwersji pliku z jednego układu współrzędnych
na inny. Nie jest ono już dostępne. Zamiast tego, należy skorzystać z jednej z poniższych
procedur lub poleceń.

Aby wyeksportować dane do formatu DGN (str. 1205)
Aby wyeksportować dane do formatu SHP (str. 1199)
Aby wyeksportować dane do Arc/INFO (str. 1195)

Kliknij opcję Plik ➤ Przekształć DWG na ➤ Eksport pliku Map 3D.

Jeśli odpowiedni układ współrzędnych nie występuje na liście w żadnej z kategorii, można
utworzyć nowy układ współrzędnych (str. 83).

Grupa Parametry wejściowe

Z listy Układ współrzędnych wybierz kod układu współrzędnych dla istniejącego pliku.
Lista ta wyświetla wszystkie kody z wybranej kategorii. Aby wyświetlić kody dla innej
kategorii, wybierz nową kategorię z listy Kategoria.

Grupa Parametry wyjściowe

Z listy Układ współrzędnych wybierz kod układu współrzędnych dla nowego pliku.
Lista ta wyświetla wszystkie kody z wybranej kategorii. Aby wyświetlić kody dla innej
kategorii, wybierz nową kategorię z listy Kategoria.
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Okno dialogowe Definiuj szablon połączenia (MAPIMPORT4)

To okno dialogowe umożliwiało zdefiniowanie nowego szablonu połączenia podczas
importowania zewnętrznego pliku mapy do formatu AutoCAD Map 3D. Nie jest ono już
dostępne. Zamiast tego, należy skorzystać z jednej z poniższych procedur lub poleceń.

Importowanie map z innych formatów (str. 319)
Podczas importu z plików Arc/INFO (str. 334)
Importowanie z plików MapInfo MIF/MID (str. 338)
Importowanie danych SHP (str. 336)

Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Import pliku Map 3D.

OK

Po kliknięciu OK, tworzony jest szablon połączenia dla tabeli używając kolumn
kluczowych w grupie Wybór klucza, która została ustawiona na Włącz.

Grupa Specyfikacja tabeli

Należy wybrać źródło danych, katalog i schemat. Podaj nazwę tabeli. Aby wybrać z
listy nazw tabel, należy kliknąć przycisk Lista.

Grupa Szablon połączenia

Umożliwia wprowadzenie nazwy dla szablonu połączenia. Nazwy szablonów połączeń
mogą mieć do 31 znaków alfanumerycznych.

Grupa Wybór klucza

Określa kolumnę kluczową przez wybranie kolumny i kliknięcie Włącz.

Okno dialogowe Eksport

To okno dialogowe umożliwia wybranie obiektów rysunkowych do wyeksportowania
oraz określenie opcji eksportowania. Nie można eksportować danych elementów.

Aby eksportować obiekty rysunkowe do plików w innych formatach (str. 1184)
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Kliknij opcję Plik ➤ Przekształć DWG na ➤ Eksport pliku Map 3D.

Jeżeli wcześniej zostały zapisane ustawienia w tym oknie dialogowym, można kliknąć
Wczytaj, aby wczytać ponownie te ustawienia. Aby zapisać bieżące ustawienia do
późniejszego użycia w skryptach, należy kliknąć Zapisz.

Okno dialogowe zawiera następujące zakładki:

■ Karta Wybór (str. 1459)

■ Karta Dane (str. 1461)

■ Karta Opcje (str. 1462)

W przypadku eksportu do formatów SDF, Oracle lub ArcSDE w oknie dialogowym Eksport
jako karta Dane podstawiana jest Karta Klasa elementów (str. 1460).

KartaWybór

Określa obiekty do eksportowania.

Typ obiektu

Dla niektórych formatów, należy określić typ obiektu do eksportu. Obiekty innego
typu zostaną odfiltrowane z eksportowanego zestawu. Aby wyeksportować te inne
rodzaje elementów, należy ponownie uruchomić polecenie Eksport. Należy zauważyć,
że niektóre obiekty na rysunku AutoCAD Map 3D mogą być eksportowane jako różnego
rodzaju elementy.

Wybór obiektów do eksportu

Wybiera obiekty, które będą wyeksportowane.

Wybierz wszystko

Wybiera wszystkie obiekty.

Wybierz ręcznie

Umożliwia ręczny wybór obiektów do eksportu. Aby zmienić zbiór wskazań, należy
kliknąć Wybierz obiekty lub Szybki wybór.

Grupa Filtr wybranych

Filtruje wybrane obiekty bazując na warstwie lub klasie obiektu. Aby zastosować filtr,
należy podać nazwy warstw lub klas obiektu, które będą uwzględnione, bądź kliknąć
przycisk, aby wybrać z listy. Obiekty, które nie znajdują się na wybranych warstwach
i w wybranej klasie obiektu, zostaną odfiltrowane z eksportowanych. Linia stanu
pokazuje, jak wiele obiektów zostało wybranych i jak wiele zostało odfiltrowanych.
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Wybór topologii regionów do eksportu

Nazwa

Należy wybrać topologię regionów do eksportu. Wszystkie regiony w wybranej topologii
zostaną przekształcone na wieloboki i wyeksportowane.
Te obiekty są dodatkowe do wszystkich obiektów wybranych powyżej.

Grupuj złożone regiony

Grupuje zagnieżdżone regiony w jeden zbalansowany region. Każdy zagnieżdżony
region musi mieć centroidę.
Jeżeli ta opcja nie zostanie wybrana, AutoCAD Map 3D utworzy oddzielne regiony,
jeden dla każdej centroidy.

Podgląd filtru

Podgląd obiektów, które zostaną wyeksportowane. Na podglądzie obiekty, które będą
eksportowane, są wyróżnione. Aby pozostawić podgląd i wrócić do tego okna
dialogowego, należy nacisnąć klawisz Esc.

Karta Klasa elementów

Wybierz metodę organizowania wybranych obiektów rysunkowych w logiczne klasy
elementów.

Przypisanie DWG do klasy elementów

Określ, w jaki sposób obiekty DWG mają być przypisywane do klas elementów FDO.

Utwórz pojedynczą klasę ze wszystkich wybranych elementów

Powoduje utworzenie pojedynczej klasy elementów FDO ze wszystkich wybranych
obiektów DWG. Jest to ustawienie domyślne.

Utwórz wiele klas elementów na podstawie właściwości rysunku

Umożliwia utworzenie wielu klas elementów na podstawie właściwości rysunku
(warstwa AutoCAD, tabele danych obiektów, klasy klasyfikacji obiektu lub tabele
szablonów połączeń). Aby wybrać właściwość rysunku, z których mają być utworzone
klasy elementów, skorzystaj z listy wyboru Używana właściwość rysunku.

Wybierz atrybuty

Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Wybierz atrybuty. Umożliwia wybranie
określonych atrybutów do wyeksportowania. Można wybrać atrybuty dla operacji
eksportowania zarówno pojedynczej klasy, jak i wielu klas. Dla operacji eksportu wielu
klas atrybuty te będą dodawane do wszystkich klas elementów.

Właściwość rysunku

Wybierz właściwości rysunku do wyeksportowania.
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Klasa elementów

Wyświetla klasę elementów, do której dane są eksportowane. Jeśli eksportowanie
odbywa się do istniejącej składnicy danych FDO, można użyć listy rozwijanej w celu
przypisania danych do istniejących pól. Istniejące klasy elementów są wyświetlane na
niebiesko. Do pojedynczej klasy elementów można przypisać więcej niż jedną
właściwość.
Aby uzyskać dostęp do przypisań właściwości na poziomie klas elementów, kliknij

przycisk w polu Klasa elementów. Zostanie wyświetlone okno dialogowe
Przypisanie klas elementów, w którym można będzie przypisać określone właściwości
rysunku do poszczególnych właściwości klas elementów.

Geometria

Użyj listy rozwijanej, aby wybrać dane geometrii, które mają być wyeksportowane dla
każdej właściwości rysunku. Aby wyświetlić listę rozwijaną, kliknij w odpowiednim
polu, a następnie kliknij strzałkę w dół. Dla klas istniejących wcześniej, w polu tym
jest wyświetlany typ geometrii już skojarzonej z klasą.

Pokaż schematy

Zaznacz to pole, aby wyświetlić schematy klas elementów, do których przypisywane
są dane.

Karta Dane
Dane

Aby dołączyć dane do wyeksportowanych obiektów, należy wybrać pola danych do
eksportu. Wybrane pola pojawią się w tabeli. Można także podać wyrażenie.

UWAGA W przypadku eksportowania do formatu SHP z wykorzystaniem klasyfikacji
obiektu do tworzenia klas elementów określenie atrybutów w tym miejscu może nie być
pożądane, ponieważ atrybuty określone na tej karcie zostaną zastosowane dla wszystkich
klas elementów. Jeśli w tym miejscu atrybuty nie zostaną określone, właściwości
tworzonych klas elementów będą zdefiniowane na podstawie oryginalnych klas obiektów.

Wybierz atrybuty

Wyświetla okno dialogowe Wybierz atrybuty, w którym można wybrać właściwości,
właściwości obiektów, informacje o topologii, informacje o klasie obiektów lub pola
z danych szablonu połączenia, danych opisowych lub atrybutów bloku.

PORADA Aby eksportować tylko wartości kluczy, należy wybrać pola w grupie
Szablony połączeń. Ponieważ wartości kluczy są przechowywane w rysunku jako dane
połączenia, wybranie tylko pól kluczowych podnosi wydajność.

Na liście atrybutów Dane obiektu są specyficzne dla mapy i zawierają atrybuty
wszystkich obiektów na mapie, posiadających przypisane tabele z danymi obiektu.

Okno dialogowe Eksport | 1461



Właściwości obiektu są właściwościami poszczególnych typów elementów. Są to te
same atrybuty, co wyświetlane na palecie Właściwości. Właściwości są atrybutami
stosowanymi dla wszystkich obiektów DWG na mapie.

Pole źródłowe

Wyświetla dane wybrane do eksportu. Należy kliknąć Wybierz atrybuty, aby wybrać
dodatkowe dane, lub podać wyrażenie.

Pole wyjściowe

Należy podać nazwę dla pola w pliku wyjściowym. Nazwy pola wyjściowego mogą
zawierać dowolne znaki alfanumeryczne i symbol podkreślenia ("_").

Utwórz niepowtarzalne pole kluczowe

Tworzy niepowtarzalną wartość dla każdego eksportowanego obiektu. Dla tego pola
można określić nazwę.
Niepowtarzalne numery ID są zwiększane w jednej sesji AutoCAD Map 3D, ale są
restartowane przy ponownym uruchomieniu AutoCAD Map 3D. Jeżeli chcesz, aby
niepowtarzalne klucze przypisać do eksportowanych plików, koniecznie eksportuj
wszystkie pliki w tej samej sesji AutoCAD Map 3D.

Karta Opcje

Konwersja współrzędnych

Aby przekształcić wyeksportowane obiekty na inny układ współrzędnych, zaznacz
pole Przekształć na. Podaj kod układu współrzędnych pliku eksportu albo kliknij przycisk
Wybierz układ współrzędnych i wybierz układ z listy.
Jeżeli pole jest niedostępne, bieżący rysunek nie ma przypisanego układu
współrzędnych. Wspomniane okno dialogowe można anulować, przypisując układ
współrzędnych do bieżącego rysunku, a następnie ponownie wydając polecenie
eksportu.

Inne

Pojawienie się określonych opcji w tej sekcji zależy od wybranego formatu eksportu.

Traktuj zamknięte polilinie jako regiony

Eksportuj zamknięte polilinie jako regiony. Jeżeli to pole nie jest wybrane, tylko regiony
będą eksportowane jako regiony.

UWAGA Jeżeli eksportowana jest topologia regionów, która zawiera zamknięte
polilinie i te zamknięte polilinie są częścią zbioru wskazań, zaznaczenie tego pola
wyboru może utworzyć powielone regiony w eksportowanym pliku.

Ustawienia dodatkowe

Na karcie Opcje mogą być wyświetlone inne ustawienia w zależności od wybranego
formatu. Ponadto w przypadku niektórych formatów można kliknąć Opcje sterownika,
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aby określić dodatkowe opcje. Przycisk jest niedostępny w przypadku formatów
nieposiadających dodatkowych opcji sterownika. W celu uzyskania dalszych informacji
na temat określonego formatu, zobacz rozdział Obsługiwane formaty importu (str.
325).

Dodatkowe uwagi

■ W programie AutoCAD Map 3D właściwości oryginalnych obiektów są eksportowane
bez względu stylizacje map. Wyjątkiem są niektóre teksty. Elementy tekstowe
utworzone za pomocą stylizacji tekstu zostaną wyeksportowane. Aby uniknąć
eksportowania elementów tekstowych, przed rozpoczęciem eksportowania danych
wyłącz wszystkie stylizacje. Aby wyeksportować stylizowane obiekty rysunkowe,
zapisz stylizacje do połączonego pliku wyjściowego, a następnie wyeksportuj
połączone obiekty. Stylizowane warstwy elementów można eksportować za pomocą
Menedżera wyświetlania. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale
Zapisywanie lub eksportowanie Warstwy menedżera wyświetlania (str. 1227).

■ Ustawienia zapisane przy pomocy polecenia MAPEXPORT w wersji 4.0 programu
AutoCAD Map 3D lub wcześniejszej nie mogą być wczytane w tym oknie dialogowym.

Okno dialogowe Przypisywanie atrybutów klasy obiektów.

To okno dialogowe umożliwia określenie, w jaki sposób dane atrybutów z importowanego
pliku mają być przypisane do definicji klasy obiektów w rysunku AutoCAD Map 3D.

Przypisywanie klasy obiektów do warstwy wejściowej (str. 356)

Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Import pliku Map 3D.

Wybierz klasę obiektu

Wyświetla klasy obiektów zdefiniowane na rysunku AutoCAD Map 3D.

Pola wejściowe

Wyświetla importowane pola danych atrybutów, które są dostępne do przypisania do
Pól docelowych w definicji klasy obiektów.
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Pola docelowe

Wyświetla atrybuty w wybranej klasie obiektów, która wymaga przypisania. Należy
przypisać tyle Pól docelowych ile jest możliwe.
Po przypisaniu pola docelowego nie pojawia się ono na liście Pola docelowe, zatem
brak pól docelowych na liście Pól docelowych oznacza, że wszystkie zostały już
przypisane. Zapewnia to, że każde pole docelowe jest przypisane tylko do jednego
importowanego pola danych.
Jeżeli pole docelowe nie zostanie przypisane, zostanie użyta wartość domyślna klasy
obiektów.
Składnia używana dla pola docelowego
KATEGORIA:TABELA:POLE
Gdzie

Typ danych, na przykład "DO" dla danych
opisowych lub "SP" dla szablonu połączenia
(połączona zewnętrzna baza danych).

KATEGORIA

Nazwa tabeli danych opisowych lub nazwa
tabeli bazy danych.

TABELA

Nazwa pola danych.POLE

OK

Akceptuje bieżące ustawienia i wraca do okna dialogowego Import.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe, anuluje wszystkie wprowadzone ustawienia i wraca do okna
dialogowego Import.

Okno dialogowe Import

To okno dialogowe umożliwia określenie opcji i ustawień dla importowanych plików.

Importowanie map z innych formatów (str. 319)
Aby określić obszar importu (str. 353)
Określanie warstwy programu AutoCAD podczas importu (str. 355)
Przypisywanie klasy obiektów do warstwy wejściowej (str. 356)
Aby przypisać układ współrzędnych do bieżącego rysunku (str. 138)
Aby określić dane do importu (str. 361)
Aby określić sposób importowania punktów (str. 363)
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Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Import pliku Map 3D.

W tabeli można podać właściwości każdej wprowadzanej warstwy (czasami nazywanej
schematem, poziomem lub plikiem).

Aby importować warstwę wejściową, należy zaznaczyć pole obok nazwy warstwy. Aby
zmienić inne ustawienia wprowadzonej warstwy, należy zaznaczyć pole, które ma zostać

zmienione. Kliknij strzałkę w dół, aby wybrać z listy lub kliknij

Aby posortować określoną kolumnę, należy kliknąć prawym przyciskiem nagłówek
kolumny. Kliknąć Sortuj rosnąco lub Sortuj malejąco.

Aby skopiować zawartość pola, należy kliknąć w nim prawym przyciskiem. Kliknąć przycisk
Kopiuj. Kliknąć prawym przyciskiem w polu docelowym. Kliknąć jedną z opcji Wklej. Aby
skopiować zawartość pola na wszystkie pozostałe warstwy, należy kliknąć prawym
przyciskiem w polu. Kliknąć jedną z opcji Wklej na wszystkie warstwy. Należy pamiętać,
że przy wklejaniu w pola Klasa obiektów przypisania nazwy klasy obiektów i danych są
wklejane oddzielnie, a jeżeli wystąpi konflikt przypisania danych, to opcje przypisywania
wklejanych danych nie będą dostępne.

Układ współrzędnych bieżącego rysunku

Wyświetla globalny układ współrzędnych dla bieżącego rysunku. Aby zmienić ten
układ współrzędnych lub przypisać układ współrzędnych, należy kliknąć Przypisz
globalny układ współrzędnych.

Opcje sterownika

W przypadku niektórych formatów można kliknąć Opcje sterownika, aby określić
dodatkowe opcje. Niektóre formaty nie posiadają dodatkowych opcji sterownika. W
celu uzyskania dalszych informacji na temat określonego formatu zobacz rozdział
Obsługiwane formaty importu (str. 325).

UWAGA Jeśli importujesz z formatu DGN (wersja 8), w rysunku może znajdować się
więcej niż jeden model. W takim wypadku widać będzie odzwierciedlające siebie
warstwy wejściowe. Wszystkie modele ogólnie odpowiadają obszarowi modelu w
programie AutoCAD Map 3D (np. Układ 1 lub Układ 2). W zależności od ustawień
wybranych w Opcjach sterownika nazwy warstw wejściowych zostaną nadane według
następującej składni: NazwaModelu_NumerPoziomu, NazwaModelu_NazwaPoziomu
lub NazwaModelu_TypGeometrii.
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Należy upewnić się, że opcje sterownika zostały ustawione przed zmodyfikowaniem
tabeli. Zmiana opcji sterownika może spowodować zresetowanie niektórych ustawień
w tabeli.

Filtr przestrzenny

Określa obszar do którego będą importowane dane.

Brak

Nie ogranicza obszarem importowanego pliku i importuje cały plik.

Obecnie wyświetlany

Ogranicza import do obszaru pokazywanego w oknie bieżącego rysunku.

Definiuj okno

Ogranicza import do prostokątnego obszaru zdefiniowanego w rysunku. Należy kliknąć
Wybierz. Następnie przeciągnąć kursor z prawej na lewo, aby zdefiniować obszar.
Będą importowane obiekty znajdujące się w prostokątnym oknie i przecinające je.
Uwagi:

■ AutoCAD Map 3D nie wyświetla podglądu importowanych danych.

■ Jeżeli układ współrzędnych skojarzony z rysunkiem Map różni się od układu
współrzędnych określonego w kolumnie Układ współrzędnych, AutoCAD Map 3D
wykona odwrotną transformację, aby określić poprawną przestrzeń (obszar)
współrzędnych dla importowanych danych.

Tabela importowanych właściwości

Warstwa wejściowa

Wyświetla wszystkie warstwy (czasami zwane schematem, poziomami lub plikami)
dla wybranego pliku lub folderu. Wybierz pole obok nazwy warstwy wejściowej aby
importować obiekty z tej warstwy.

Warstwa rysunku

Określa warstwę docelową w bieżącym rysunku. Obiekty będą importowane na wybraną
warstwę. Można wybrać istniejącą lub utworzyć nową warstwę. Aby użyć nazw warstw

zapisanych w danych, kliknij przycisk . Wybierz pole danych.

Klasa obiektów

Określa nazwę klasy obiektów, która będzie używana dla importowanych danych.
Przykładowo obiekty na importowanej warstwie wejściowej ShapeFile mogą być
sklasyfikowane i znajdować się w klasie obiektów "UŻYCIE TERENU" w programie
Map.
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Należy kliknąć strzałkę w dół, aby wybrać z listy poprawnych klas obiektów. Przycisk

umożliwia określenie atrybutów importowanych danych, które będą używane
do wypełnienia definicji klasy obiektów. Ten proces jest znany jako przypisywanie
atrybutów. Jeżeli atrybuty nie zostaną przypisane, AutoCAD Map 3D wypełni klasę
obiektów domyślnymi wartościami klasy obiektów.

UWAGA Ta kolumna jest dostępna tylko wtedy, gdy klasy obiektów są zdefiniowane
na rysunku programu Map. Więcej informacji na temat ustawiania klas obiektów
znajduje się w rozdziale Konfigurowanie klasyfikacji obiektów (str. 108).

Wejściowy układ współrzędnych

Wyświetla układ współrzędnych importowanej warstwy. Obiekty będą przekształcone
z wejściowego układu współrzędnych na układ współrzędnych przypisany do bieżącego

rysunku. Przycisk umożliwia określenie kodu układu współrzędnych dla
importowanych obiektów.

UWAGA Ta kolumna jest dostępna tylko wtedy, gdy przypisano układ współrzędnych
do bieżącego rysunku. Aby przypisać układ współrzędnych do bieżącego rysunku,
należy kliknąć Przypisz globalny układ współrzędnych w polu Układ współrzędnych
bieżącego rysunku.

Dane

Wyświetla nazwę tabeli danych opisowych lub szablon połączenia użyty dla

importowanych danych. Przycisk umożliwia określenie nazwy dla tabeli i wybór
pól, z których ma składać się tabela danych obiektów.
Dane są importowane tylko, gdy są skojarzone z obiektami zaimportowanymi. Jeśli
brak skojarzeń obiektów z danymi, tabela nie jest tworzona.

Punkty

Wyświetla blok używany dla punktów. Należy wybrać ACAD_POINT lub nazwę bloku
z listy. Aby utworzyć tekst lub uzyskać nazwy bloków dla importowanych danych,

należy kliknąć przycisk i wybrać pole danych.

Zapisane profile

Aby zapisać swoje ustawienia jako profil, należy kliknąć przycisk Zapisz. Aby skorzystać
z ustawień zapisanych poprzednio, należy kliknąć Wczytaj. Można użyć zapisanych
ustawień, aby wspomóc automatyzację skryptów.
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UWAGA Ustawienia zapisane przy pomocy polecenia MAPIMPORT w wersji 4.0
programu AutoCAD Map 3D lub wcześniejszej nie mogą być wczytane w tym oknie
dialogowym.

Importuj regiony jako zamknięte polilinie

Określa, że regiony będą importowane jako zamknięte polilinie, które są pomocne,
jeżeli regiony będą używane w topologii regionów. Jeżeli ta opcja nie jest wybrana,
regiony są importowane jako regiony. Aby zmienić domyślny stan tej opcji, należy
użyć polecenia MAPUSEMPOLYGON.

Użyj wartości domyślnych klasy dla wartości poza przedziałem

Określa, że będą używane domyślne wartości klasy obiektów dla wartości
importowanych danych, które nie znajdują się w określonym zakresie klasy obiektów.
Wybranie tej opcji zagwarantuje, że importowane dane będą dokładnie sklasyfikowane,
ale mogą wymagać programu AutoCAD Map 3D do zmodyfikowania niektórych wartości
importowanych danych.

Okno dialogoweOpcje importu danych (MAPIMPORT4)

To okno dialogowe było używane do określenia, w jaki sposób obiekty i dane w
importowanym pliku są importowane do programu AutoCAD Map 3D. Nie jest ono już
dostępne. Zamiast tego, należy skorzystać z jednej z poniższych procedur lub poleceń.

Importowanie map z innych formatów (str. 319)
Podczas importu z plików Arc/INFO (str. 334)
Importowanie z plików MapInfo MIF/MID (str. 338)
Importowanie danych SHP (str. 336)

Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Import pliku Map 3D.

Wykonaj

Kliknięcie polecenia Wykonaj przekształci wybrany plik.

OK

Kliknięcie przycisku OK zamknie okno dialogowe z zachowaniem bieżących ustawień
opcji importu.
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Grupa Import grafiki

Wykonaj transformację współrzędnych

Aby przekonwertować plik z jednego układu współrzędnych na drugi, należy wybrać
Wykonaj transformację współrzędnych. Kliknij przycisk Definiuj, aby wyświetlić okno
dialogowe Przekształć układ współrzędnych.

Przekształć element danych w warstwy

Ta opcja służy do używania danych atrybutów w pliku importu do ustalenia warstwy
docelowej dla tworzonych obiektów AutoCAD Map 3D.
Kliknięcie przycisku Warstwy wyświetla okno dialogowe Przekształć elementy danych
w warstwy, w którym można odwzorować wartości dla wybranych elementów danych
do określonych warstw w pliku wyjściowym.

Przekształć element danych w nazwę bloku

Ta opcja służy do używania danych atrybutów w pliku importu do ustalenia docelowej
nazwy bloku dla tworzonych centroid regionów i punktów.
Kliknięcie opcji Bloki wyświetla okno dialogowe Przekształć elementy danych w nazwę
bloku, w którym można odwzorować wartości dla wybranego elementu danych do
określonych nazw bloku w pliku wyjściowym.

Grupa Import elementów danych

Ignoruj elementy danych

Wybierz tę opcję, aby ignorować atrybuty w pliku importu (inne niż dane
wykorzystywane w przekształcaniu w warstwę oraz w nazwę bloku o których była
mowa powyżej).
Wybierz tę opcję, jeżeli nie chcesz wykonać konwersji danych z atrybutów na dane
opisowe lub utworzyć połączenia do tablic SQL. Tylko obiekty graficzne w pliku będą
konwertowane.

Przekształć elementy danych w dane obiektu

Wybierz tę opcję, aby przekonwertować atrybuty w pliku importu w dane obiektu.
Kliknięcie opcji Dane wyświetla okno dialogowe Tabela danych opisowych, w którym
można wybrać nazwę istniejącej tabeli danych opisowych lub utworzyć nową.

Przekształć elementy danych w tabelę SQL

Ta opcja służy do używania danych atrybutów w pliku importu do tworzenia połączeń
z istniejącymi tabelami SQL lub do tworzenia nowych tabel.
Kliknięcie opcji SQL wyświetla okno dialogowe Przekształć elementy danych w tabelę
SQL, w którym można odwzorować określone elementy danych na określone kolumny
w zewnętrznej bazie danych.
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GrupaOpcje

Wczytaj

Używa poprzednio zachowanych ustawień importu.

Zapisz

Zapisuje bieżące ustawienia, aby można ich użyć ponownie.

Okno dialogowe Przypisanie warstw (MAPIMPORT4)

To okno dialogowe było używane do określania wszystkich wartości w importowanym
pliku dla określonego elementu danych i warstwy, do której były one przypisane. Nie
jest ono już dostępne. Zamiast tego, należy skorzystać z jednej z poniższych procedur
lub poleceń.

Importowanie map z innych formatów (str. 319)
Podczas importu z plików Arc/INFO (str. 334)
Importowanie z plików MapInfo MIF/MID (str. 338)
Importowanie danych SHP (str. 336)

Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Import pliku Map 3D.

Okno dialogowe Przypisanie warstw (Import)

To okno dialogowe umożliwia określenie warstwy docelowej w bieżącym rysunku dla
wybranej warstwy w importowanym pliku. Nazywane jest to czasem schematem,
poziomem lub plikiem.

Określanie warstwy programu AutoCAD podczas importu (str. 355)

Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Import pliku Map 3D.
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Utwórz na istniejącej warstwie

Wstawia importowane obiekty na istniejącą warstwę w rysunku. Kliknięcie strzałki w
dół umożliwia wybranie warstwy.
Jeżeli przypisano importowaną warstwę do Klasy obiektów właściwością warstwa,
domyślną jest warstwa określona w klasie obiektów.

Utwórz na nowej warstwie

Wstawia importowane obiekty na nową warstwę. Umożliwia wprowadzenie nazwy
dla nowej warstwy.

Użyj pola danych dla nazwy warstwy

Wstawia importowane obiekty na warstwę, bazując na danych dołączonych do
obiektów. Kliknięcie strzałki w dół pozwala wybrać pole, które będzie użyte dla nazw
warstw. Dla każdego obiektu AutoCAD Map 3D odczyta wartość w określonym polu
i umieści obiekty na warstwie z tą samą nazwą. Jeśli warstwa nie istnieje, zostanie
utworzona. Jeśli obiekt nie posiada w określonym polu wartości, zostanie umieszczony
na warstwie 0.
AutoCAD Map 3D wykorzystuje tylko pierwszych 255 znaków wartości pola. Jeżeli
importowany plik ma wartości pola, które są dłuższe, należy zmienić wartość przed
importem pliku.

UWAGA Jeżeli zostanie wykryty konflikt między warstwą określoną przez ustawienie
Warstwa rysunku, a klasą obiektów z właściwością warstwy, w programie AutoCAD
Map 3D użyte będą ustawienia warstwy rysunku, z wyjątkiem sytuacji, kiedy warstwa
rysunku jest ustawiona na <Brak>. W tym przypadku użyte zostaną ustawienia klasy
obiektów. Jeśli pole wyboru Użyj wartości domyślnych klasy jest zaznaczone, w
programie AutoCAD Map 3D dane zostaną przypisane do konkretnych warstw rysunku.

Okno dialogoweWarstwy do poziomówDGN

To okno dialogowe pozwala okreslić nazwę dla odpowiedniego poziomu w eksportowanym
pliku DGN dla każdej warstwy w bieżącym rysunku.

Aby wyeksportować dane do formatu DGN (str. 1205)

Kliknij opcję Plik ➤ Przekształć DWG na ➤ Eksport pliku Map 3D.
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Aby zmienić nazwę poziomu DGN, należy kliknąć pole Poziom DGN, które ma być
zmienione i podać nową nazwę. Nazwy w wersji DWG 7 mogą być liczbami lub ciągami
tekstowymi. Nazwy w wersji DWG 8 muszą być ciągami tekstowymi.

Procedury związane:

■ Eksportowanie do formatu MicroStation Design (DGN) w wersjach·7 i·8 (str. 1202)

Okno dialogowe Szablon połączenia do eksportu

To okno dialogowe było używane do wyboru szablonu połączenia dla operacji eksportu.
Nie jest ono już dostępne. Zamiast tego, należy skorzystać z jednej z poniższych procedur
lub poleceń.

Aby wyeksportować dane do formatu DGN (str. 1205)
Aby wyeksportować dane do formatu SHP (str. 1199)
Aby wyeksportować dane do Arc/INFO (str. 1195)

Kliknij opcję Plik ➤ Przekształć DWG na ➤ Eksport pliku Map 3D.

Jeżeli wybrano opcję Przekształć dane SQL na element danych, dane z tabeli odniesienia
będą eksportowane.

Jeżeli wybrano opcję Przekształć łącze bazy danych w element danych, to eksportowana
będzie wartość kolumny kluczowej, która łączy obiekt z tabelą.

Okno dialogowe Przekształć elementy danych w nazwę bloku
(MAPIMPORT4)

To okno dialogowe było używane do określenia, który element danych miał być
zastosowany do określenia bloku dla punktów lub centroid regionów. Nie jest ono już
dostępne. Zamiast tego, należy skorzystać z jednej z poniższych procedur lub poleceń.

Importowanie map z innych formatów (str. 319)
Podczas importu z plików Arc/INFO (str. 334)
Importowanie z plików MapInfo MIF/MID (str. 338)
Importowanie danych SHP (str. 336)
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Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Import pliku Map 3D.

Gdy plik zostanie przekształcony, wartość wybranego elementu danych dla każdego
obiektu określa używany blok.

Aby przypisać wartość do nazwy bloku, należy wybrać wartość z listy Wartości dostępne
i wybrać blok z listy Nazwa bloku docelowego. Kliknij przycisk >>.

Grupa Element danych

Wybierz element danych, który ma służyć do określenia bloku docelowego.

Lista Wartości dostępne

Wyświetla wszystkie wartości w pliku importu dla wybranego elementu danych.

Pole Nazwa bloku docelowego

Wybierz nazwę bloku. Aby wczytać blok, kliknij przycisk Wczytaj.

>>

Przenosi wybrane wartości z listy Wartości dostępne na listę Wartości przypisane dla
wybranej nazwy bloku.

<<

Usuwa wybrane wartości z wybranej nazwy bloku i przywraca je na listę Wartości
dostępne.

Lista Wartości przypisane

Wyświetla wartości przypisane do bieżącej nazwy bloku.

Auto blok

Przypisuje każdą wartość do nazwy bloku o tej samej nazwie.

Lista

Wyświetla okno dialogowe Przypisanie bloku, w którym podane są przypisane nazwy
bloków dla każdej wartości w wybranym elemencie danych.
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Okno dialogowe Przekształć elementy danych wwarstwy
(MAPIMPORT4)

To okno dialogowe było używane do określenia elementu danych, który miał być używany
do określenia warstwy docelowej dla obiektów. Nie jest ono już dostępne. Zamiast tego,
należy skorzystać z jednej z poniższych procedur lub poleceń.

Importowanie map z innych formatów (str. 319)
Podczas importu z plików Arc/INFO (str. 334)
Importowanie z plików MapInfo MIF/MID (str. 338)
Importowanie danych SHP (str. 336)

Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Import pliku Map 3D.

Gdy plik jest konwertowany, wartość wybranego elementu danych dla każdego obiektu
będzie określała jego warstwę.

Aby odwzorować wartość na warstwę, wybierz wartość na liście Wartości dostępne i
wybierz warstwę z listy Warstwa docelowa. Kliknij przycisk >>.

Pole Element danych

Wybierz element danych, który ma być zastosowany do określenia warstwy docelowej.

Lista Wartości dostępne

Wyświetla wszystkie wartości w pliku importu dla wybranego elementu danych.

Pole Wybierz warstwę docelową

Wybiera warstwę. Aby utworzyć nową warstwę kliknij przycisk Nowa.

>>

Przenosi wybrane wartości z listy Wartości dostępne do listy Wartości przypisane dla
wybranej warstwy.

<<

Usuwa wybrane wartości z wybranej warstwy i przywraca je na listę Wartości dostępne.

Lista Wartości przypisane

Podaje wartości przypisane do bieżącej warstwy.
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Auto warstwa

Przypisuje każdą wartość do warstwy o tej samej nazwie. Jeżeli warstwa nie istnieje
to zostanie utworzona.

Lista

Wyświetla okno dialogowe Przypisanie warstwy, w którym podane są przypisane
warstwy dla każdej wartości w wybranym elemencie danych.

Okno dialogowe Przekształć elementy danych w SQL
(MAPIMPORT4)

To okno dialogowe było używane do przypisywania elementów danych w importowanym
pliku do określonych kolumn w tabelach zewnętrznej bazy danych. Nie jest ono już
dostępne. Zamiast tego, należy skorzystać z jednej z poniższych procedur lub poleceń.

Importowanie map z innych formatów (str. 319)
Podczas importu z plików Arc/INFO (str. 334)
Importowanie z plików MapInfo MIF/MID (str. 338)
Importowanie danych SHP (str. 336)

Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Import pliku Map 3D.

Pole Łącze bazy danych

Określa, czy połączyć obiekty z istniejąca tabelą bazy danych, czy utworzyć nową
tabelę i połączyć z nią obiekty.
Gdy importowany jest plik, każdy obiekt w pliku importu jest połączony z rekordem
w tabeli zewnętrznej bazy danych z odpowiadającą wartością kolumny kluczowej. Albo
tworzona jest nowa tabela z użyciem wartości pochodzących z elementów danych i
połączenia są tworzone do nowej tabeli.
Aby połączyć element danych z wartością kluczową, wybierz element danych na liście
Import elementów danych i wybierz wartość kluczową na liście Szablon połączenia.
Kliknij przycisk >>.

Pole Import elementów danych

Wyświetla wszystkie elementy danych w pliku importu.

Grupa Szablon połączenia

Wybiera z listy szablon połączenia.
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Aby utworzyć nowy szablon połączenia, kliknij Definiuj w celu wyświetlenia okna
dialogowego Definiuj szablon połączenia.

>>

Łączy wybrany element danych importu z wybranym przyciskiem w szablonie
połączenia.

<<

Usuwa wybrane połączenie z listy Szablonu połączenia i przywraca element danych
do listy Elementy danych importu.

Okno dialogowe Eksportuj mapę

To okno dialogowe było używane do eksportowania danych z programu AutoCAD Map
3D do zewnętrznego formatu pliku. Nie jest ono już dostępne. Zamiast tego, należy
skorzystać z jednej z poniższych procedur lub poleceń.

Aby wyeksportować dane do formatu DGN (str. 1205)
Aby wyeksportować dane do formatu SHP (str. 1199)
Aby wyeksportować dane do Arc/INFO (str. 1195)

Kliknij opcję Plik ➤ Przekształć DWG na ➤ Eksport pliku Map 3D.

Wykonaj

Po ustawieniu opcji należy kliknąć Wykonaj, aby wyświetlić okno dialogowe Opcje
eksportu mapy, w którym można określić, jak wyeksportować grafikę i dane.

OK

Kliknięcie przycisku OK zamknie okno dialogowe z zachowaniem bieżących ustawień
opcji importu.

Grupa Eksportuj do pliku

Format

Wybierz format eksportu.

Nazwa

Wprowadź nazwę i lokalizację nowego pliku lub katalogu.
Jeżeli nie znasz lokalizacji, kliknij przycisk Przeglądaj, aby przejrzeć istniejące pliki i
katalogi. Jeżeli tworzysz pokrycie, katalog nadrzędny dla nowego katalogu musi mieć

1476 | Rozdział 25   Okna dialogowe importu i eksportu



typ "roboczy" i zawierać wyłącznie inne katalogi pokrycia, a ponadto w nowym katalogu
nie mogą się znajdować żadne pliki. Domyślnym formatem pokrycia jest UNIX ArcInfo.
Jeżeli katalog roboczy zawiera istniejące pokrycie PC ArcInfo, nowe pokrycie będzie
w formacie PC ArcInfo.

Pole Typ pliku

Wybierz typ pliku dla eksportowanej informacji. Opcja ta nie jest konieczna dla
wszystkich formatów plików.

GrupaWybór obiektu

Wybierz automatycznie

Użyj wszystkich obiektów na określonych warstwach i określonego typu pliku.

Wybierz ręcznie

Wybierz pojedyncze obiekty. Kliknij przycisk Wybierz <, aby wybrać obiekty.
Obiekty będą filtrowane ze względu na określone warstwy i rodzaj pliku.

Filtruj wybrane obiekty

Jeżeli wybrana jest ta opcja, wybierane są jedynie obiekty znajdujące się na określonych
warstwach lub blokach. Filtry używane są zarówno do ręcznego jak i automatycznego
wybierania obiektów.
Jeżeli ta opcja nie jest wybrana, filtry są ignorowane.

Filtr dla warstw

Określa warstwy przeszukiwania. Ustawieniem domyślnym są wszystkie warstwy. Aby
wybrać z listy warstw w bieżącym rysunku, należy kliknąć strzałkę w dół.

Okno dialogoweOpcje eksportumapy

To okno dialogowe było używane do określania, w jaki sposób eksportowane były obiekty
i dane w bieżącym projekcie. Nie jest ono już dostępne. Zamiast tego, należy skorzystać
z jednej z poniższych procedur lub poleceń.

Aby wyeksportować dane do formatu DGN (str. 1205)
Aby wyeksportować dane do formatu SHP (str. 1199)
Aby wyeksportować dane do Arc/INFO (str. 1195)

Kliknij opcję Plik ➤ Przekształć DWG na ➤ Eksport pliku Map 3D.
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Wykonaj

Kliknij przycisk Wykonaj, żeby eksportować do pliku o wybranym formacie.

OK

Kliknięcie przycisku OK zamknie okno dialogowe z zachowaniem bieżących ustawień
opcji eksportu.

Pole Geometria wyjściowa

Zaznaczenie opcji Wykonaj transformację współrzędnych powoduje konwersję
obiektów z jednego układu współrzędnych do innego. Kliknij przycisk Definiuj, aby
wyświetlić okno dialogowe Przekształć układ współrzędnych.

Pole Eksport właściwości obiektów

Przypisz nazwę warstwy do elementu danych

Przenosi nazwę warstwy dla każdego obiektu do określonej nazwy elementu danych
w pliku eksportu.

Przypisz nazwę bloku do elementu danych

Przenosi nazwę bloku dla każdego obiektu do określonej nazwy elementu danych w
pliku eksportu.

Przypisz typ linii do elementu danych

Przenosi nazwę rodzaju linii dla każdego obiektu do określonej nazwy elementu danych
w pliku eksportu.

Pole Eksport elementów danych

Nie przypisuj danych

Eksportuje jedynie obiekty graficzne. Nie są eksportowane żadne dane.

Przypisz dane obiektu do elementu danych

Eksportuje dane każdego obiektu.
Kliknij przycisk Dane, aby wyświetlić okno dialogowe Tabela danych opisowych, w
którym można wybrać tabelę danych opisowych do eksportu.

Przypisz dane SQL do elementu danych

Eksportuje dane z zewnętrznej bazy danych połączonej z obiektami.
Kliknij przycisk SQL, aby wyświetlić okno dialogowe Szablon połączenia do eksportu,
w którym można wybrać szablon połączenia, który definiuje zewnętrzną tabelę.

Przypisz łącze bazy danych do elementu danych

Eksportuje informacje o łączu bazy danych. Opcja ta eksportuje wartość kolumny
kluczowej, która łączy obiekty z tabelą.
Kliknij Łącze, aby wyświetlić okno dialogowe Szablon połączenia do eksportu, w którym
można wybrać szablon połączenia, który definiuje zewnętrzną tabelę.
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GrupaOpcje

Wczytaj

Używa poprzednio zapisanych ustawień eksportu.

Zapisz

Zapisuje bieżące ustawienia eksportu, tak aby można było ich użyć ponownie.

Okno dialogowe Typ danych nowej właściwości

To okno dialogowe służy do określenia typu właściwości dla nowej właściwości podczas
eksportowania danych do formatu geoprzestrzennego. Po wybraniu typu właściwości
nie można go już zmienić. Aby zmienić typ właściwości, należy utworzyć nową właściwość.

Aby eksportować obiekty rysunkowe do plików w innych formatach (str. 1184)

Kliknij opcję Plik ➤ Przekształć DWG na ➤ Eksport pliku Map 3D.

Okno Typ danych nowej właściwości jest dostępne tylko dla trzech określonych
właściwości AutoCAD: .KOLOR, RODZAJLINII oraz SZEROKOŚĆLINII.

Typ danych

To pole umożliwia wybór typu danych dla nowej właściwości klasy z listy rozwijanej.

Okno dialogowe Przypisywanie właściwości klasy elementów

To okno dialogowe służy do przypisywania danych do istniejących klas elementów w
docelowej składnicy danych podczas eksportowania do formatu geoprzestrzennego. Aby
wybrać atrybuty do przypisania tylko do danej klasy elementów, kliknij przycisk Wybierz
atrybuty. W tym oknie dialogowym w kolejnych wierszach wyświetlane są globalne
atrybuty wybrane w oknie dialogowym Eksport i atrybuty które stosują się tylko do tej
klasy elementów.

Aby eksportować obiekty rysunkowe do plików w innych formatach (str. 1184)
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Kliknij opcję Plik ➤ Przekształć DWG na ➤ Eksport pliku Map 3D.

Atrybut rysunku

To pole umożliwia wybór atrybutów rysunku, które mają być przypisane do klas
elementów FDO. W polu tym nie jest możliwa edycja.

Dla atrybutów .KOLOR, RODZAJLINII oraz SZEROKOŚĆLINII kliknij przycisk ,
aby wyświetlić okno dialogowe Przypisanie wartości właściwości.

Właściwości klasy elementów

W tym polu należy wybrać właściwość klasy elementów, do której mają być
przypisywane atrybuty rysunku. W przypadku eksportowania do istniejącej klasy
elementów FDO można wybrać właściwości klasy elementów z listy rozwijanej.
Istniejące właściwości są wyświetlane pogrubioną niebieską czcionką.

Przypisanie wartości właściwości

To okno dialogowe służy do przypisywania określonych właściwości atrybutów rysunku
do określonych właściwości klas elementów podczas eksportowania do formatu
geoprzestrzennego. Na przykład można przypisać kolor CZERWONY do ciągu znaków
GLINA.

Aby eksportować obiekty rysunkowe do plików w innych formatach (str. 1184)

Kliknij opcję Plik ➤ Przekształć DWG na ➤ Eksport pliku Map 3D.

Okno dialogowe Przypisanie wartości właściwości dostępne jest tylko dla trzech
określonych właściwości AutoCAD: .KOLOR, RODZAJLINII oraz SZEROKOŚĆLINII.

... Wartość

W lewej kolumnie znajduje się wartość właściwości atrybutu rysunku AutoCAD.
Wyświetlana jest ona odpowiednio jako wartość .KOLOR, wartość RODZAJLINII lub
wartość SZEROKOŚĆLINII. Należy zaznaczyć pole wyboru obok każdej wartości
właściwości, która ma być przypisana.
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... Wartość

W prawej kolumnie znajduje się docelowa wartość właściwości klasy elementów.
Wyświetlana jest w niej nazwa właściwości klasy elementów wprowadzona w oknie
dialogowym Przypisywanie właściwości klasy elementów.

Okno dialogowe Importuj mapę

To okno dialogowe było używane do przekształcania zewnętrznych plików map do formatu
programu AutoCAD Map 3D. Nie jest ono już dostępne. Zamiast tego, należy skorzystać
z jednej z poniższych procedur lub poleceń.

Importowanie map z innych formatów (str. 319)
Podczas importu z plików Arc/INFO (str. 334)
Importowanie z plików MapInfo MIF/MID (str. 338)
Importowanie danych SHP (str. 336)

Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Import pliku Map 3D.

Pokrycia mogą być importowane zarówno w formacie UNIX ArcInfo oraz PC ArcInfo.
Jeśli importujesz pokrycie, musisz posiadać podkatalog pokrycia i skojarzony podkatalog
INFO przed zastosowaniem polecenia MAPIMPORT4. Aby ustawić rozmiar tekstu dla
pokrycia, ustaw zmienną TEXTSIZE przed zastosowaniem polecenia MAPIMPORT4.

UWAGA Jeżeli plik SHP jest umieszczony w napędzie lub w katalogu tylko do odczytu,
nie jest możliwe zaimportowanie pliku, o ile jego nazwa zawiera jakikolwiek następujący
znak uniwersalny: krzyżyk (#), wykrzyknik (!), przecinek (,) lub apostrof (`). Aby
zaimportować plik, należy albo zmienić nazwę tego pliku, albo przenieść go do katalogu,
w którym można zapisywać.

Po ustawieniu opcji należy kliknąć Wykonaj, aby wyświetlić okno dialogowe Opcje importu
danych, w którym można określić, w jaki sposób zaimportować grafikę i dane.

Kliknięcie przycisku OK zamknie okno dialogowe z zachowaniem bieżących ustawień
opcji importu.

Format

Umożliwia wybranie formatu pliku do importu.

Nazwa

Pozwala podać nazwę istniejącego pliku lub pokrycia.
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Jeżeli brak pewności co do nazwy lub położenia, należy kliknąć Przeglądaj, aby przejrzeć
nazwy istniejących plików i katalogi.

Okno dialogoweNowawarstwa

To okno dialogowe było używane do określenia nazwy dla nowej importowanej warstwy.
Nie jest ono już dostępne. Zamiast tego, należy skorzystać z jednej z poniższych procedur
lub poleceń.

Importowanie map z innych formatów (str. 319)
Podczas importu z plików Arc/INFO (str. 334)
Importowanie z plików MapInfo MIF/MID (str. 338)
Importowanie danych SHP (str. 336)

Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Import pliku Map 3D.

Nowe warstwy są tworzone z zastosowaniem koloru o numerze 7 i rodzaju linii
CONTINUOUS.

Okno dialogowe Tabela danych opisowych (Eksport)

To okno dialogowe było używane do wybrania tabeli danych obiektu do wyeksportowania.
Nie jest ono już dostępne. Zamiast tego, należy skorzystać z jednej z poniższych procedur
lub poleceń.

Aby wyeksportować dane do formatu DGN (str. 1205)
Aby wyeksportować dane do formatu SHP (str. 1199)
Aby wyeksportować dane do Arc/INFO (str. 1195)

Kliknij opcję Plik ➤ Przekształć DWG na ➤ Eksport pliku Map 3D.

Kliknięcie strzałki w dół umożliwia wybranie z listy tabel danych opisowych w bieżącym
rysunku.
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Można wybrać tylko jedną tabelę danych opisowych. Żeby wyeksportować dane z wielu
tabel, powtórz polecenie eksportowania dla każdej tabeli.

Okno dialogowe Tabela danych opisowych (Import)

To okno dialogowe było używane do wyboru tabeli danych obiektu, do której miały być
importowane dane. Nie jest ono już dostępne. Zamiast tego, należy skorzystać z jednej
z poniższych procedur lub poleceń.

Importowanie map z innych formatów (str. 319)
Podczas importu z plików Arc/INFO (str. 334)
Importowanie z plików MapInfo MIF/MID (str. 338)
Importowanie danych SHP (str. 336)

Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Import pliku Map 3D.

Aby utworzyć tabelę, zakończ operację importu, a następnie użyj polecenia ADEDEFDATA.

Podczas importowania elementy danych w pliku importu są przenoszone do pól o
odpowiednich nazwach.

Pole Tabela

Wyświetla nazwę docelowej tabeli danych. W przypadku wprowadzenia w tym polu
wartości, która nie ma odniesienia do istniejącej tabeli danych opisowych, Map tworzy
nową tabelę, która zawiera wszystkie elementy danych w pliku importu.

Tabele

Wyświetla listę wszystkich zdefiniowanych tabel danych opisowych. Wybierając
istniejąca tabelę, wypełniasz tylko te pola, których nazwy dokładnie odpowiadają
nazwom elementu danych.
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Okno dialogowe Przypisanie danych opisowych Przypisanie
zewnętrznej bazy danych

Te okna dialogowe służą do określenia, które pola z importowanego pliku powinny być
przypisane do pól w tabeli danych obiektu lub zewnętrznej bazie danych.

Aby określić dane do importu (str. 361)

Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Import pliku Map 3D.

Pola wejściowe

Wybrać pola z importowanego pliku, które będą importowane.

Pola docelowe

Wybrać pole w tabeli danych opisowych lub zewnętrznej bazie danych, do których
będzie importowane każde pole.

■ Jeżeli importowane są do zewnętrznej bazy danych:

Aby wybrać Pole docelowe, należy kliknąć w polu. Kliknąć strzałkę w dół, aby
wybrać z listy istniejących pól.

Jeżeli została wybrana opcja Utwórz tylko połączenie w oknie dialogowym Dane
atrybutów lub jeżeli zostało wybrane tylko pole kluczowe w tym oknie dialogowym,
AutoCAD Map 3D importuje pole kluczowe jako dane połączenia i nie zmodyfikuje
zewnętrznej bazy danych.

■ Jeżeli importowane są do tabeli danych opisowych:

Aby importować do istniejącego pola w tabeli, należy kliknąć w polu. Kliknąć
strzałkę w dół, aby wybrać z listy istniejących pól.

Aby importować do nowego pola, należy wpisać nazwę nowego pola.

Aby zmienić pole docelowe, należy kliknąć pole i wybrać je lub wpisać żądane pole.
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Okno dialogowe Przypisanie punktu

To okno dialogowe służy do określenia, w jaki sposób mają być importowane punkty dla
wybranej warstwy. Nazywane jest to czasem schematem, poziomem lub plikiem.

Aby określić sposób importowania punktów (str. 363)

Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Import pliku Map 3D.

Utwórz jako punkty

Przekształca punkty na punkty. Punkty są importowane przy użyciu ACAD_POINT.

Utwórz jako tekst z danych

Przekształca punkty na tekst. Wybierz pole danych w przychodzącym pliku zawierające
wartość wykorzystywana w nazwie bloku. Jeśli obiekt nie posiada wartości w wybranym
polu, punkt zostanie zaimportowany przy użyciu ACAD_POINT.
Tekst będzie oparty o styl tekstu dla bieżącego rysunku. Aby zmienić styl tekstu dla
bieżącego rysunku, należy kliknąć Styl tekstu i wybrać żądany styl.

Utwórz jako bloki

Przekształca punkty na bloki. Wybierz blok, którego chcesz użyć.

Pobierz nazwę bloku z danych

Przekształca punkty na bloki i używa nazwy bloku zapisanej w danych atrybutu. Wybierz
pole danych w przychodzącym pliku zawierające wartość wykorzystywana w nazwie
bloku. Jeśli blok nie istnieje, punkt będzie importowany przy użyciu ACAD_POINT.

Pobierz wartości atrybutów z pól

Importuje wartości atrybutów dołączone do importowanych punktów. Jeśli nazwa
atrybutu tworzonego bloku pasuje do nazwy pola importowanego punktu, dane dla
tego atrybutu zostaną importowane razem z punktem. Ta opcja jest dostępna wyłącznie,
jeśli wybierzesz polecenie Twórz jako bloki albo Podaj nazwę bloków z danych.

Ustawienia wejściowe pliku projektu

To okno dialogowe służy do ustawiania opcji podczas importowania danych z programu
Microstation Design. Opcje mogą być różne w zależności od tego, czy importowanie
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odbywa się z wersji DGN 7 czy DGN 8, podobnie jak kolejność elementów w oknie może
być zależna od wersji.

Importowanie plików DGN (str. 346)

Kliknij opcję Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Import pliku Map 3D.

Grupuj elementy według

Poziomu

Grupowanie importowanych obiektów według ich poziomu DGN. Importowane są
tylko poziomy zawierające elementy.

Nazw poziomów

Grupowanie importowanych obiektów według ich nazwy poziomu DGN. Importowane
są tylko poziomy zawierające elementy. Opcja ta jest dostępna tylko dla wersji DGN
8.

Geometria

Grupowanie importowanych obiektów według typu elementu.

Wyodrębnianie połączeń

Umożliwia wyodrębnienie wartości wiązań atrybutów MSLinks i FRAME z pliku DGN 7.

MSLink

W programie AutoCAD Map 3D można importować do trzech połączeń na obiekt dla
wersji DGN 7. Dla każdego połączenia dodawane są dwa pola do tabeli danych
opisowych: mslinks_n, które określa wartość kluczową i entity_num_n, które określa
tabelę.

FRAMME

Do tabeli danych obiektu są dodawane następujące pola: comp_count, comp_num,
dgnfile, feat_num, state_num, and ufid

Jednostki współrzędnych

Główne/Podrzędne

Każdy plik DGN definiuje jednostkę rozdzielczości UOR; może także zawierać definicje
jednostek podrzędnych i głównych. Wybierz opcję Główne lub Podrzędne, aby określić,
które z tych jednostek w pliku DGN 7 są zgodne z jednostką domyślną na mapie
programu AutoCAD Map 3D. Przykładowo, jeśli domyślną jednostką mapy programu
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AutoCAD Map 3D są metry i są one także jednostką podrzędną w importowanym
pliku, należy wybrać opcję Podrzędne. Jeśli zostanie wybrana opcja Podrzędne lub
Główne, jednostki UOR w pliku DGN 7 zostaną przekształcone na jednostki Podrzędne
lub Główne w oparciu o współczynnik konwersji w nagłówku pliku DGN.
W przypadku importowania pliku jedna jednostka Główna lub Podrzędna (w zależności
od wyboru) stanie się jedną jednostką rysunku na mapie programu AutoCAD Map 3D.

Stosunek jednostek

Wskazuje stosunek jednostek głównych do jednostek podrzędnych. Na przykład, jeśli
stosunek jest równy 1:12 (jak w przypadku stosunku stóp do cali), współrzędne
importowanego obiektu będą przeskalowane jako 12 razy większe, jeśli wybrana
zostanie opcja Podrzędne.

Rozwinięcie elementu

Rozbij multitekst

Powoduje rozbicie obiektów multitekstu na części ich komponentów.

Utwórz tekst z etykiet

Powoduje przekształcenie zawartości etykiet na tekst.

Rozbij złożone łańcuchy

Daje w wyniku osobny element dla każdego z komponentów złożonego łańcucha (dla
złożonego łańcucha jako całości nie zostanie zwrócony żaden element). W innym
wypadku wszystkie elementy łańcucha złożonego zostaną połączone w pojedynczy
element liniowy, wszystkie łuki w łańcuchu złożonym staną się ciągami linii, a wszystkie
wiązania elementów komponentów zostaną utracone.

Rozwinięcie komórki

Utwórz bloki z komórek

Komórki są domyślnie rozwijane w bloki przy zachowaniu struktury grupowania
komórek.

Rozbij komórki

Powoduje rozwinięcie zawartości komórek DGN do części ich komponentów. Głębokość
rozwinięcia to jeden poziom. Niższe poziomy nie są rozwijane.

Utwórz jako punkty

Powoduje rozwinięcie zawartości komórek DGN do punktów, a nie do bloków, przy
zachowaniu struktury grupowania komórek.

Plik odniesienia

Ignoruj

Powoduje ignorowanie wszystkich zewnętrznych plików odniesienia (odnośników)
załączonych do źródłowego zestawu danych.
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Utwórz DWG

Powoduje odczytanie wszystkich zewnętrznych plików odniesienia (odnośników)
załączonych do źródłowego zestawu danych. Jeśli w pliku odniesienia znajdują się
zagnieżdżone odniesienia, są one również importowane, z wyjątkiem odniesień
zapętlonych. Po wybraniu tej opcji należy określić położenie dla folderu dla tych plików.
Jesli folder już istnieje, można wybrać opcję jego zastąpienia (nadpisania jego
zawartości) lub anulowania i określenia innego położenia. Domyślne położenie folderu
jest takie samo jak wybrane położenie pliku DGN.

Ustawienia wyjściowe pliku projektu

To okno dialogowe służy do ustawiania opcji podczas eksportowania danych do programu
Microstation Design (DGN7).

Aby wyeksportować dane do formatu DGN (str. 1205)

Kliknij opcję Plik ➤ Przekształć DWG na ➤ Eksport pliku Map 3D.

Jednostki współrzędnych
Główne/Podrzędne Wybierz jednostki współrzędnych elementów: Główne lub Podrzędne.

Należy wybrać jednostkę pasującą do domyślnej jednostki w rysunku AutoCAD Map 3D.
Przykładowo, jeśli domyślną jednostką rysunku AutoCAD Map 3D są metry, a używany
jest plik źródłowy, który definiuje metry jako jednostkę główną, należy wybrać Master.
Wartością domyślną jest jednostka Główna.

plik Seed Należy wybrać plik źródłowy, który kontroluje, czy wyjściowy plik DGN jest
dwuwymiarowy, czy trójwymiarowy, ustawia jednostki współrzędnych, początek
globalnego układu współrzędnych itp. Dla wersji DGN 7 należy użyć pliku seed wersji
DGN 7.

Zastąp początek układu współrzędnych (tylko DGN 7) Tę opcję należy zaznaczyć, aby
nadpisać ustawiony w pliku źródłowym globalny początek układu współrzędnych. Należy
określić globalny początek układu współrzędnych, jaki ma zostać użyty.

Oblicz parametry (tylko DGN 7) Tę opcję należy zaznaczyć, aby nadpisać wszystkie
ustawienia pliku źródłowego i nakazać programowi AutoCAD Map 3D obliczenie tych
ustawień. AutoCAD Map 3D wyznacza największy wymiar dla zbioru eksportowanych
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obiektów i ustawia odpowiedni obszar i dokładność. Ustawia też UOR dla jednostki
Podrzędnej na 10 oraz globalny początek układu współrzędnych na środek prostokąta
otaczającego eksportowane obiekty.

plik Seed
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Okna dialogowe
Zarządzanie danymi

Edytor schematu

Edytor schematu służy do wyświetlania i zmiany ustawień dla całej hierarchii schematu:
schematów, klas elementów oraz właściwości.

Aby utworzyć schemat (str. 513)
Edytowanie schematów (str. 524)

W Eksploratorze mapy wybierz źródło elementów (str. 1790) w drzewie połączeń

(na górze panelu) i kliknij opcję Schemat ➤ Edytuj schemat.

Nie jest możliwe kontrolowanie wszystkich aspektów schematu przy pomocy Edytora
schematu. Nie można na przykład utworzyć właściwości skojarzenia lub obiektu ani określić
automatycznego generowania wartości dla właściwości przez system. Jednakże, jeśli
atrybuty te zostały ustawione dla schematu, ich bieżące ustawienia zostaną wyświetlone
w Edytorze schematu.

Wyświetlane ustawienia zależą od możliwości dostawcy. Przykładowo opcja Długie operacje
nie zostanie wyświetlona, jeśli dostawca nie obsługuje zarządzania wersjami.

Ustawienia schematu

Nazwa Nazwa, która będzie wyświetlana w Drzewie schematu. Musi ona być zgodna z
zasadami nazewnictwa danego dostawcy.

Opis Opis schematu (opcjonalny)
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Ustawienia klasy elementów

Nazwa Nazwa klasy elementów, która będzie wyświetlana w Drzewie schematu. Musi
ona być zgodna z zasadami nazewnictwa danego dostawcy.

Opis Opis klasy elementów (opcjonalny)

Typ Jeden z następujących typów:

Klasa elementów ma przypisaną geometrię. W przypadku większości dostawców każda
klasa elementów wymaga unikatowego identyfikatora w celu odróżnienia jej od innych
elementów (o ile klasa elementu nie ma klasy nadrzędnej, po której dziedziczy
identyfikator).

Klasa nie-elementów określa dane nieprzestrzenne (bez geometrii) i może zostać użyta
jako samodzielna klasa lub klasa zawarta. Jako klasa samodzielna nie jest ona skojarzona
z żadną klasą i wymaga unikatowego identyfikatora. Jako klasa zawarta określa ona
właściwość innej klasy elementowej lub nieelementowej. Przykładowo Chodnik może
być właściwością klasy elementu Droga; klasa Chodnik identyfikuje właściwość
Droga.Chodnik. W takim wypadku klasa chodnik nie wymaga właściwości tożsamościowej,
choć może ją posiadać.

Bazowa klasa elementu Wskazuje aspekty dziedziczenia tego elementu, jeśli takie
istnieją. Jeśli dana klasa elementów dziedziczy po innej klasie elementów, wybierz tę
klasę nadrzędną; w przeciwnym wypadku wybierz opcję Brak. Ustawienie to stosuje się
nie tylko do klas elementów (klas niebędących klasami nie-elementów) i dostępne jest
tylko w przypadku, gdy dostawca obsługuje dziedziczenie.

Abstrakcyjna Wskazuje, czy dana klasa elementów jest klasą abstrakcyjną. Nie można
tworzyć elementów dla klas abstrakcyjnych. Można jej jednak użyć jako klasy bazowej.
Ustawienie to stosuje się nie tylko do klas elementów (klas niebędących klasami
nieelementowymi) i dostępne jest tylko w przypadku, gdy dostawca obsługuje
dziedziczenie.

Właściwości identyfikatora Określa, które właściwości składają się na unikatowy
identyfikator (dla niepustych wartości kluczy głównych) dla tej klasy elementów. Użyj
tego pola wyboru, aby wybrać jedną właściwość dla identyfikatora prostego lub wiele
właściwości dla identyfikatora złożonego (niektórzy dostawcy obsługują tylko
identyfikatory proste). Właściwości te należy utworzyć przed utworzeniem jakichkolwiek
innych właściwości. Za pomocą przycisków strzałka w górę i w dół można zmieniać
kolejność właściwości.

Należy określić wartość dla każdej niepustej właściwości elementu przed wpisaniem tego
elementu do składnicy danych. Wpisanie elementu, dla którego nie zostało to zrobione,
nie będzie możliwe.

Zazwyczaj właściwości identyfikatorów korzystają z automatycznie wygenerowanych
liczb całkowitych. Oznacza to, że podczas dodawania nowych elementów do danej klasy
elementów automatycznie jest dla nich generowany unikatowy identyfikator. Jeśli dla
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tej właściwości nie zostanie określona automatycznie generowana liczba całkowita,
konieczne będzie ręczne wprowadzenie unikatowego identyfikatora dla każdego nowego
elementu.

Ograniczenia Określa kryteria, które element musi spełnić, aby mógł zostać dodany do
tej klasy elementów. W polu Ograniczenia należy wprowadzić ograniczenia dla tej klasy
elementów i kliknąć przycisk Nowe, aby je zastosować. Kolejne ograniczenia można
dodać, powtarzając powyższy krok. Za pomocą przycisków strzałka w górę i w dół można
zmieniać kolejność właściwości. Aby usunąć ograniczenie, należy zaznaczyć je i kliknąć
przycisk Usuń. Ustawienie to jest dostępne tylko wtedy, gdy dostawca obsługuje
ograniczenia. Składnia ograniczeń zależy od danego dostawcy

Blokowanie Określa, czy użytkownik, który wypisuje element, kontroluje ten element z
pominięciem innych użytkowników, dopóki nie zostanie on wpisany z powrotem.
Ustawienie to dotyczy tylko dostawców obsługujących blokowanie.

Długa operacja Włącza długie operacje. Długa operacja grupuje warunkowe zmiany
jednego lub wielu elementów. Wykorzystywane są one do tworzenia różnych wersji
elementu lub zbioru elementów. Ustawienie to dotyczy tylko dostawców obsługujących
zarządzania wersjami.

Ustawienia właściwości

Nazwa Nazwa właściwości, która będzie wyświetlana w Drzewie schematu. Musi ona
być zgodna z zasadami nazewnictwa danego dostawcy.

Każda właściwość jest pojedynczym atrybutem klasy elementów. Przykładowo klasa
elementów Drogi może mieć właściwości o nazwach: Nazwa, DataBudowy i Lokalizacja.

Typ Jeden z następujących typów:

Właściwość dane jest nieprzestrzenna. Jej wartość jest typu logicznego, bajtowego,
data/czas, dziesiętnego, zmiennoprzecinkowego pojedynczej lub podwójnej precyzji,
tekstowego lub całkowitego Int16, Int32 lub Int64. Przykładowo element Droga może
mieć właściwość o nazwie DataBudowy, której typem jest data/czas.

Właściwość geometria definiuje kształt obiektu. Domyślna właściwość geometrii określa
jeden z czterech kształtów: punkt (0 wymiarów), krzywa/linia (1 wymiar),
powierzchnia/region (2 wymiary) oraz bryła (3 wymiary). Klasa elementów posiada jedną
główną właściwość geometrii, ale można określić dodatkowe właściwości geometrii.
Właściwość geometrii jest skojarzona z kontekstem przestrzennym. Wszystkie wystąpienia
właściwości geometrii muszą mieć te same wartości współrzędnych. Nie wszyscy dostawcy
obsługują wszystkie typy geometrii lub wymiarowości; w przypadku SHP dostępne są
na przykład tylko punkty XY, podczas gdy Oracle obsługuje punkty XY, XYZ, XYZM i XYM.
Domyślnym ustawieniem jest XY. Dodatkowo możliwe jest określenie atrybutów
opisujących poziom i pomiar: PosiadaPoziom dla Z i PosiadaPomiar dla M.

Właściwość skojarzenie może być wyświetlana na liście, ale nie jest obsługiwana w
programie AutoCAD Map 3D. Ten typ właściwości należy wybierać tylko wtedy, gdy jest
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on obecny w istniejących danych i istnieje potrzeba zachowania tych danych po
przeniesieniu ich do innej składnicy danych.

Opis Opis właściwości (opcjonalny).

Generowana systemowo Określa, czy wartości dla tej właściwości będą automatycznie
generowane przez system. Zazwyczaj właściwości identyfikatorów, których wartości
identyfikują jednoznacznie każdy element, są generowane automatycznie. Nie można
ustawić tej opcji. Wskazuje ona bieżące ustawienie dla tej właściwości w istniejącym
schemacie.

Atrybuty danych Określa wartości atrybutów właściwości. Lista uaktualniana jest
dynamicznie, umożliwia to pokazywanie różnych atrybutów dostępnych w przypadku
wybranego typu właściwości. Aby wyświetlić jego opis w tabeli Atrybuty danych, należy
kliknąć nazwę atrybutu. Jeśli istnieje możliwość zmiany lub określenia wartości dla tej
właściwości, w polu wartości zostanie wyświetlona strzałka w dół lub migający kursor,
pozwalając na wybór lub wprowadzenie wartości.

Kopia całkowita

Narzędzie Kopia całkowita służy do kopiowania całego źródła elementów lub podzestawu
w oparciu o określone schematy, klasy elementów lub właściwości.

Kopiowanie danych z jednego źródła elementów do innego (str. 529)

W Eksploratorze mapy kliknij opcję Narzędzia ➤ Kopia całkowita.

Od Źródło elementów, z którego kopiowane będą dane. Należy wybrać źródło elementów
z listy Nazwa połączenia.

Wersja Wersja, która zostanie użyta przy kopiowaniu. Jeśli wybrane źródło elementów
obsługuje zarządzania wersjami, należy wybrać wersję z listy.

Do Docelowe źródło elementów. Należy wybrać źródło elementów z górnej listy.

Wersja Wersja, która zostanie użyta przy kopiowaniu. Jeśli docelowe źródło elementów
obsługuje zarządzania wersjami, należy wybrać wersję z listy.
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Wybierz elementy do skopiowania Określa poszczególne schematy, klasy elementów
i właściwości przeznaczone do skopiowania do docelowego źródła elementów. Sprawdź
elementy do skopiowania.

Wybranie dowolnego schematu powoduje automatyczne wybranie jego elementów
podrzędnych (np. wybranie klasy elementów powoduje wybranie wszystkich jej
właściwości). Kwadrat (zamiast znacznika) w polu wyboru oznacza, ze niektóre z
elementów podrzędnych nie zostały wybrane.

Kliknij element, aby wybrać inną nazwę wejściową Należy kliknąć strzałkę dla każdego
elementu, którego duplikat zaznaczony został w drzewie po lewej stronie, w celu
przypisania źródłowego elementu do jego elementu docelowego.

Ignoruj następujące błędy podczas kopiowania Typy błędów, które będą ignorowane
podczas przetwarzania. Jeśli typy błędów nie zostaną zaznaczone, a podczas procesu
Kopii całkowitej wystąpią te błędy, proces zostanie przerwany i błędy te zostaną zgłoszone.

Jeśli zaznaczona jest opcja Błędy wstawienia, proces Kopii całkowitej będzie
kontynuowany, o ile wystąpi błąd podczas wstawiania obiektu, ale wszystkie takie obiekty
zostaną pominięte. Błędy mogą występować, jeśli istnieją jakiekolwiek anomalia w
kopiowanych danych obiektu, na przykład niedopasowany identyfikator elementu, wartość
spoza dozwolonego zakresu dla danej właściwości, przekroczenie ograniczeń (na przykład
każdy element musi być unikatowy, a źródło próbuje skopiować go na obiekt, który już
istnieje w docelowej bazie) lub nieodpowiednia wartość (na przykład zbyt długa wartość
tekstowa).

Jeśli zaznaczona jest opcja Niezgodne dane lub błędy typu geometrii, w Kopii całkowitej
pominięte zostaną skojarzenia i właściwości obiektów, które nie są obsługiwane przez
docelową składnicę danych.

UWAGA W programie AutoCAD Map 3D nie są obsługiwane właściwości obiektów ani
skojarzenia, ale mogą one być obecne w istniejących schematach utworzonych w innych
programach.

Niektóre właściwości wymiarów również są pomijane. Przykładowo, jeśli do składnicy
2D kopiowane są dane 3D, współrzędna z jest usuwana bez wyświetlania żadnych
komunikatów. Niektóre pola mogą być konwertowane, na przykład wartości int32 na
int64, int32 na wartości podwójnej precyzji lub int32 na tekst. Jednakże, jeśli docelowa
składnica nie obsługuje typu danych (na przykład geometrii regionu lub blobu), dane nie
mogą być konwertowane, a obiekt zostaje pominięty. Informacje o tym, w jaki sposób
przebiega konwersja obiektów, zawiera rozdziałSposób konwersji typów danych za
pomocą Kopii całkowitej - omówienie (str. 530).

Jeśli zaznaczona jest opcja Układ współrzędnych, w programie AutoCAD Map 3D
geometria zostanie skopiowana bez dokonywania przekształceń układu współrzędnych.
Opcji tej należy użyć, jeśli brakuje informacji o źródłowym lub docelowym układzie
współrzędnych, ale wiadomo na pewno, że układy współrzędnych geometrii są takie

Kopia całkowita | 1495



same. Przykładowo wtedy, gdy brakuje pliku .PRJ dla kopiowanego pliku .SHP, ale
wiadomo, że układ współrzędnych jest ten sam, co w docelowej składnicy. Jeśli nie ma
pewności co do jednego z układów współrzędnych, opcja ta może dać niepożądane
rezultaty.

Przypisanie schematu Aby zapisać beżące ustawienia w pliku przypisania XML, należy
kliknąć przycisk Zapisz. Aby otworzyć zapisany plik przypisania, należy kliknąć przycisk
Wczytaj.

Uwaga: Przed wczytaniem pliku przypisania należy połączyć się ze źródłowym i
docelowym źródłem elementów.

Kopiuj teraz Kopiuje dane dla określonych elementów schematu. Kopia całkowita zgłasza
ostrzeżenia i błędy w zależności od formatów danych w obu źródłach elementów oraz
wybranych opcji kopiowania. Aby wyświetlić szczegóły (str. 534), należy kliknąć opcję
Pokaż dziennik.

Okno dialogowe Utwórz składnicę danych

To okno dialogowe służy do tworzenia nowej składnicy danych w źródle danych typu
baza danych. Ustawienia dostępne w tym oknie dialogowym zależą od dostawcy.

Aby utworzyć składnicę danych dla dostawcy bazy danych (str. 508)
Aby utworzyć składnicę danych SDF lub SHP (str. 509)

Dla składnicy danych bazy danych należy połączyć się i zalogować do składnicy
danych w oknie Połączenie danych. Z listy Składnica danych wybierz opcję Dodaj
nową składnicę danych (lub wprowadź nazwę, która jeszcze nie istnieje na liście) i
naciśnij klawisz Enter
Dla składnicy danych SDF lub SHP w Eksploratorze mapy kliknij opcję

Schemat ➤ Utwórz SDF lub  ➤ Utwórz SHP.

Nazwa składnicy danych Należy wprowadzić nazwę nowej składnicy danych lub
potwierdzić nazwę domyślną. Nazwa ta zostanie wyświetlona na liście Połączenia danych
wg dostawcy w oknie Połączenie danych.

Hasło Należy wprowadzić hasło użytkownika (tylko Oracle).

Potwierdź hasło Należy ponownie wprowadzić hasło użytkownika (tylko Oracle).

Nazwa składnicy danych Należy wprowadzić nazwę nowej składnicy danych lub
potwierdzić nazwę domyślną. Nazwa ta zostanie wyświetlona na liście Połączenia danych
wg dostawcy w oknie Połączenie danych.
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Opis Należy wprowadzić opis nowego źródła elementów (opcjonalne).

Układ współrzędnych składnicy danych Należy wprowadzić kod układu współrzędnych

dla nowej składnicy danych. Jeżeli kod nie jest znany, należy kliknąć przycisk i wybrać
układ współrzędnych. W oknie dialogowym Wybierz globalny układ współrzędnych,
należy wybrać nową kategorię. Wyboru należy dokonać z listy dostępnych układów
współrzędnych. Aby wyświetlić właściwości wybranego układu współrzędnych, należy
kliknąć opcję Właściwości. Następnie należy kliknąć przycisk OK. Należy wybrać układ
współrzędnych obsługiwany przez dostawcę oraz program AutoCAD Map 3D.

Rozmiar składnicy danych Należy wprowadzić minimalne i maksymalne zakresy
przestrzenne X i Y nowej składnicy danych lub potwierdzić wartości domyślne. Nie można
dodawać obiektów znajdujących się poza wyznaczonymi zakresami.

W przypadku SQL Server określenie zakresów składnicy danych jest konieczne, ponieważ
ich brak spowoduje, że operacja Kopii całkowitej nie powiedzie się, kiedy do SQL Server
kopiowane będą dane z dowolnego innego źródła.

Dostawcy MySQL i Oracle obsługują automatyczne rozszerzanie zakresów, jeśli
przychodzące dane są poza nimi.

Rozdzielczość składnicy Należy wprowadzić nowe wartości tolerancji X i Y nowej
składnicy danych lub potwierdzić wartość domyślną. Jeśli odległość między dwoma
punktami jest mniejsza niż rozdzielczość, punkty w większości testów przestrzennych
uznawane są za równoważne.

Obszar tabeli składnicy danych Należy wprowadzić nazwę tabeli nowej składnicy danych
(tylko Oracle).
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Okna dialogowe
metadanych

Przeglądarkametadanych
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Przeglądarka metadanych służy do wyświetlania metadanych dla bieżącego rysunku lub
innych zasobów.

Wyświetlanie metadanych (str. 1244)

W Menedżerze wyświetlania wybierz wartstwę. Kliknij opcję Narzędzia  ➤ Pokaż
metadane.

W Przeglądarce metadanych można również wykonać następujące operacje:

■ Importowanie metadanych

■ Eksportowanie metadanych

■ Drukowanie metadanych

■ Publikowanie metadanych do pliku XML, HTML lub TXT

■ Aktualizacja pól wymuszonej aktualizacji

■ Aktualizacja wszystkich pól

■ Edycja metadanych (za pomocą okna Edytor metadanych (str. 1503))

■ Tworzenie szablonu z bieżących metadanych

■ Określenie opcji metadanych (str. 1505)

■ Określenie arkusza stylów metadanych

■ Wyświetlenie dodatkowych metadanych, które nie są częścią standardu (FGDC lub
ISO), określonych w oknie dialogowym Opcje metadanych

Pasek narzędzi Przeglądarki metadanych
Pasek narzędzi przeglądarki metadanych umożliwia wykonywanie następujących operacji:

DziałaniePrzycisk paska narzędzi

Importowanie metadanych z innego programuImportuj

Eksportowanie metadanych w celu ich
odczytania w innym programie

Eksportuj
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DziałaniePrzycisk paska narzędzi

Drukowanie metadanychDrukuj

Publikowanie metadanych do pliku XML,
HTML lub TXT

Publikowanie

Aktualizacja pól wymuszonej aktualizacjiAktualizuj automatycznie

Aktualizacja wszystkich pól (przy założeniu,
że opcja automatycznej aktualizacji jest
wyłączona)

Aktualizuj wszystkie

Otwarcie Edytora metadanychEdycja

Utworzenie szablonu z aktualnie
wyświetlanych metadanych

Utwórz szablon

Otwarcie okna dialogowego Opcje metad-
anych

Opcje

Otwarcie Warsztatu nowych możliwościDowiedz się więcej

Otwarcie pomocy podręcznej związanej z
tworzeniem metadanych

Pomoc

Bieżący rysunek

W widoku drzewa Bieżący rysunek wyświetlana jest lista, na której znajduje się plik DWG
(str. 1770) bieżącego rysunku oraz wszystkie skojarzone z nim klasy elementów lub klasy
obiektów (zasoby (str. 1789)).

Pokaż wszystkie klasy elementów

Określa, że w widoku drzewa wyświetlane są metadane dla wszystkich klas elementów
z połączonych źródeł elementów.

Skrót do folderu

Widoku drzewa Skrót do folderu umożliwia wyświetlanie metadanych dla innych typów
plików na lokalnym komputerze lub na serwerze.
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Po dodaniu lub usunięciu plików z folderu wysłanego do widoku drzewa Skrót do folderu
kliknij prawym przyciskiem w widoku trzewa i kliknij opcję Odśwież.

Dodaj

Umożliwia utworzenie i wyświetlenie metadanych dla dodatkowych plików.

Usuń

Powoduje usunięcie dodatkowych plików, które zostały dodane do widoku drzewa
Skrót do folderu.

KartaMetadane

Na tej karcie wyświetlane są metadane powiązane z wybranym źródłem danych.

Natychmiast po wybraniu źródła danych w programie AutoCAD Map 3D automatycznie
identyfikowane są wszystkie odpowiednie metadane, które można odnaleźć, a następnie
są one kategoryzowane według standardu, z którym użytkownik pracuje, oraz wyświetlane
w Przeglądarce metadanych. Działanie tej karty jest podobne do działania przeglądarki
WWW - dostępne są łącza i wiele poziomów, które można rozwinąć lub zwinąć, klikając
myszą. Domyślnie zawartość metadanych jest całkowicie rozwinięta.

Karta Podsumowanie

Jeśli wybranym źródłem danych jest plik, na karcie tej wyświetlane są podstawowe
informacje o pliku, na przykład jego typ, rozmiar i położenie.

Arkusz stylów

Kontroluje wyświetlanie metadanych.

Klasyczny FGDC/Klasyczny ISO

Określa standard metadanych dla wyświetlania metadanych.

XML

Określa, że metadane są wyświetlane w formacie XML.

Tekst

Określa, że metadane są wyświetlane jako tekst.

Więcej metadanych

Wyświetla dodatkowe metadane, które nie są częścią standardu (FGDC lub ISO), określone
w Okno dialogowe Opcje metadanych (str. 1505).
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Edytor metadanych

Umożliwia edycję i aktualizację metadanych

Wyświetlanie metadanych (str. 1244)

W Menedżerze wyświetlania wybierz wartstwę. Kliknij opcję Narzędzia  ➤ Pokaż
metadane.

Pasek narzędzi Edytorametadanych
Pasek narzędzi Edytora metadanych umożliwia wykonanie następujących operacji:

DziałaniePrzycisk paska narzędzi

Zastosowanie szablonu (str. ?) do metad-
anych

Aktualizacja (str. ?) pól wartościami z bie-
żącego źródła danych.

Weryfikacja (str. ?) metadanych pod kątem
zgodności z używanym standardem metad-
anych.

Importowanie (str. ?) z pliku XML wartości
metadanych, które są zgodne z używanym
standardem metadanych.

Wyróżnianie etykiet pól wymuszonej aktu-
alizacji (str. 1778).
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Utworzenie szablonu (str. ?) z metadanych,
z którymi użytkownik pracuje.

Rozwinięcie pól i grup pól.

Zwinięcie pól i grup pól.

Pola metadanych

Umożliwiają wprowadzanie metadanych. Po wybraniu pola lub nazwy pola w dolnej części
Edytora metadanych wyświetlany jest opis oraz dodatkowe informacje.

Wymagane pola są oznaczone tymczasowym znacznikiem <Wymagane>. W niektórych
polach można wprowadzić tylko pewne określone typy danych. Na przykład na karcie
Identyfikacja, w części Domena przestrzenna, próba wprowadzenia ciągu tekstowego w
polu Północna współrzędna graniczna zostanie zignorowana. Stanie się tak dlatego, że
dziedziną (str. 1771) dla tego pola jest dowolna liczba rzeczywista pomiędzy -90,0 a +90,0
włącznie.

Dla niektórych pól przechowywane są wcześniejsze wartości. Jeśli menu rozwijane
zawierające wcześniej wprowadzone dane jest wyświetlane, gdy użytkownik rozpoczyna
wprowadzanie danych, można wykonać jedną z poniższych czynności:

■ Wybór (str. ?) wartości

■ Dodanie (str. ?) nowej wartości

■ Edycja (str. ?) wcześniejszej wartości

■ Usunięcie (str. ?) wartości

Dla pól, dla których istnieją określone wartości wstępnie zdefiniowane przez standard,
może być dostępna lista rozwijana. Mimo że dla tych typów pól akceptowane i zapisywane
są również wpisane dowolne poprawne wartości, nie będą one wyświetlane następnym
razem po kliknięciu strzałki listy rozwijanej.

Dla niektórych pól dostępny jest obszar dowolnego tekstu.
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UWAGA Dla pól daty ISO należy użyć jednego z następujących formatów: YYYY-MM-DD,
YYYY-MM lub YYYY. Dla pól czasu i daty ISO należy użyć następującego formatu:
YYYY-MM-DDThh:mm:ss.

Sterowanie z klawiatury i skróty

Oprócz możliwości użycia myszy do nawigacji w Edytorze metadanych istnieje również
możliwość przechodzenia pomiędzy polami przy pomocy standardowych skrótów
klawiaturowych systemu Windows, na przykład przejście do następnego pola przy pomocy
klawisza Tab lub przejście do poprzedniego pola przy pomocy klawiszy Shift + Tab. Można
używać także standardowych skrótów klawiaturowych systemu Windows, gdy jedna z
liter znajdujących się na przycisku jest podkreślona.

Zastosuj

Powoduje zapisanie metadanych bez zamykania Edytora metadanych.

Edytor atrybutów

Umożliwia edycję atrybutów elementu ISO. Tytuł oraz pola Edytora atrybutów zmieniają
się dynamicznie w zależności od atrybutu.

Aby wprowadzić lub edytować metadane ręcznie (str. 1255)

W Edytorze metadanych kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę pola elementu i
wybierz opcję Edycja atrybutu.

Okno dialogoweOpcje metadanych

Aby wyeksportować szablon, wykonaj następujące czynności: (str. 1253)
(str. 1259)
Zastosowanie szablonów metadanych (str. 1248)

W Menedżerze wyświetlania wybierz wartstwę. Kliknij opcję Narzędzia  ➤ Pokaż
metadane.
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Karta Szablon

Standard metadanych

Określa standard metadanych.
Domyślny standard metadanych został ustawiony stosownie do wersji programu
AutoCAD Map 3D.

Użyj szablonu

Określa, że wybrany szablon metadanych w poniższym oknie będzie użyty jako szablon
domyślny.

Importuj

Umożliwia importowanie szablonu metadanych.

Eksportuj

Umożliwia eksportowanie szablonu metadanych.

Zmień nazwę

Umożliwia zmianę nazwy wybranego szablonu metadanych.

Usuń

Umożliwia usunięcie wybranego szablonu metadanych.

Karta Parametry

Dokładność szerokości i długości geograficznej

Umożliwia ustawienie liczby cyfr po przecinku dziesiętnym, które mają być wyświetlane
dla szerokości i długości geograficznej w metadanych. Domyślną wartością jest 6.

Automatyczna aktualizacja

Określa, że metadane będą aktualizowane natychmiast po zaktualizowaniu źródła
danych (lub po ponownym połączeniu metadanych do zaktualizowanego źródła
danych).

Okno dialogoweOpcje importumetadanych

Aby zaimportować metadane do plików DWG lub ich zasobów (str. 1268)
Aby zaimportować metadane do pliku nieposiadającego formatu DWG (str. 1268)

W Menedżerze wyświetlania wybierz wartstwę. Kliknij opcję Narzędzia  ➤ Pokaż
metadane.
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Otwórz oryginalny plik DWG projektu

Powoduje otwarcie oryginalnego pliku DWG jako bieżącego projektu. Wszystkie zasoby
(str. 1789) z importowanego pliku DWG zostaną wyświetlone w widoku drzewa Bieżący
rysunek (str. 1501). Można teraz edytować metadane dla każdego z tych źródeł lub
zapisać je jako szablon.

Dołącz metadane źródła do bieżących metadanych

Powoduje nadpisanie metadanych źródłowymi metadanymi.

Okno dialogowe Eksport metadanych

Aby wyeksportować metadane, wykonaj następujące czynności: (str. 1270)

W Menedżerze wyświetlania wybierz wartstwę. Kliknij opcję Narzędzia  ➤ Pokaż
metadane.

Wybierz typ źródła danych, dla któregomają być eksportowanemetadane

Wybrane elementy

Wybranie tej opcji powoduje, że eksportowane będą tylko metadane dla elementów
wybranych w Przeglądarce metadanych (str. 1499).

Wszystkie elementy w

Wybranie opcji Klasa elementów spowoduje, że eksportowane będą metadane dla
wszystkich elementów w wybranej klasie. Wybranie opcji Klasa obiektów spowoduje,
że eksportowane będa metadane dla wszystkich obiektów w wybranej klasie. Wybranie
obu opcji spowoduje, że eksportowane będą wszystkie elementy i obiekty.

Okno dialogowe Tworzenie szablonumetadanych

Umożliwia utworzenie szablonu z bieżących metadanych.

Aby utworzyć nowy szablon, należy wykonać następujące czynności: (str. 1249)
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W Menedżerze wyświetlania wybierz wartstwę. Kliknij opcję Narzędzia  ➤ Pokaż
metadane.

Szablon

Określa nazwę szablonu.

Edytorymetadanych elementów złożonych

Edytor objaśnień (metadane FGDC)

UWAGA Informacje o każdym polu są wyświetlane na dole okna dialogowego po
kliknięciu wewnątrz pola. Są to informacje zawierające szczegółowe przykłady dotyczące
wzorców postępowania i odpowiedzi na często zadawane pytania.

Edytor objaśnień służy do wprowadzania informacji dotyczących publikowanych danych
geoprzestrzennych z wykorzystaniem definicji pól, które obejmuje amerykański Norma
FGDC CSDGM (str. 1775).

Aby edytować element złożony (str. 1262)

W Menedżerze wyświetlania wybierz wartstwę. Kliknij opcję Narzędzia  ➤ Pokaż
metadane.

Edytor objaśnień jest podzielony na następujące sekcje:

General Information

Tytuł

Agencja NOAA Coastal Services Center zaleca, aby tytuł metadanych
geoprzestrzennych zawierał informację o temacie, okresie czasu oraz miejscu.
Dodatkowo można dołączyć nazwę pliku, źródło danych oraz rozdzielczość danych (w
stosownych przypadkach). W programie AutoCAD Map 3D pola są wypełniane nazwą
wybranego zasobu w Przeglądarce Metadanych (str. 1499).
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Twórca

Pole to zawiera zwykle nazwę organizacji odpowiedzialnej za utworzenie zasobu, na
przykład wojewódzki wydział planowania. Można wymienić więcej niż jednego twórcę.
Można umieścić skrót „ed.” po nazwisku osoby odpowiedzialnej za edycję oraz „komp.”
po nazwisku osoby odpowiedzialnej za kompilację. Nawigator rekordów (str. 1263)
umożliwia odnalezienie poprzedniego wpisu, usunięcie wpisu oraz dodanie nowego
wpisu.

Data publikacji

Dozwolone są następujące formaty daty:

■ YYYYMMDD

■ bcYYYYMMDD

■ ccYYYYY

■ cdYYYYY

Jeśli data nie jest znana, wybierz jedną z opcji w menu rozwijanym.

Czas publikacji

Dozwolone są następujące formaty czasu:

■ HHMMSSSS

■ HHMMSSSSshhmm

■ HHMMSSSSZ

Edycja

Wersja publikacji.

Forma prezentacji danych geoprzestrzennych

Format lub nośnik użyty do prezentacji danych. Należy wybrać jedną z opcji z menu
rozwijanego lub wprowadzić zatwierdzoną przez standard FGDC alternatywną opcję.
Wprowadzona alternatywna opcja zostanie zapisana w bieżącym polu, ale nie zostanie
ona dodana do listy dla późniejszego wyboru.

Inne szczegóły objaśnienia

Dodatkowe informacje, które pomogą użytkownikom łatwo uzyskać dostęp do danych
i korzystać z nich.

Łącze online

Adres URL zasobu online, pod którym dane są opublikowane. Należy podać możliwie
najbardziej dokładny adres URL, aby użytkownicy nie musieli przeglądać całej witryny
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lub serwera w poszukiwaniu danych. Nawigator rekordów (str. 1263) umożliwia
odnajdywanie, dodawanie i usuwanie adresów URL.

Informacje o serii

Nazwa serii

Jeśli dane są częścią serii, należy wprowadzić nazwę serii.

Identyfikacja wydania

Jeśli dane są częścią serii, należy wprowadziń numer wydania.

Informacje o publikacji

Miejsce publikacji

Miasto, w którym opublikowano dane. Jeśli nazwa nie jest jednoznaczna, należy
dołączyć nazwę nazwę województwa lub regionu oraz nazwę państwa.

Wydawca

Nazwisko osoby lub nazwa organizacji, która opublikowała dane.

Objaśnienia do obszernej pracy

Objaśnienia do obszernej pracy

Jeśli dane są częścią obszernej pracy z kilkoma zestawami danych, dla których
wymagane są osobne objaśnienia, należy kliknąć przycisk Szczegół, aby uruchomić
pusty Edytor objaśnień. Jeśli to konieczne, tę czynność można wykonywać dla dowolnej
liczby zestawów danych.

Typ danychNazwa krótkaTytuł polaID pola FGDC

StringtitleTitle8.4

StringoriginOriginator8.1

Date/timepubdatePublication date8.2

Date/timepubtimePublication time8.3

StringeditionEdition8.5

StringgeoformGeospatial data
presentation form

8.6

1510 | Rozdział 27   Okna dialogowe metadanych



Typ danychNazwa krótkaTytuł polaID pola FGDC

StringothercitOther citation
details

8.9

URLonlinkOnline linkage8.10

StringsernameSeries name8.71

StringissueIssue ID8.72

StringpubplacePublication place8.81

StringpublishPublisher8.82

VariouslworkcitLarger work
citation

8.11

Edytor informacji o okresie czasu (metadane FGDC)

UWAGA Informacje o każdym polu są wyświetlane na dole okna dialogowego po
kliknięciu wewnątrz pola. Są to informacje zawierające szczegółowe przykłady dotyczące
wzorców postępowania i odpowiedzi na często zadawane pytania.

Aby edytować element złożony (str. 1262)

W Menedżerze wyświetlania wybierz wartstwę. Kliknij opcję Narzędzia  ➤ Pokaż
metadane.

Typ danychNazwa krótkaTytuł polaID pola FGDC

CompoundsngdateSingle date/time9.1
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Typ danychNazwa krótkaTytuł polaID pola FGDC

DatecaldateCalendar date9.1.1

TimetimeTime of day9.1.2

CompoundmdattimMultiple
dates/times

9.2

CompoundrngdatesRange of
dates/times

9.3

DatebegdateBeginning date9.3.1

TimebegtimeBeginning time9.3.2

DateenddateEnding date9.3.3

TimeendtimeEnding time9.3.4

Edytor informacji kontaktowych (metadane FGDC)

UWAGA Informacje o każdym polu są wyświetlane na dole okna dialogowego po
kliknięciu wewnątrz pola. Są to informacje zawierające szczegółowe przykłady dotyczące
wzorców postępowania i odpowiedzi na często zadawane pytania.

Aby edytować element złożony (str. 1262)

W Menedżerze wyświetlania wybierz wartstwę. Kliknij opcję Narzędzia  ➤ Pokaż
metadane.

Informacje kontaktowe są częścią sekcji Dystrybucja specyfikacji FGDC. Sekcja Dystrybucja
jest warunkowa (obowiązkowa w stosownych przypadkach). W przypadku wymagań dla
poszczególnych elementów oraz elementów złożonych (str. 1771) zakłada się, że użytkownik
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zamierza dołączyć informacje kontaktowe do metadanych. Atrybut Wymagany oznacza
w tym kontekście, że jest to obowiązkowe, gdy dołączane są informacje kontaktowe.

Typ danychNazwa krótkaTytuł polaID pola FGDC

Select one of two
choices

cntperpPrimary contact10.1

StringcntperPerson name10.1.1

StringcntorgOrganization10.1.2

StringcntposContact position10.3

Menu choiceaddrtypeAddress type10.4.1

StringaddressAddress10.4.2

StringcityCity10.4.3

StringstateState or province10.4.4

StringpostalPostal code10.4.5

StringcountryCountry10.4.6

StringcntvoiceContact voice
phone

10.5

StringcnttddTDD/TTY
telephone

10.6

StringcntfaxFacsimile
telephone

10.7

StringcntemailE-mail address10.8

StringhoursHours of Service10.9

Edytor informacji kontaktowych (metadane FGDC) | 1513



Typ danychNazwa krótkaTytuł polaID pola FGDC

StringcntinstContact
instructions

10.10

Edytor informacji o organizacji danych przestrzennych
(metadane FGDC)

UWAGA Informacje o każdym polu są wyświetlane na dole okna dialogowego po
kliknięciu wewnątrz pola. Są to informacje zawierające szczegółowe przykłady dotyczące
wzorców postępowania i odpowiedzi na często zadawane pytania.

Dostęp do Edytora informacji o organizacji danych przestrzennych jest możliwy poprzez
Edytor metadanych (str. 1503). Oferuje on interfejs użytkownika umożliwiający określenie,
jakich metod użyto do reprezentacji informacji przestrzennych w zestawie danych oraz
jak te dane są zorganizowane. Zawiera on pośrednie i bezpośrednie odniesienia
przestrzenne. Dla pól w Edytorze informacji o organizacji danych przestrzennych
akceptowane są metadane dotyczące liczby i typu obiektów w zestawie danych, zestawu
terminologii używanej do opisu danych oraz inne jakościowe i ilościowe informacje
dotyczące charakteru danych.

Aby edytować element złożony (str. 1262)

W Menedżerze wyświetlania wybierz wartstwę. Kliknij opcję Narzędzia  ➤ Pokaż
metadane.

Spatial Data Organization

Sekcja Organizacja danych przestrzennych zawiera pola umożliwiające określenie sposobu
opisania danych w sposób bezpośredni jak i pośredni. Dane pośrednie opisują położenie
danych przestrzenych, podczas gdy dane bezpośrednie informują użytkowników o
wizualnej reprezentacji danych w zasobie.

Pośrednie odniesienie przestrzenne

Jest to informacja, jakich metod użyto do identyfikacji położeń geograficznych, czy są
to metody formalne, jak na przykład nazwy miejsc systemu GNIS (Geographic Names
Index System), położenia systemu PLSS (Public Land Survey System) lub kody położeń
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systemu FIPS (Federal Information Processing System). Te odniesienia nie zawierają
współrzędnych.

Metoda bezpośredniego odniesienia przestrzennego

Należy wybrać jedną z następujących metod bezpośrednich używanych do reprezentacji
obiektów:

■ Punkt

■ Wektor

■ Raster

Informacje o obiektach wektorowych i punktowych

Typ obiektów wektorowych lub punktowych niesiatkowanych użytych w zestawie
danych oraz ich liczba. Jeśli metodą bezpośredniego odniesienia przestrzennego jest
Punkt lub Wektor, należy wybrać opcję Warunki SDTS lub Warunki VPF.
Jeśli wybrana zostanie opcja Punkt lub Wektor, zostaną wyświetlone następujące pola:

■ Warunki SDTS

■ Warunki VPF

■ Poziom topologii VPF

■ Typ obiektów wektorowych i punktowych

■ Liczba obiektów wektorowych i punktowych

Warunki SDTS/Warunki VPF

Nazwa tego pola zmienia się w zależności od wybranego zestawu terminów.

Opis warunków SDTS

Informacje punktowe lub wektorowe wykorzystujące terminologię i pojęcia ze Spatial
Data Concepts, część 1, rozdział 2, Department of Commerce, 1992, Spatial Data
Transfer Standard (SDTS) (Federal Information Processing Standard 173): Washington,
Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology. Odniesienie
do standardu SDTS jest używane tylko jako nazwa metody użytej do opisu obiektów
punktowych i wektorowych. Ta metoda jest domyślnie wybrana w oknie dialogowym.

UWAGA Jeśli wybrano jedną z opcji, ale później zdecydowano, aby wybrać inną, należy
zamknąć Edytor informacji o organizacji danych przestrzennych i otworzyć go
ponownie, aby zresetować pola.

W przypadku wybrania opcji Warunki SDTS należy wypełnić następujące pola:
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Typ obiektów wektorowych i punktowych SDTS

Typ obiektów punktowych lub wektorowych używanych do identyfikacji zero-, jedno-
i dwuwymiarowych położeń w zbiorze danych. Wybierz jeden z 26 elementów w menu
rozwijanym.

Liczba obiektów wektorowych i punktów

Liczba obiektów punktowych i wektorowych w zbiorze danych.

Opis warunków VPF

W przypadku wybrnia opcji Warunki VPF należy wypełnić wymienione poniżej pola
tyle razy, ile to konieczne. Nawigator rekordów umożliwia dodawanie nowych pól.

Poziom topologii VPF

Określa poziom reprezentacji topologii w zbiorze danych. Pole to staje się aktywne
po wybraniu opcji Warunki VPF. Poziomy zostały zdefiniowane w następującej
publikacji: Department of Defense, 1992, Vector Product Format (MIL-STD-600006):
Philadelphia, Department of Defense, Defense Printing Service Detachment Office.
Odniesienie do VPF jest używane tylko jako nazwa metody użytej do opisania obiektów
punktowych i wektorowych.

Typ obiektów wektorowych i punktowych VPF

Wybierz jedną z opcji w menu rozwijanym:

■ Węzeł

■ Krawędź

■ Powierzchnia

■ Tekst

Są to informacje wektorowe lub punktowe, dla których używana jest terminologia
oraz pojęcia zdefiniowane w publikacji: Department of Defense, 1992, Vector Product
Format (MIL-STD-600006): Philadelphia, Department of Defense, Defense Printing
Service Detachment Office.

Liczba obiektów wektorowych i punktowych VPF

Liczba obiektów punktowych i wektorowych w zbiorze danych.

Informacje o obiektach rastrowych

Jeśli jako metodę bezpośredniego odniesienia przestrzennego wybrana zostanie opcja
Raster, zostaną wyświetlone następujące pola:

■ Typ obiektu rastrowego

■ Liczba wierszy

■ Liczba kolumn
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■ Liczba obiektów w pionie

Informacje te opisują typy obiektów rastrowych w zestawie danych oraz liczbę wierszy
i kolumn dla płaskich prostokątnych obiektów lub liczbę obiektów wzdłuż osi Z dla
trójwymiarowych prostokątnych obiektów.

Typ obiektu rastrowego

Należy wybrać jeden z czterech elementów z menu rozwijanego. Informacja ta wskazuje
typ używanych obiektów rastrowych w celu identyfikacji zero- jedno- oraz
dwuwymiarowych położeń w zbiorze danych.

Jeśli dane rastrowe są prostokątne (wybrano opcję Punkt, Piksel lub Komórka siatki,
należy wypełnić następujące pola:

Liczba wierszy

Liczba wierszy obiektów wzdłuż osi Y rastra.

Liczba kolumn

Liczba wierszy obiektów wzdłuż osi X rastra.

Jeśli dane rastrowe są prostokątne i trójwymiarowe, należy wypełnić pole Liczba obiektów
w pionie.

Liczba obiektów w pionie

Liczba obiektów wzdłuż osi pionowej Z.

Typ danychNazwa krótkaTytuł polaID pola FGDC

StringindsprefIndirect spatial
reference

3.1

Menu choicedirectDirect spatial
reference method

3.2

CompoundptvctinfPoint and vector
object information

3.3

Menu choicesdtstypeSDTS point and
vector object type

3.3.1.1

IntegerptvctcntPoint and vector
object count

3.3.1.2
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Typ danychNazwa krótkaTytuł polaID pola FGDC

CompoundvpftermVPF terms
description

3.3.2

IntegervpflevelVPF topology level3.3.2.1

CompoundvpfinfoVPF point and
vector object
information

3.3.2.2

IntegervpftypeVPF point and
vector object type

3.3.2.2.1

CompoundrastinfoRaster object
information

3.4

StringrasttypeRaster object type3.4.1

IntegerrowcountRow count3.4.2

IntegercolcountColumn count3.4.3

IntegervrtcountVertical count3.4.4

Edytor definicji układu współrzędnych poziomych (metadane
FGDC)

UWAGA Informacje o każdym polu są wyświetlane na dole okna dialogowego po
kliknięciu wewnątrz pola. Są to informacje zawierające szczegółowe przykłady dotyczące
wzorców postępowania i odpowiedzi na często zadawane pytania.
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Sekcja Definicja układu współrzędnych poziomych ogólnie jest warunkowa. W przypadku
wymagań dla elementów oraz elementów złożonych (str. 1771) w definicji zakłada się, że
zostaną one dołączone przez użytkownika.

Aby edytować element złożony (str. 1262)

W Menedżerze wyświetlania wybierz wartstwę. Kliknij opcję Narzędzia  ➤ Pokaż
metadane.

Typ danychNazwa krótkaTytuł polaID pola FGDC

CompoundhorizsysHorizontal coor-
dinate system

4.1

CompoundgeographGeographic4.1.1

Real numberlatresLatitude
resolution

4.1.1.1

Real numberlongresLongitude
resolution

4.1.1.2

Menu choicegeogunitGeographic coor-
dinate units

4.1.1.3

CompoundplanarPlanar4.1.2

Menu choicemapprojnMap projection
name

4.1.2.1.1

Real numberstdparllStandard parallel4.1.2.1.23.1

Real numberlongcmLongitude of
central meridian

4.1.2.1.23.2
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Typ danychNazwa krótkaTytuł polaID pola FGDC

Real numberlatprjoLatitude of
projection origin

4.1.2.1.23.3

Real numberfeastFalse easting4.1.2.1.23.4

Real numberfnorthFalse northing4.1.2.1.23.5

Real numbersfequatScale factor at
equator

4.1.2.1.23.6

Real numberheightptHeight of
perspective point
above surface

4.1.2.1.23.7

Real numberlongpcLongitude of
projection center

4.1.2.1.23.8

Real numberlatprjcLatitude of
projection center

4.1.2.1.23.9

Real numbersfctrlinScale factor at
center line

4.1.2.1.23.10

CompoundobqlazimOblique line
azimuth

4.1.2.1.23.11

Real numberazimanglAzimuthal angle4.1.2.1.23.11.1

Real numberazimptlAzimuth measure
point longitude

4.1.2.1.23.11.2

CompoundobqlptOblique line point4.1.2.1.23.12

Real numberobqllatOblique line latitu-
de

4.1.2.1.23.12.1
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Typ danychNazwa krótkaTytuł polaID pola FGDC

Real numberobqllongOblique line
longitude

4.1.2.1.23.12.2

Real numbersvlongStraight vertical
longitude from
pole

4.1.2.1.23.13

Real numbersfprjorgScale factor at
projection origin

4.1.2.1.23.14

IntegerlandsatLandsat number4.1.2.1.23.15

IntegerpathnumPath number4.1.2.1.23.16

Real numbersfctrmerScale factor at
central meridian

4.1.2.1.23.17

CompoundgridsysGrid coordinate
system

4.1.2.2

Menu choicegridsysnGrid coordinate
system name

4.1.2.2.1

CompoundutmUniversal
transverse
mercator (UTM)

4.1.2.2.2

IntegerutmzoneUTM zone number4.1.2.2.2.1

CompoundupsUniversal polar
stereographic
(UPS)

4.1.2.2.2.3

Menu choiceupszoneUPS zone
identifier

4.1.2.2.2.3.1
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Typ danychNazwa krótkaTytuł polaID pola FGDC

CompoundspcsState plane coor-
dinate system
(SPCS)

4.1.2.2.4

StringspcszoneSPCS zone
identifier

4.1.2.2.4.1

CompoundarcsysARC coordinate
system

4.1.2.2.5

IntegerarczoneARC system zone
identifier

4.1.2.2.5.1

StringothergrdOther grid
system’s definition

4.1.2.2.6

CompoundlocalpLocal planar4.1.2.3

StringlocalpdLocal planar
description

4.1.2.3.1

StringlocalpgiLocal planar
georeference
information

4.1.2.3.2

CompoundplanciPlanar coordinate
information

4.1.2.4

Choose one of
three

plancePlanar coordinate
encoding method

4.1.2.4.1

CompoundcoordrepCoordinate pair4.1.2.4.2

Real numberabsresAbscissa
resolution

4.1.2.4.2.1
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Typ danychNazwa krótkaTytuł polaID pola FGDC

Real numberordresOrdinate
resolution

4.1.2.4.2.2

Real numberdistbrepDistance and be-
aring

4.1.2.4.3

Real numberdistresDistance
resolution

4.1.2.4.3.1

Real numberbearresBearing resolution4.1.2.4.3.2

Menu choicebearunitBearing units4.1.2.4.3.3

Menu choicebearrefdBearing reference
direction

4.1.2.4.3.4

Menu choicebearrefmBearing reference
meridian

4.1.2.4.3.5

Menu choiceplanduPlanar distance
units

4.1.2.4.4.

CompoundlocalLocal4.1.3

StringlocaldesLocal description4.1.3.1

StringlocalgeoLocal georeference
information

4.1.3.2

CompoundgeodeticGeodetic model4.1.4

Menu choicehorizdnHorizontal datum
name

4.1.4.1

Menu choiceellipsEllipsoid name4.1.4.2
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Typ danychNazwa krótkaTytuł polaID pola FGDC

Real numbersemiaxisSemi-major axis4.1.4.3

Real numberdenflatDenominator of
flattening ratio

4.1.4.4

Edytor wartości dziedziny atrybutów (metadane FGDC)

UWAGA Informacje o każdym polu są wyświetlane na dole okna dialogowego po
kliknięciu wewnątrz pola. Są to informacje zawierające szczegółowe przykłady dotyczące
wzorców postępowania i odpowiedzi na często zadawane pytania.

Aby edytować element złożony (str. 1262)

W Menedżerze wyświetlania wybierz wartstwę. Kliknij opcję Narzędzia  ➤ Pokaż
metadane.

Typ danychNazwa krótkaTytuł polaID pola FGDC

Choose one of fo-
ur

attrdomvAttribute domain
values

5.1.2.4

CompoundedomEnumerated
domain

5.1.2.4.1

StringedomvEnumerated
domain value

5.1.2.4.1.1

StringedomvdEnumerated
domain value
definition

5.1.2.4.1.2
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Typ danychNazwa krótkaTytuł polaID pola FGDC

StringedomvdsEnumerated
domain value
definition source

5.1.2.4.1.3

CompoundrdomRange domain5.1.2.4.2

StringrdomminRange domain
minimum

5.1.2.4.2.1

StringrdommaxRange domain
maximum

5.1.2.4.2.2

StringattrunitAttribute units of
measure

5.1.2.4.2.3

RealattrmresAttribute me-
asurement
resolution

5.1.2.4.2.4

CompoundcodesetdCodeset domain5.1.2.4.3

StringcodestnCodeset name5.1.2.4.3.1

StringcodesetsCodeset resource5.1.2.4.3.2

StringudomUnrepresentable
domain

5.1.2.4.4
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Edytor procesów standardowej kolejności (metadane FGDC)

UWAGA Informacje o każdym polu są wyświetlane na dole okna dialogowego po
kliknięciu wewnątrz pola. Są to informacje zawierające szczegółowe przykłady dotyczące
wzorców postępowania i odpowiedzi na często zadawane pytania.

Aby edytować element złożony (str. 1262)

W Menedżerze wyświetlania wybierz wartstwę. Kliknij opcję Narzędzia  ➤ Pokaż
metadane.

Typ danychNazwa krótkaTytuł polaID pola FGDC

StringfeesFees6.4.3

StringorderingOrdering
instructions

6.4.4

StringturnaroundTurnaround6.4.5

Choose one of twostdorderStandard order
process

6.4

StringnondigNon-digital form
option

6.4.1

Menu choiceformnameFormat name6.4.2.1.1

StringformspecSpecification6.4.2.1.4

StringformvernFormat version
number

6.4.2.1.2

DateformverdFormat version
date

6.4.2.1.3
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Typ danychNazwa krótkaTytuł polaID pola FGDC

Real numbertransizeTransfer size6.4.2.1.7

CompoundonlinoptOnline option
collection

6.4.2.2.1

Choose one of twocomputerComputer contact
information

6.4.2.2.1.1

CompoundnetworkaNetwork address6.4.2.2.1.1.1

StringnetworkrNetwork resource
name

6.4.2.2.1.1.1.1

CompounddialinstDialup instructions6.4.2.2.1.2

IntegerlowbpsLowest bps6.4.2.2.1.1.2.1

IntegerhighbpsHighest bps6.4.2.2.1.1.2.2

IntegernumdataNumber databits6.4.2.2.1.2.3

IntegernumstopNumber stopbits6.4.2.2.1.1.2.4

Menu choiceparityParity6.4.2.2.1.1.2.5

Menu choicecompressCompression
support

6.4.2.2.1.1.2.6

StringdialtelDialup telephone6.4.2.2.1.1.2.7

StringdialfileDialup file name6.4.2.2.1.1.2.8

StringaccinstrAccess
instructions

6.4.2.2.1.2
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Typ danychNazwa krótkaTytuł polaID pola FGDC

StringoncompOnline computer
and operating
system

6.4.2.2.1.3

CompoundoffoptnOffline option
collection

6.4.2.2.2

Menu choiceoffmediaOffline media6.4.2.2.2.1

Real numberrecdenRecording density6.4.2.2.2.2.1

StringrecdenuRecording density
units

6.4.2.2.2.2.2

StringrecfmtRecording format6.4.2.2.2.3

StringcompatCompatibility
information

6.4.2.2.2.4

Edytor strony odpowiedzialnej (metadane ISO)

Edytor ten umożliwia wprowadzanie metadanych dla elementu złożonego Strona
odpowiedzialna.

Procedury związane:

■ Aby edytować element złożony (str. 1262)

Edytor objaśnień (metadane ISO)

Umożliwia wprowadzanie metadanych dla elementu złożonego Objaśnienie.

Aby edytować element złożony (str. 1262)
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W Menedżerze wyświetlania wybierz wartstwę. Kliknij opcję Narzędzia  ➤ Pokaż
metadane.
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Okna dialogowe
klasyfikacji obiektów

MAPSELECTCLASSIFIED (polecenieWybierz obiekty
klasyfikowane)

UWAGA Funkcja ta dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

To polecenie jest używane do wybierania wszystkich obiektów, które zostały sklasyfikowane
z określonymi klasami elementów.

Aby wybrać obiekty z bieżącej mapy w oparciu o ich klasę obiektu (str. 855)

Kliknij Edycja ➤ Wybierz obiekty sklasyfikowane.

Odpowiedz na następujące zgłoszenia:

Wybierz obiekty

Wykonaj jedną z następujących operacji:

■ Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać wszystkie sklasyfikowane obiekty.

■ Podaj nazwę klasy elementów, której obiekty chcesz wybrać. Aby wybrać wiele
elementów, możesz użyć znaków uniwersalnych. Wprowadź na przykład r*, aby
określić wszystkie klasy elementów, które rozpoczynają się od litery "r". Więcej
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informacji na temat znaków uniwersalnych znajduje się w rozdziale Znaki
uniwersalne (str. 1294).

Wybrane zostaną obiekty sklasyfikowane z określonymi klasami elementów.

MAPSELECTUNCLASSIFIED (polecenieWybierz obiekty
niesklasyfikowane)

UWAGA Funkcja ta dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

To polecenie jest używane do wybierania wszystkich obiektów, które nie zostały
sklasyfikowane.

Aby wybrać obiekty z bieżącej mapy w oparciu o ich klasę obiektu (str. 855)

Kliknij Edycja ➤ Wybierz obiekty niesklasyfikowane.

Zostaną wybrane niesklasyfikowane obiekty.

MAPSELECTUNDEFINED (polecenieWybierz obiekty
niezdefiniowane)

UWAGA Funkcja ta dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

To polecenie jest używane do wybierania wszystkich obiektów, które zostały
sklasyfikowane, ale których definicja klasy obiektów nie znajduje się w pliku definicji
obiektów dołączonym do rysunku.

Aby wybrać obiekty z bieżącej mapy w oparciu o ich klasę obiektu (str. 855)
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Kliknij Edycja ➤ Wybierz obiekty niesklasyfikowane.

Obiekt może być sklasyfikowany, ale niewłączony do pliku definicji klasy obiektu, który
jest załączony do rysunku, jeśli sklasyfikujesz obiekty przy użyciu jednego pliku definicji
klasy obiektu, a następnie dołączysz inny plik definicji klasy obiektu, który nie zawiera
definicji dla tej klasy obiektu.

Zostaną wybrane obiekty niezdefiniowane.

Okno dialogowe Dołącz plik definicji klasy obiektu

UWAGA Funkcja ta dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Plik definicji klasy obiektu zawiera zbiór klas obiektów, które zostaną użyte w niniejszym
rysunku.

UWAGA Jeśli zmienna FILEDIA ma wartość 0, okno dialogowe nie pojawia się, a nazwę
pliku, który ma zostać wstawiony do rysunku można wpisać w wierszu polecenia. Więcej
informacji znajduje się w pomocy programu AutoCAD.

Aby dołączyć plik definicji klasy obiektów (str. 858)
Aby użyć klasyfikacji obiektów (str. 845)

Kliknij Ustawienia ➤ Narzędzia klasyfikacji ➤ Dołącz plik definicji.

Szukaj w

Wybierz stację dysków i folder zawierający plik definicji obiektów.

Nazwa pliku

Wpisz lub wybierz nazwę pliku definicji klasy obiektów.

Pliki typu

Zostaw ten zestaw dla Pliku definicji obiektów.

Okno dialogowe Dołącz plik definicji klasy obiektu | 1533



Okno dialogowe Lista sklasyfikowanych właściwości

UWAGA Funkcja ta dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego, aby przejrzeć właściwości zawarte w tym pliku definicji
klasy obiektu oraz ustawienia tych właściwości.

Aby zdefiniować klasę obiektów (str. 112)

Kliknij Ustawienia ➤ Narzędzia klasyfikacji ➤ Zdefiniuj klasę obiektu.

Aby zmienić ustawienie, należy wrócić do okna dialogowego Definiuj klasyfikację obiektu
i wybrać właściwość do edycji.

Okno dialogowe Klasyfikuj

UWAGA Funkcja ta dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Przypisz klasę obiektu do wybranych obiektów.

Aby przypisać klasę obiektów do istniejącego obiektu (str. 852)
Aby utworzyć sklasyfikowany obiekt rysunkowy (str. 851)

Kliknij Utwórz ➤ Klasyfikuj obiekty.

Nazwa klasyfikacji

Wyświetla klasy obiektów i typy obiektów, do których mogą być przypisane. Wybierz
żądaną klasę obiektów, którą chcesz przypisać do obiektów.

Dołącz obiekty...

Klasyfikuje obiekty nawet wtedy, gdy ich wartości właściwości nie spełniają zasad
klasyfikacji dla tego obiektu. Wartości właściwości, które są poza zakresem, zostaną
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zresetowane do wartości domyślnych. Jeżeli ta opcja zostanie odznaczona, obiekty
poza wartością zakresu nie zostaną sklasyfikowane.

Odłącz obiekty...

Nie klasyfikuje obiektów, które mają przypisaną już inną etykietę obiektu. Jeżeli ta
opcja zostanie odznaczona, istniejąca etykieta elementu zostanie usunięta, a przypisana
zostanie nowa.

Okno dialogowe Klasyfikuj obiekty

UWAGA Funkcja ta dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Stosuje określoną klasę elementów do wybranych obiektów.

Aby przypisać klasę obiektów do istniejącego obiektu (str. 852)
Aby utworzyć sklasyfikowany obiekt rysunkowy (str. 851)

W Eksploratorze mapy, pod opcją Bieżący rysunek, kliknij prawym przyciskiem myszy

klasę obiektu  ➤ Utwórz sklasyfikowany obiekt.

Dołącz obiekty...

Klasyfikuje obiekty nawet wtedy, gdy ich wartości właściwości nie spełniają zasad
klasyfikacji dla klasy obiektu. Jeżeli ta opcja zostanie odznaczona, obiekty poza
wartością zakresu nie zostaną sklasyfikowane.

Odłącz obiekty...

Nie klasyfikuje obiektów, które mają przypisaną już inną etykietę obiektu. Jeżeli ta
opcja zostanie odznaczona, istniejąca klasa obiektu zostanie usunięta, a przypisana
zostanie nowa.

Okno dialogowe Edytor zakresu koloru

UWAGA Funkcja ta dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.
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Użyj tego okna dialogowego, aby określić, które kolory mają być dozwolone dla klasy
obiektu.

Aby określić domyślną wartość i przedział dla właściwości (str. 116)

Kliknij Ustawienia ➤ Narzędzia klasyfikacji ➤ Zdefiniuj klasę obiektu.

Po dokonaniu wyboru, kliknij przycisk Dodaj, znajdujący się poniżej listy kolorów.
Wszystkie kolory znajdujące się na liście kolorów są poprawnymi kolorami tej klasy
obiektów.

Zakres koloru

Uwzględnij wszystkie kolory

Akceptuje dowolny kolor jako poprawny kolor klasy obiektów.

Dodaj określony kolor

Dodaje określony kolor do listy kolorów.
Na liście Kolor, należy wybrać kolor do uwzględnienia lub kliknąć Wybierz kolor, aby
wyświetlić okno dialogowe Wybierz kolor, w którym można wybrać indeks koloru, true
color lub kolor z książki kolorów.

Dodaj zakres kolorów

Dodaje zakres kolorów do Listy kolorów.
Z listy Pierwszy kolor, należy wybrać kolor na początku zakresu. Z listy Ostatni kolor,
należy wybrać kolor na końcu zakresu.
Wszystkie kolory, których numer indeksu koloru wypada między dwoma wybranymi
kolorami są traktowane jako poprawne kolory tej klasy obiektów.

Lista kolorów

Wyświetla kolory obecnie znajdujące się w klasie obiektów.

■ Aby usunąć kolor z listy, należy wybrać kolor i kliknąć Usuń.

■ Aby dodać kolor do listy, należy wybrać Dodaj określony kolor lub Dodaj zakres
kolorów, a następnie wybrać kolory do dodania.

■ Aby zmodyfikować kolory na liście, należy wybrać kolor z listy, wybrać Dodaj
określony kolor lub Dodaj zakres kolorów, a następnie wybrać kolory do dodania.
Kliknij przycisk Uaktualnij.
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Okno dialogowe Definiuj klasyfikację obiektu

UWAGA Funkcja ta dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

To okno dialogowe jest używane do tworzenia nowej definicji klasy obiektów lub edycji
istniejącej definicji.

Aby zdefiniować klasę obiektów (str. 112)
Aby dołączyć plik definicji klasy obiektów (str. 858)

Kliknij Ustawienia ➤ Narzędzia klasyfikacji ➤ Zdefiniuj klasę obiektu.

Nowa definicja klasy obiektów zostaje dodana do bieżącego pliku definicji klasy obiektu.
Użytkownicy mogą używać tych definicji obiektów do tworzenia obiektów, które
automatycznie otrzymują właściwości zdefiniowane w tym oknie dialogowym.

Nazwa klasy

Określa nazwę klasy obiektów. Nazwa może zawierać spacje, jest uwzględniana
wielkość liter.

Opis

Określa opis klasy obiektów.

Bazujący na

Określa, czy klasa obiektów będzie bazować na istniejącej klasie obiektów. Wszystkie
ustawienia bazowej klasy obiektów są automatycznie dopisywane do tej definicji klasy,
a przy modyfikowaniu klasy bazowej, modyfikacje są także dopisywane do definicji
klasy obiektów. Do definicji klasy obiektu można dodawać dodatkowe ustawienia.
Aby wybrać klasę bazową, musi ona mieć tą samą metodę tworzenia co zdefiniowana
klasa.

Używanie tylko jako bazowej klasyfikacji obiektu

Określa, że bieżąca klasa może być używana tylko jako klasa bazowa. Nie można będzie
utworzyć obiektu używając tej klasy obiektu.

Okno dialogowe ma następujące zakładki:

Zastosowano do (str. 1538)

Lista właściwości (str. 1538)

Ustawienia klasy (str. 1540)
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Ustawienia źródła charakterystycznego (str. 1540)

Zastosowano do

Typy obiektów

Określa typ obiektu, który może być oznaczony tą definicją. Dostępne typy obiektów
są określane przez klasę bazową, jeżeli istnieje, a wybrane obiekty przykładowe.

PORADA Należy wybrać najbardziej charakterystyczny typ obiektu, który stosuje się
do wszystkich obiektów w tej klasie. Przykładowo, jeżeli wszystkie obiekty będą
okręgami, należy wybrać AcDbCircle.

Lista właściwości

Dostępne właściwości

Określa właściwości stosowane do wszystkich obiektów utworzonych w tej klasie
obiektów. Dostępne właściwości bazują na obiektach wybranych w rysunku, klasie
bazowej, jeżeli jest wybrana i typach obiektów wybranych na zakładce Zastosowano
do.
(Należy pamiętać, że jeżeli wystąpi brak właściwości, należy najpierw wybrać typ
obiektu na zakładce Zastosowano do.
Wybierz pole wyboru do wstawienia właściwości w klasie obiektów. Wyróżnij
właściwość, aby sprawdzić lub zmienić jego wartości atrybutów.
Jeżeli ta klasa obiektów bazuje na innej klasie, nie można usunąć zaznaczenia
właściwości przypisanej w klasie "bazujący".

Atrybuty właściwości

Określa ustawienia dla każdej właściwości.

Aby zmienić wartość dla: Typ, Zakres, Domyślna, Widoczność lub Tylko do odczytu, należy
kliknąć wartość.

Typ

Dla utworzonych właściwości, ustawia typ danych. Należy wybrać: Liczba całkowita,
Liczba rzeczywista, Ciąg tekstowy, Punkt 3D lub Tak/Nie. Dla innych właściwości, typ
jest ustawiany automatycznie i nie może być zmieniany. (Informacje na temat tworzenia
nowej właściwości znajdują się w Nowa właściwość (str. ?) poniżej.)

Zakres

Określa dostępne wartości tej właściwości. Ten zakres dostępności jest używany w
następujących sytuacjach:

■ Gdy użytkownicy klasyfikują istniejący obiekt za pomocą definicji klasy obiektów.
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■ Gdy użytkownicy używają karty Dane elementu, znajdującej się na palecie
Właściwości, do edycji wartości właściwości obiektu sklasyfikowanego definicją
klasy obiektów.

W każdym przypadku wartość właściwości musi mieścić się w tym zakresie.
Dla wielu właściwości, takich jak kolor, szerokość linii, rodzaj linii, styl wydruku i
warstwa, wartości można wybrać z listy dostępnych wartości. Aby wyświetlić listę,
należy kliknąć wartość do zmiany. Kliknąć przycisk [...], aby wyświetlić okno dialogowe,
w którym można określić zakres.
Po określeniu zakresu wartości, należy zapamiętać, że:

■ Aby wprowadzić listę wartości dla zakresu, należy przecinkiem oddzielić każdą
wartość, np. 15,25,35 lub Brukowana,Żwirowa,Gruntowa. Aby wprowadzić ciągły
zakres, należy użyć nawiasów kwadratowych przed pierwszą i za ostatnią wartością,
na przykład [2,8].

■ Przy określaniu liczb całkowitych, należy określać wartości między -2147483628,
a +2147483627 (32-bitowa liczba całkowita ze znakiem).

■ Aby określić szerokość linii, należy podać wartości dziesiętne zamiast całkowitych.
Przykładowo, aby określić szerokość linii 0,13; należy podać 0,13.

■ Aby usunąć zakres, należy wprowadzić dwie kreski ( " --" ).

Domyślny

Wartość Domyślny jest używana, gdy obiekt ma przypisaną wartość, która nie jest
aktualną. Może się tak zdarzyć, jeżeli wartość została przypisana przed
sklasyfikowaniem obiektu lub jeżeli obiekt jest edytowany poza zakładką Klasa
obiektów. Po wybraniu obiektu, gdy aktywna jest karta Klasa obiektów, przywrócona
zostanie wartość domyślna.
Przy określaniu wartości domyślnej dla wielu właściwości, takich jak kolor, szerokość
linii, rodzaj linii, styl wydruku i warstwa, wartości można wybrać z listy dostępnych
wartości. Aby wyświetlić listę, należy kliknąć wartość do zmiany. Kliknięcie strzałki w
dół wyświetla listę dostępnych wartości, a kliknięcie przycisku [...] sprawdza dodatkowe
możliwości wyboru.

Widoczny

Określa, czy właściwość powinna być wyświetlona na karcie Klasa obiektu na palecie
Właściwości. Widoczność można wyłączyć, jeżeli właściwość będzie ustawiona na
jedną wartość, której użytkownik nie będzie mógł zmienić. W takim przypadku, należy
Zakres i Domyślny ustawić na tę samą wartość.

Tylko do odczytu

Kontroluje, czy właściwość klasyfikowanego obiektu jest edytowana na zakładce Klasa
obiektów. Jeżeli jest ustawiona na Tak, wartość jest wyświetlana jako niedostępna.
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Aby wyświetlić ustawienia atrybutu dla wszystkich wybranych właściwości, należy
kliknąć Pokaż listę.

Nowa właściwość

Wyświetla Okno dialogowe Nowa właściwość (str. 1544), w którym można dodać nową
właściwość do listy Dostępnych właściwości.
Nowa właściwość pojawia się na palecie Właściwości i może być edytowana w ten
sam sposób co inne właściwości.

Pokaż listę

Wyświetla Okno dialogowe Lista sklasyfikowanych właściwości (str. 1534), które
wyświetla listę ustawień wszystkich wybranych właściwości i ich atrybutów. Jest to
typowy sposób sprawdzania właściwości przed zapisaniem definicji.

Ustawienia klasy

Pokaż klasę elementu w eksploratorze mapy

Wyświetla w programie Eksplorator mapy nazwę klasy obiektów Gdy opcja ta jest
odznaczona, nazwa klasy obiektów zostaje ukryta w klasa programie Eksplorator mapy.

Ikona klasy

Wybiera bitmapę, która zostanie użyta w programie Eksplorator mapy w tej klasie
obiektów.

Upewnij się, że podane położenie jest dostępne dla każdego, kto będzie używał tego
pliku definicji klasy obiektów. Jeżeli plik definicji klasy obiektów przechowywany jest na
dysku sieciowym, dobrym pomysłem jest przechowywanie bitmap w tym samym miejscu.

Użyj ikony standardowej

Wyświetla w programie Eksplorator mapy standardową ikonę klasy obiektów. Gdy ta
opcja jest odznaczona, można wybrać i wyświetlić dowolną ikonę.

Metoda tworzenia

Określa obiekt do utworzenia podczas tworzenia nowego elementu w tej klasie
obiektów. Można wybrać tylko obiekty odpowiednie dla typu obiektu wybranego na
zakładce Zastosowano do.
Wybierz Brak, jeżeli nie zostanie określana metoda tworzenia tej klasy obiektów. Jest
to pomocne dla klas bazowych, gdzie każda podklasa ma określoną inną metodę
tworzenia.
W tabeli Ustawienia geometryczne należy określić dodatkowe parametry do ustawienia
przy tworzeniu obiektów w tej klasie obiektów.

Ustawienia źródła charakterystycznego

Określa sposób traktowania danych połączonych, gdy dodawany jest obiekt do źródła
danych.
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Przesuń połączone dane do źródła charakterystycznego

Przy dodawaniu obiektu z danymi połączenia do źródła elementów, dane z połączonego
źródła danych są kopiowane do składnicy elementów.

Zachowaj połączone dane w źródle charakterystycznym

Przy dodawaniu obiektu z danymi połączenia do źródła elementów, łącze jest
kopiowane do źródła elementu.

Okno dialogowe Edytor zakresu warstwy

UWAGA Funkcja ta dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego do określania, które warstwy programu AutoCAD umożliwiają
zastosowanie tej klasy obiektów.

Aby określić domyślną wartość i przedział dla właściwości (str. 116)

Kliknij Ustawienia ➤ Narzędzia klasyfikacji ➤ Zdefiniuj klasę obiektu.

Można wybrać z listy wszystkich rodzajów warstw programu AutoCAD w bieżącym
rysunku.

Zakres warstwy

Uwzględnij wszystkie warstwy

Akceptuje dowolną warstwę programu AutoCAD jako poprawną dla danej klasy
obiektów.

Wybierz określone warstwy

Akceptuje tylko określone warstwy programu AutoCAD dla tej klasy obiektów. Z listy
warstwy należy wybrać warstwy do uwzględnienia.

Okno dialogowe Edytor zakresu rodzaju linii

UWAGA Funkcja ta dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.
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Użyj tego okna dialogowego do określania, które typy linii umożliwiają zastosowanie tej
klasy obiektów.

Aby określić domyślną wartość i przedział dla właściwości (str. 116)

Kliknij Ustawienia ➤ Narzędzia klasyfikacji ➤ Zdefiniuj klasę obiektu.

Można wybrać z listy wszystkich rodzajów linii w bieżącym rysunku.

Zakres rodzaju linii

Uwzględnij wszystkie rodzaje linii

Akceptuje dowolny typ linii jako poprawny w przypadku danej klasy obiektów.

Wybierz określone rodzaje linii

Akceptuje tylko określone typy linii dla tej klasy obiektów. Z listy Rodzaj linii, należy
wybrać rodzaj linii do uwzględnienia.

Okno dialogowe Edytor zakresu szerokości linii

UWAGA Funkcja ta dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego do określania, które szerokości linii umożliwiają zastosowanie
tej klasy obiektów.

Aby określić domyślną wartość i przedział dla właściwości (str. 116)

Kliknij Ustawienia ➤ Narzędzia klasyfikacji ➤ Zdefiniuj klasę obiektu.

Zakres szerokości linii

Uwzględnij wszystkie szerokości linii

Akceptuje dowolną szerokość linii jako poprawną w przypadku danej klasy obiektów.

1542 | Rozdział 28   Okna dialogowe klasyfikacji obiektów



Wybierz określone szerokości linii

Akceptuje tylko określone szerokości linii dla tej klasy obiektów. Z listy Szerokość linii,
należy wybrać szerokość do uwzględnienia.

Okno dialogoweNowy plik definicji klasy obiektu

UWAGA Funkcja ta dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego, aby utworzyć plik definicji obiektu.

Aby utworzyć nowy plik klasyfikacji obiektów (str. 120)
Aby skonfigurować klasyfikację obiektów (str. 109)

Kliknij Ustawienia ➤ Narzędzia klasyfikacji ➤ Nowy plik definicji.

Plik definicji klasy obiektu zawiera informacje dotyczące tworzenia wszystkich klas
obiektów zdefiniowanych przez użytkownika. Tylko definicje zawarte w pliku definicji
klasy obiektu dołączonym do rysunku można przypisać do obiektów w rysunku lub użyć
do utworzenia nowych obiektów.

UWAGA Aby utworzyć nowy plik definicji klasy obiektu, należy mieć uprawnienia Zmiana
klasy obiektu (str. 75).

Szukaj w

Wybierz stację dysków i folder, w którym będą zapisane pliki definicji klas obiektów.

Nazwa pliku

Wpisz nazwę dla nowego pliku definicji klasy obiektów.

Pliki typu

Zostaw ten zestaw dla Pliku definicji obiektów.

UWAGA Jeśli zmienna FILEDIA ma wartość 0, okno dialogowe nie pojawia się, a nazwę
pliku definicji klasy obiektów, który ma zostać wstawiony do rysunku można wpisać w
wierszu polecenia. Więcej informacji można uzyskać w pomocy programu AutoCAD.
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Okno dialogoweNowawłaściwość

UWAGA Funkcja ta dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego do utworzenia nowej właściwości klasy obiektów.

Aby zdefiniować klasę obiektów (str. 112)

Kliknij Ustawienia ➤ Narzędzia klasyfikacji ➤ Zdefiniuj klasę obiektu.

Kategoria nagłówka właściwości

Określa kategorię dla nowej właściwości.

Nazwa właściwości

Określa nazwę dla nowej właściwości.

Po zamknięciu tego okna dialogowego nowa właściwość pojawi się na Liście właściwości
okna dialogowego Definiuj klasyfikację obiektu. Jeżeli nowa właściwość zostanie dodana
do bieżącego pliku definicji klasy obiektów, pojawi się ona na karcie Klasa obiektów na
palecie Właściwości.

Okno dialogowe Edytor zakresu stylu wydruku

UWAGA Funkcja ta dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego do określania, które style wydruku umożliwiają zastosowanie
tej klasy obiektów.

Aby określić domyślną wartość i przedział dla właściwości (str. 116)

Kliknij Ustawienia ➤ Narzędzia klasyfikacji ➤ Zdefiniuj klasę obiektu.
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Można wybrać z listy wszystkich stylów wydruku w bieżącym rysunku.

Zakres stylu wydruku

Uwzględnij wszystkie style wydruku

Akceptuje dowolny styl wydruku jako poprawny w przypadku danej klasy obiektów.

Wybierz określone style wydruku

Akceptuje tylko określone style wydruku dla tej klasy obiektów. Z listy Stylów wydruku,
należy wybrać styl wydruku do uwzględnienia.
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Okno dialogowe Dane
opisowe

Okno dialogowe Dołącz dane obiektu

UWAGA Ta funkcja dotyczy tylko danych obiektu używanych z obiektami rysunkowymi.
Nie dotyczy ona źródła elementu lub danych obiektu używanych ze źródłem elementu.

Użyj tego okna dialogowego, aby zobaczyć pola w tabeli oraz aby zobaczyć i edytować
wartości tych pól.

Aby dołączyć dane do obiektu (str. 885)

Kliknij Utwórz ➤ Dołącz/Odłącz dane obiektu.

■ Obszar Pole danych obiektu, wyświetla listę pól w tablicy i wartości dla tych pól. Aby
zmienić dowolną wartość, wyróżnij wartość i wpisz nową wartość w polu Wartość oraz
naciśnij klawisz Enter. Po zakończeniu wybierania warstw, kliknij przycisk OK.

29
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Okno dialogowe Dołącz/odłącz dane obiektu

UWAGA Ta funkcja dotyczy tylko danych obiektu używanych z obiektami rysunkowymi.
Nie dotyczy ona źródła elementu lub danych obiektu używanych ze źródłem elementu.

Okno dialogowe Dołącz/odłącz dane obiektu służy do dodawania danych do tablicy
danych obiektu i dołączania tych danych obiektu lub odłączania istniejących danych od
obiektu.

Aby dołączyć dane do obiektu (str. 885)

Kliknij Utwórz ➤ Dołącz/Odłącz dane obiektu.

Tabela

Wyświetla w postaci listy wszystkie tablice bieżącego rysunku. Wybierz tablicę
zawierającą pola danych do dołączenia.

Pole danych obiektu

Wyświetla w postaci listy wszystkie pola danych w wybranej tablicy i bieżące wartości
dla każdego pola.
Zwróć uwagę, że jeżeli dwa dołączone rysunki posiadają tabelę o tej samej nazwie,
AutoCAD Map 3D rozpoznaje tylko pola zdefiniowane w pierwszym uaktywnionym
rysunku.
Aby zmienić wartość do dołączenia, należy wyróżnić pole i wpisać nową wartość w
pole edycyjne Wartość.

Wartość

Wyświetla domyślną wartość dla wybranego pola.
Aby określić inną wartość, należy wpisać nową wartość w pole edycyjne.

Dołącz do obiektów <

Powraca do mapy użytkownika, gdzie można wybrać obiekty, do których mają być
dołączone dane.

Odłącz z obiektu.

Powraca do mapy użytkownika, gdzie można wybierać obiekty do odłączenia.
Wszystkie dane z wybranej tablicy są usuwane z obiektów.
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Nadpisz

Nadpisuje dowolne istniejące wartości dla tej tablicy nowymi wartościami.
Jeżeli przełącznik nie jest zaznaczony, obiekt będzie miał przypisane dwie wartości
dla pól danych w tablicy.
Można zaznaczyć przełącznik, gdy chce się mieć tylko jeden zestaw wartości
dołączonych do obiektu, jak podczas określania średnicy rury lub wysokości stołu.
Należy odznaczyć przełącznik, jeżeli chce się aby obiekt miał dołączonych wiele
zestawów wartości, jak podczas określania oprogramowania zainstalowanego na
komputerach lub rodzajów roślin w sektorze parkowym.

Definiuj

Wyświetla okno dialogowe Definiuj dane obiektu, gdzie można tworzyć nowe tabele,
albo modyfikować istniejące.

Żeby dołączyć dane do obiektu, należy wybrać tablicę, przejrzeć lub zmienić wartości
domyślne. Kliknij przycisk Dołącz do obiektów <. Po zakończeniu wybierania obiektów
w rysunku, AutoCAD Map 3D utworzy rekord dla każdego obiektu i dołączy te rekordy
do obiektów.

Jeżeli zaznaczono opcję Nadpisz, to nowy rekord zamieni istniejący rekord z tej tablicy.
Jeżeli nie zaznaczono opcji Nadpisz, to obiekt może mieć więcej niż jeden rekord z tablicy.

Aby odłączyć dane należy zaznaczyć tablicę. Należy kliknąć, aby odłączyć dane. Po
powrocie do mapy użytkownika należy wybrać wszystkie obiekty, od których dane mają
zostać odłączone.

Okno dialogowe Edycja danych obiektu

UWAGA Ta funkcja dotyczy tylko danych obiektu używanych z obiektami rysunkowymi.
Nie dotyczy ona źródła elementu lub danych obiektu używanych ze źródłem elementu.

Użyj tego okna dialogowego, aby zobaczyć i edytować dane obiektu.

Aby zmodyfikować tabelę danych opisowych (str. 183)

Kliknij Ustawienia ➤ Zdefiniuj dane obiektu.

■ Żeby obejrzeć dane z innej tabeli, wybierz tabelę z listy.
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■ Żeby obejrzeć dane z innego obiektu, kliknij przycisk Wybierz obiekt <.

■ Aby zmienić wartość, wprowadź nową wartość w okienku i naciśnij klawisz Enter.
Musisz mieć uprawnienia do Edycji rysunku, aby edytować dane obiektu. Zobacz
Okno dialogowe Zarządzanie użytkownikami (str. 1675)

Tabela

Wyświetla listę wszystkich tabel, które posiadają dane dołączone do wybranego
obiektu.
Należy wybrać tabelę do przeglądania lub edycji.

Pole danych obiektu/Wartość

Wyświetla wartości pola dla wybranego obiektu.
Jeżeli obiekt posiada więcej niż jeden rekord z wybranej tabeli, należy użyć przyciski
Następny, Poprzedni, Pierwszy i Ostatni, żeby obejrzeć inne rekordy.

Dane zagnieżdżone

Określa, czy wartości wyświetlone są dla obiektu zagnieżdżonego czy tylko dla obiektu
macierzystego.

■ Jeżeli przełącznik jest zaznaczony, lista Pola danych obiektu/Wartość, pokazuje
informacje dla właśnie wybranego obiektu.

■ Jeżeli przełącznik jest odznaczony, lista Pola danych obiektu/Wartość, pokazuje
informacje dla obiektu macierzystego. Jeżeli obiekt posiada więcej obiektów
macierzystych niż jeden, należy wybrać jeden z listy.

Wartość

Wyświetla bieżącą wartość dla wskazanego pola.
Aby zmienić wartość, należy wprowadzić nową wartość w okienku i nacisnąć klawisz
Enter.

Wybierz obiekt <

Aby zobaczyć i edytować dane dla innych obiektów, należy kliknąć przycisk Wybierz
obiekt.

Wstaw rekord

Dołącza nowy rekord z tej tabeli do obiektu. Rekord zawiera bieżącą wartość dla
każdego pola.

Usuń rekord

Usuwa rekord z obiektu.
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Okno dialogowe Zmień nazwę tabeli

UWAGA Ta funkcja dotyczy tylko danych obiektu używanych z obiektami rysunkowymi.
Nie dotyczy ona źródła elementu lub danych obiektu używanych ze źródłem elementu.

Użyj tego okna dialogowego, aby zmienić nazwę wybranej tabeli.

Aby zmodyfikować tabelę danych opisowych (str. 183)

Kliknij Ustawienia ➤ Zdefiniuj dane obiektu.

Nazwa tabeli musi być niepowtarzalna.

Zanim zmienisz nazwę tabeli:

■ Wszystkie rysunki źródłowe, które używają tej tablicy powinny być dołączone i
uaktywnione.
Jeżeli rysunek nie jest dołączony i uaktywniony, tabela nie będzie dla tego rysunku
mieć nowej nazwy.

■ Nie uruchamiaj zapytania w trybie Rysuj.
Jeżeli już uruchomiłeś zapytanie w trybie Rysuj od czasu otwarcia projektu, musisz
zapisać obiekt z powrotem w jego rysunku źródłowym lub zamknąć projekt i powtórnie
go otworzyć.

Jeżeli zmieniasz nazwę tabeli, upewnij się, że wszystkie zapytania, które odnoszą się do
tej tabeli zostały zaktualizowane.

Okno dialogoweWybierz kluczowe szablony połączenia

UWAGA Ta funkcja dotyczy tylko danych obiektu używanych z obiektami rysunkowymi.
Nie dotyczy ona źródła elementu lub danych atrybutów używanych ze źródłem elementu.
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Okno dialogowego Wybierz kluczowe szablony połączenia służy do wybrania pól z bieżącej
tabeli danych obiektu, aby zastosować je jako pola kluczowe w tabeli bazy danych.

Aby otworzyć połączoną tabelę bazy danych (str. 460)

Kliknij Edycja ➤ Więcej opcji rekordów zewnętrznych ➤ Widok tabeli połączonej.

Pole Metoda

Wybiera metodę ustawiania pól kluczowych.

Odwołaj się do istniejących pól

Używa istniejących pól jako kluczowych.
Jeżeli wybrano tę opcję, należy wybrać pola, aby użyć je w polu Istniejące pola.

Utwórz pole kluczowe

Tworzy nowe pole, które mają zostać zastosowane jako pole kluczowe.
Jeżeli wybrano tę opcję, należy określić nazwę pola w polu Utwórz pole kluczowe. Gdy
tworzona jest tabela bazy danych, pole to będzie zawierać odrębny numer dla każdego
rekordu.

Pole Istniejące pola

Jeżeli wybrano Odwołaj się do istniejących pól, należy wybrać pola, aby użyć ich jako
pola kluczowe.

■ Aby określić pole kluczowe, należy wybrać pole i kliknąć przycisk Włącz.

■ Aby odznaczyć pole kluczowe, należy wybrać pole i kliknąć przycisk Wyłącz.

■ Aby zmienić nazwę pola, należy wybrać pole, wpisać nową nazwę w polu Zmień
nazwę, a następnie kliknąć przycisk Zmień nazwę. Należy kliknąć przycisk Zmień
nazwę.

Pole Utwórz pole kluczowe

Jeżeli wybrano Utwórz pole kluczowe, należy określić nazwę dla nowego pola. Nazwa
musi być inna od nazw pozostałych pól w tablicy.

1552 | Rozdział 29   Okno dialogowe Dane opisowe



Pozostałe okna dialogowe

ADETEXTLOC (polecenie Położenie punktu etykiety mapy)

Polecenie to służy do określenia nowego punktu etykiety dla obiektu.

Punkt etykiety obiektu jest używany jako punkt odniesienia, gdy dodawany jest tekst do
obiektu podczas wymiany własności. Domyślnie, punkt etykiety jest centroidą obiektu.
Należy użyć tego polecenia do określenia innego punktu etykiety.

Odpowiedz na następujące zgłoszenia:

Wybierz obiekt:

Użyj dowolnej metody wybierania obiektów.

Wskaż nowe położenie tekstu <X,Y>:

Podaj nowe współrzędne X i Y oddzielone przecinkiem.

Żeby użyć tego punktu etykiety, gdy wstawiany jest tekst podczas wymiany właściwości,
należy wybrać LABELPT z listy Punkt, w oknie dialogowym Zdefiniuj tekst.

Okno dialogowe Komunikaty AutoCADMap

To okno dialogowe wyświetla informacje i komunikaty błędów.

Aby zobaczyć dodatkowe informacje na temat komunikatu, wybierz komunikat i kliknij
Pokaż plik dziennika.

W oknie dialogowym znajdują się następujące okna:

Komunikaty

Krótko wyjaśnia błąd
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Szczegóły komunikatów

Wyświetla dodatkowe szczegóły na temat błędu, a także skojarzony z nim kod.

Okno dialogowe Przeglądaj/szukaj

To okno dialogowe jest używane do wyświetlania podglądu obrazów rysunków, otwierania
rysunków i wyszukiwania plików. Przeglądanie umożliwia wyszukanie plików we
wszystkich katalogach na jednej lub wielu stacjach dysków.

Karta Przeglądaj wyświetla małe bitmapy obrazów rysunków w określonym katalogu.
Obrazy podglądu można sortować według typu pliku.

Karta Przeglądaj

Nazwa pliku

Wyświetla nazwę wybranego rysunku.

Katalogi

Wyświetla nazwy katalogów w bieżącej stacji dysków.

Stacje dysków

Wyświetla nazwy dostępnych stacji dysków.

Wyświetl pliki typu

Określa typy plików do wyszukiwania, zawiera pliki rysunków (DWG), pliki DXF (drawing
interchange format) i pliki szablonów rysunków (DWT).

Rozmiar

Zmienia rozmiar obrazów podglądu. Można wybrać między Mały, Średni a Duży.

Sieć

Wyświetla okno dialogowe Przypisz dysk sieciowy (okno systemowe Windows) do
podłączania dysków sieciowych.

Karta Szukaj

Pliki

Wyświetla listę plików, które spełniają kryteria wyszukiwania.

Wzór poszukiwań

Określa wzór do wyszukiwania w nazwach plików, bazujący na typie pliku. Przykładowo,
można wprowadzić podłoga*, aby wyszukać wszystkie pliki rozpoczynające się od
"podłoga" i mające określony typ pliku.
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Ta opcja obsługuje znaki uniwersalne w następujący sposób: jeżeli ciąg wyszukiwania
nie zawiera separatorów ścieżki, przeszukiwanie obejmuje nie całą ścieżkę, ale tylko
nazwę pliku.

Typy plików

Określa typy plików, których wyszukuje system.

Filtr danych

Określa, czy system wyszukuje przed czy po oznaczonym czasie lub dacie.

Time

Określa czas, od którego system wyszukuje w przód lub w tył.

Date

Określa datę, od której system wyszukuje. Określona data musi być 1/1/80 lub
późniejsza.

Położenie

Określa, które napędy i ścieżki system przeszukuje.

Stacja dysków

Wyświetla wszystkie dołączone stacje dysków.

Wszystkie dyski

Wyświetla wszystkie lokalne stacje dysków, włącznie z dyskami usuwalnymi i
sieciowymi.

Ścieżka

Wyświetla katalogi.

Otwórz

Otwiera wybrany plik.

Wyszukaj

Rozpoczyna wyszukiwanie nazwanych plików zgodnie z położeniem wyszukiwania.
Zmienia się na Przerwij po rozpoczęciu wyszukiwania.

Okno dialogowe Utwórz centroidy

Okno dialogowe Utwórz centroidy jest używane do tworzenia centroid w środku
wybranych zamkniętych polilinii lub regionów i przenosi wszystkie dane obiektu lub
połączenia SQL z zamkniętego obiektu do centroidy.
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Podczas używania tego elementu, AutoCAD Map 3D sprawdza, czy wybrane regiony i
zamknięte polilinie są czyste; to znaczy, czy linie nie przecinają się ze sobą i czy zamknięty
obiekt na obszar większy od 0. Centroidy są tworzone z wartością współrzędnej Z równą
0.

Jeżeli zamknięty obiekt ma wyspy, centroida zostanie umieszczona w środku zamkniętego
obszaru, bez względu na to, czy wypadnie na wyspie. Dla regionu 'w kształcie ósemki',
AutoCAD Map 3D utworzy jedną centroidę.

Utwórz centroidy w

Wybiera regiony lub polilinie, dla których będą tworzone centroidy.

Wszystkie zamknięte obiekty

Tworzy centroidy dla wszystkich regionów i zamkniętych polilinii.

Tylko wybrane

Tworzy centroidy tylko dla wybranych regionów i polilinii. Kliknięcie Wybierz obiekty
lub Szybki wybór umożliwia wybranie polilinii i regionów.

Opcje tworzenia

Określa, gdzie utworzyć centroidy i jaki punkt lub blok użyć dla centroid.

Utwórz na warstwie

Określa warstwę dla nowych centroid. Kliknięcie strzałki w dół umożliwia wybranie z
listy warstw w rysunku. Jeżeli warstwy brak na liście, może być zablokowana lub
wyłączona. Aby utworzyć centroidy na nowej warstwie, należy kliknąć Utwórz na
warstwie.

Utwórz używając

Aby utworzyć centroidy jako punkty, należy wybrać ACAD_POINT. Aby utworzyć
centroidy używając istniejącego bloku, należy kliknąć strzałkę w dół i wybrać nazwę
bloku.

Procedury związane:

■ Tworzenie centroid dla regionów i zamkniętych polilinii. (str. 757)

Okno dialogoweWyrażenie danych

Wybiera miejsce przechowywania danych.

Atrybut

Aby użyć danych z atrybutu, należy wybrać Atrybut. Potem wybrać atrybut z listy
Atrybuty. Aby zobaczyć atrybuty innego bloku, należy wybrać blok z listy Bloki.
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Dane opisowe

Aby użyć danych z tabeli danych obiektu, należy wybrać Dane opisowe. Potem wybrać
pole z listy Pola danych obiektu. Aby zobaczyć pola z innej tabeli, należy wybrać tabelę
z listy Tabele.

Połączenie bazy danych

Aby użyć danych z danych połączenia, zapisanych w obiekcie, należy wybrać Połączenie
bazy danych. Potem wybrać kolumnę z listy Kolumny kluczowe. Aby zobaczyć kolumny
dla innego szablonu połączenia, należy wybrać ten szablon połączenia z listy.

Okno dialogowe Definiuj nową tabelę danych obiektu

To okno dialogowe służy do tworzenia nowej tabeli danych obiektu lub do modyfikowania
istniejącej tabeli.

■ Aby dodać pole danych, należy wprowadzić nową nazwę pola w grupie Definicja pola.
Podaj informację dla nowego pola danych. Po zakończeniu, kliknąć Dodaj.

■ Aby edytować istniejące pole, należy wybrać je z listy Pola danych obiektu. Informacje
należy edytować w grupie Definicja pola. Po zakończeniu naciśnij przycisk Uaktualnij.

Nazwa tabeli

Jeżeli modyfikujesz istniejącą tablicę, nazwa tej tablicy pojawia się w polu edycyjnym.
W przypadku tworzenia nowej tablicy wprowadź nazwę tej tablicy. Nazwa tabeli nie
może zawierać spacji. Musi rozpoczynać się od znaku alfanumerycznego.

UWAGA Nie używaj nazwy tabeli, która jest już zdefiniowana w innym rysunku, chyba
że będzie miała taką samą definicję pól jak pierwsza tabela. Jeżeli dwa rysunki źródłowe
zawierają tabele o tej samej nazwie ale o różnych definicjach, AutoCAD Map 3D
wykorzysta definicję tabeli z pierwszego uaktywnionego rysunku i dane z drugiej tabeli
nie będą dostępne.

Pola danych obiektu

Obszar Pola danych obiektu służy do wybierania pól danych w celu zaktualizowania
lub usunięcia pola.
Lista Pola danych obiektu, wyświetla wszystkie pola z wybranej tabeli.
Zauważmy, że jeżeli dwa rysunki źródłowe zawierają tabele o tej samej nazwie,
AutoCAD Map 3D rozpoznaje tylko pola zdefiniowane w pierwszym uaktywnionym
rysunku.

■ Aby zmodyfikować pole danych, wybierz jego nazwę z listy. Informacja na temat
pola pojawi się w grupie Definicja pola. Zmień żądane informacje. Kliknij przycisk
Uaktualnij.
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■ Aby usunąć pole, wybierz jego nazwę z listy. Wskaż przycisk Usuń.

■ Aby usunąć wszystkie pola z listy, kliknij Usuń wszystko.

Definicja pola

Obszar Definicja pola, służy do zmiany informacji na temat istniejącego pola lub do
określenia informacji dla nowego pola.

Żeby zmienić informację na temat pola istniejącego, wybierz jego nazwę na liście Pola
danych obiektu. Informacja na temat pola pojawi się w grupie Definicja pola. Zmień
żądane informacje. Kliknij przycisk Uaktualnij.

Aby dodać nowe pole, wprowadź nową nazwę w polu Nazwa pola. Podaj informacje o
polu. Kliknij przycisk Dodaj.

UWAGA Zanim dodasz pole do istniejącej tablicy danych obiektu upewnij się, że
wszystkie rysunki, które używają tej tablicy są dołączone i aktywne. Obiekty w rysunkach
aktywnych są automatycznie aktualizowane, aby wprowadzić nowe pole i przypisać
wartość domyślną dla tego pola. Jeżeli obiekt, który używa tej tablicy nie jest w rysunku
aktywnym podczas modyfikacji tablicy, dane dołączone do obiektu nie są modyfikowane.

Nazwa pola

Wprowadź nazwę dla pola danych.
Nazwa nie może zawierać żadnych spacji. Musi rozpoczynać się od znaku
alfanumerycznego.

Typ

Wybierz typ danych.

Całkowite

Liczba całkowita od -2 147 483 648 do 2 147 483 647

Znak

Dowolne znaki, do 132 znaków

Punkt

Trzy liczby rzeczywiste oddzielone przecinkami i reprezentujące wartości X, Y i Z
punktu

Rzeczywista

Liczba rzeczywista od -1.7E308 do 1.7E308.
Po wybraniu Całkowita, liczby są zaokrąglane do najbliższej liczby całkowitej.

Opis

Podaj opis dla tego pola danych.
Opis ten pojawi się na liście Pola danych obiektu.
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Domyślna

Określa wartość domyślną dla tego pola.
Wartość ta musi odpowiadać typowi danych wybranemu powyżej.
Wprowadź najczęściej używaną wartość podczas przypisywania tego pola danych
obiektu.
Przed zmodyfikowaniem tabeli

■ Wszystkie rysunki źródłowe, które używają tej tablicy powinny być dołączone i
uaktywnione.
Jeżeli rysunek nie jest dołączony i aktywny, definicja tabeli nie będzie uaktualniona
w tym rysunku. Jeżeli dwa rysunki źródłowe zawierają tabele o tej samej nazwie
ale o różnych definicjach, program wykorzysta definicję tabeli z pierwszego
uaktywnionego rysunku i dane z drugiej tabeli nie będą dostępne.

■ Nie uruchamiaj zapytania w trybie Rysuj.
W przypadku uruchomienia zapytania w trybie Rysuj od czasu otwarcia bieżącego
rysunku należy zapisać obiekt z powrotem w jego rysunku źródłowym lub zamknąć
bieżący rysunek i powtórnie go otworzyć.

Możesz modyfikować właśnie utworzoną tabelę aż do przeprowadzenia operacji zapisu
(albo do zapisania obiektów z powrotem w rysunkach źródłowych lub zapisania bieżącego
rysunku). Po wykonaniu zapisu, tabela może być modyfikowana tylko przez
superużytkownika. Użyj polecenia Okno dialogowe Rejestracja użytkownika (str. 1678),
aby się zalogować jako superużytkownik, lub skontaktuj się z administratorem systemu.

Procedury związane:

■ Aby utworzyć tabelę danych opisowych (str. 182)

Okno dialogowe Definiuj dane obiektu

To okno dialogowe służy do tworzenia tablic danych obiektu i pól danych. Tablice danych
obiektu przechowują informacje o obiektach zawartych w rysunku.

Tworzy tabelę danych obiektu przez wprowadzenie nazwy tabeli, a następnie
zdefiniowanie pól w tabeli.

Lista Tabela

Wyświetla wszystkie tabele w bieżącym rysunku.
Aby przejrzeć pola danych obiektu zawarte w tablicy, wybierz nazwę tabeli z listy.

Pola danych obiektu

Wyświetla listę pól wybranej tabeli.
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Zauważmy, że jeżeli dwa rysunki źródłowe zawierają tabele o tej samej nazwie,
AutoCAD Map 3D rozpoznaje tylko pola zdefiniowane w pierwszym uaktywnionym
rysunku.
Aby przejrzeć informacje z grupy Definicja pola, wybierz pole.

Definicja pola

Wyświetla wartości dla wybranego pola.

Nazwa pola

wyświetla nazwę pola.

Typ danych

wyświetla typ informacji, które mogą być wprowadzane w polu.

Opis

wyświetla opis przypisany do pola.

Domyślna

wyświetla domyślną wartość przypisaną do pola.
Aby zmienić wartość, kliknij polecenie Modyfikuj.

Nowa tabela

Wyświetla okno dialogowe Definiuj tabelę danych obiektu, w którym można utworzyć
nową tabelę i definiować nowe pola danych obiektu.

Modyfikuj

Wyświetla okno dialogowe Modyfikuj tabelę danych obiektu, w którym można
zmodyfikować wybraną tabelę i zdefiniować lub usunąć pola danych obiektu.
Możesz modyfikować właśnie utworzoną tabelę aż do przeprowadzenia operacji zapisu
(albo do zapisania obiektów z powrotem w rysunkach źródłowych lub zapisania
bieżącego rysunku). Po wykonaniu zapisu tabela może być modyfikowana tylko przez
superużytkownika. Użyj polecenia MAPLOGIN, aby zalogować się jako
superużytkownik, lub skontaktuj się z administratorem systemu.

Zmień nazwę

Wyświetla okno dialogowe Zmień nazwę tabeli, w której można podać nową nazwę
dla wybranej tabeli.

UWAGA Jeżeli zmieniasz nazwę tabeli upewnij się, że wszystkie zapytania, które
odwołują się to tej tabeli zostały zaktualizowane.

Usuń

Usuwa wybraną tabelę.
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UWAGA Jeżeli jakieś dane z tej tabeli są dołączone do obiektów, dane te są usuwane
z tych obiektów podczas usuwania tabeli.

Przed usunięciem tabeli

■ Wszystkie rysunki źródłowe, które używają tej tablicy powinny być dołączone i
uaktywnione.
Jeżeli rysunek nie jest dołączony i aktywny, dane obiektu z tabeli nie są usuwane
z tego rysunku.

■ Nie uruchamiaj zapytania w trybie Rysuj.

W przypadku uruchomienia zapytania w trybie Rysuj od czasu otwarcia projektu należy
zapisać obiekt z powrotem w jego rysunku źródłowym lub zamknąć projekt i powtórnie
go otworzyć.

To okno dialogowe wyświetla informacje na temat tabel twoim rysunku.

Niektóre z tabel na liście zawierają informacje, której potrzebuje AutoCAD Map 3D. Jeżeli
wybierzesz jedną z takich obowiązkowych tabel, nie będziesz mógł zmienić informacji,
przemieścić ani zmienić nazwy tej tabeli. Możesz przejrzeć informacje.

Procedury związane:

■ Aby utworzyć tabelę danych opisowych (str. 182)

Okno dialogowe Utwórz połączenia danych

Jeżeli posiadasz w rysunku tekst, który odpowiada informacjom z tabeli, użyj tego
polecenia do automatycznego utworzenia połączeń bazujących na odpowiedniej
informacji. Można utworzyć połączenie do tabeli zewnętrznej bazy danych lub do tabeli
danych obiektu, przechowywanej z projektem.

Wybierz typ połączenia. Ustaw opcje dla tego typu. Po kliknięciu przycisku OK, pojawi
się możliwość wybrania bloków, tekstu, zamkniętych bloków lub zamkniętego tekstu.

UWAGA Nie możesz utworzyć połączeń do obiektów na warstwach, które są
zablokowane, zamknięte lub wyłączone.

Blok

Jeżeli tworzone jest połączenie do bloków lub bloków zamkniętych, wybierz nazwę
bloku.
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Klucze i znaczniki

Dla każdego pola kluczowego w szablonie połączenia wybierz etykietę z atrybutu
bloku. Możesz przypisać etykietę tylko do jednego pola kluczowego. (Jeżeli tworzysz
połączenia do zamkniętego tekstu, opuść ten krok.)

Wykorzystaj punkt wstawienia jako punkt etykiety

Wybierz, aby użyć punktu wstawienia tekstu lub bloku jako domyślnego punktu etykiety
dla obiektu.

Szablon tabeli/połączenia

Wybierz tabelę lub szablon połączenia dla tabeli bazy danych zawierającej odpowiednie
dane. Pełny rekord jest dołączony do obiektu.

■ Jeżeli łączysz dane z bloków lub z bloków zamkniętych do tabeli danych obiektu,
dane z atrybutów są łączone tylko wtedy, gdy etykiety atrybutów są zgodne z
nazwami pól w tablicy.

■ Jeżeli łączysz dane z bloków lub z bloków zamkniętych do zewnętrznej tabeli, użyj
wycinka Połączenia danych, do określenia które etykiety atrybutów odpowiadają
polom kluczowym.

■ Jeżeli łączysz dane do tekstu lub tekstu zamkniętego, musisz wybrać tablicę z tylko
jednym polem lub szablon połączenia z tylko jednym polem kluczowym. Pozostałe
elementy są pogrupowane w następujących obszarach:

Łącza danych

Określa, czy wykonane jest połączenie do danych obiektu, czy do zewnętrznej bazy
danych.

Utwórz rekordy danych obiektu

Tworzy rekordy w tabeli danych obiektu zapisywane z bieżącym rysunkiem. Te nowe
rekordy są dołączone do obiektów.

Utwórz połączenia bazy danych

Tworzy połączenia do tabeli zewnętrznej bazy danych. Wybierz opcję Kontrola
poprawności bazy danych do określenia czy łączyć tylko do rekordów istniejących czy
tworzyć nowe rekordy.

Typ połączenia

Wybierz typ połączenia.

Po kliknięciu przycisku OK, pojawi się możliwość wybrania bloków, tekstu, zamkniętych
bloków lub zamkniętego tekstu.
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Bloki

Tworzy połączenia na podstawie danych zawartych w atrybutach bloków. Połączenia
te są tworzone w samych blokach.

Tekst

Tworzy połączenia na podstawie tekstu. Dane połączenia są przechowywane w obiekcie
tekstowym.

Zamknięte bloki

Tworzy połączenia na podstawie danych zawartych w atrybutach bloków. Połączenia
są tworzone na zamkniętej polilinii, która otacza blok. Bloki, które nie są otoczone
polilinią nie zostaną połączone.

Zamknięty tekst

Tworzy połączenia na podstawie tekstu, który leży wewnątrz zamkniętej polilinii.
Połączenia są tworzone na zamkniętej polilinii, która otacza tekst. Tekst, który nie jest
zamknięty przez polilinię, nie jest łączony.

Kontrola poprawności bazy danych

Jeżeli tworzysz połączenia do tabeli zewnętrznej, wybierz opcję sprawdzania poprawności.

Brak

Tworzy połączenia bez sprawdzania bazy danych.

Połączenie musi istnieć

Tworzy połączenie tylko tam, gdzie tekst lub wartość etykiety atrybutu odpowiada
wartości pola kluczowego istniejącego rekordu. Jeżeli tworzysz połączenia z arkuszem
programu Excel, wybrany szablon połączenia musi wskazywać nazwany zakres a nie
cały arkusz.

Utwórz jeśli nowe

Tworzy nowy rekord w tabeli jeżeli żaden istniejący rekord nie pasuje. Nowy rekord
będzie miał wypełnioną wartość pola kluczowego a pozostałe pola będą puste.

Procedury związane:

■ Aby automatycznie dołączyć dane do obiektów (str. 888)

■ Aby automatycznie połączyć rekordy z obiektami używając tekstu lub danych
atrybutów bloku (str. 464)
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Okno dialogoweNowawarstwa

Nazwa nowej warstwy nie może zawierać żadnego z poniższych znaków.

< > / \ : ? * | , = " ` "

Procedury związane:

■ Importowanie plików SDF 2 (str. 327)

■ Tworzenie centroid dla regionów i zamkniętych polilinii. (str. 757)

Okno dialogoweWybierz

■ Aby wybrać element, należy go kliknąć.

■ Aby wybrać grupę elementów, należy kliknąć pierwszy. Przytrzymać klawisz Shift
podczas kliknięcia ostatniego.

■ Aby wybrać dodatkowe elementy, należy przytrzymać klawisz Ctrl i kliknąć każdy
element.

Po zakończeniu wybierania elementów kliknij OK.

Okno dialogoweWybierz blok

Kliknij blok, aby go wybrać.

Kliknij przycisk OK.

Okno dialogoweWybierz bloki

Wybierz bloki klikając je.

Po zakończeniu wybierania bloków, kliknij przycisk OK.
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Okno dialogoweWybierz dane - Zapytanie

To okno dialogowe wyświetla dane w bieżącym rysunku. Wybierz typ danych do
dołączenia:

Atrybut

Lista Znaczniki atrybutów wyświetla atrybuty bieżącego bloku. Aby zobaczyć etykiety
atrybutów dla innego bloku, wybierz ten blok z listy Bloki.

Dane opisowe

Lista Pola danych obiektu podaje pola danych dla bieżącej tabeli. Aby zobaczyć pola
dla innej tabeli, wybierz tę tabelę z listy Tabele.
Pamiętaj, że jeśli dwa rysunki źródłowe posiadają tabele o takiej samej nazwie, to
AutoCAD Map 3D wykorzystuje tylko pola zdefiniowane w pierwszym uaktywnionym
rysunku.

Łącze bazy danych

Lista Kolumny kluczowe podaje kolumny kluczowe dla bieżącego szablonu połączenia.
Aby zobaczyć kolumny kluczowe dla innego szablonu połączenia, wybierz ten szablon
połączenia z listy szablonów połączeń.
Wskaż wartość danych i kliknij przycisk OK.

Procedury związane:

■ Aby znaleźć regiony podporządkowane w czasie nakładania dwóch topologii (str.
716)

Okno dialogoweWybierz

Wybierz z listy dostępnych wartości.

Niektóre typy wartości są dostępne tylko wtedy, gdy znajdują się w aktywnym rysunku.

Procedury związane:

■ Przywoływanie obiektów rysunkowych w oparciu o ich właściwości (str. 1044)

■ Aby wybrać obraz, naciskając Shift+lewy przycisk myszy (str. 428)

■ Aby znaleźć regiony podporządkowane w czasie nakładania dwóch topologii (str.
716)
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Okno dialogoweWybierz rysunki do dołączenia

Użyj tego okna dialogowego, aby dodać rysunki źródłowe do bieżącego zestawu rysunków.

Wybierz nazwy plików rysunków do dołączenia. Kliknij przycisk Dodaj. Możesz zmienić
dysk lub katalog i kontynuować dodawanie plików do listy Wybrane rysunki. Po
zakończeniu kliknij przycisk OK.

Szukaj w

Należy wybrać z listy alias stacji dysków. Program AutoCAD Map 3D utworzy aliasy
stacji dysków dla wszystkich pozostałych napędów, których używasz.

Jeżeli na liście nie ma potrzebnego dysku lub folderu, kliknij przycisk
Utwórz/Edytuj aliasy, aby wyświetlić okno dialogowe Zarządzanie aliasami, w którym
można zdefiniować nową zastępczą nazwę dyskową.

Aby otworzyć okno podglądu, które wyświetla podgląd wybranego rysunku,
kliknij przycisk Podgląd. W pewnych przypadkach, na przykład gdy rysunek jest
zablokowany, okno Podglądu pozostanie puste.

Lista plików

Wyświetla wszystkie rysunki w bieżącym katalogu.

Filtr

Znaki uniwersalne są używane do filtrowania wyświetlanych nazw plików. Przykładowo,
należy podać t*, aby wyświetlić tylko te nazwy plików, które zaczynają się od litery t.

Dodaj

Dodaje wybrane nazwy rysunków do listy Wybrane rysunki.

Usuń

Usuwa wybrane nazwy rysunków z listy Wybrane rysunki.

Wybrane rysunki

Aby używać tych rysunków, należy kliknąć przycisk OK.

Musisz posiadać uprawnienia do Zmiany zestawu rysunków, aby dołączać i odłączać
rysunki. Uprawnienia można zmienić używając Okno dialogowe Zarządzanie
użytkownikami (str. 1675).

Procedury związane:

■ Dołączanie rysunków (str. 144)
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Okno dialogoweWybierz klasy elementów

Umożliwia wybranie klas elementów poprzez kliknięcie.

Po zakończeniu wybierania elementów kliknij OK.

Okno dialogoweWybierz elementy

Wybierz funkcje klikając je.

Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

Okno dialogoweWybierz warstwę

Wybierz warstwę, klikając na niej

Kliknij przycisk OK.

Okno dialogoweWybierz warstwy

Wybierz warstwy klikając je.

Okno dialogoweWybierz właściwość

Wybierz właściwość i kliknij przycisk OK.

Procedury związane:

■ Aby zmienić przywoływane obiekty w oparciu o ich właściwości (str. 1064)

Okno dialogoweWybierz kolumnę SQL

Aby zobaczyć kolumny dla innego szablonu połączenia, wybierz szablon połączenia z
listy.

Wskaż żądaną kolumnę i kliknij przycisk OK.
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Okno dialogoweWybierz tabelę (MAPIMPORT: dane obiektu)

To okno dialogowe używane było do wybierania tabeli danych z listy wszystkich tabel
danych, które znajdują się w bieżącym rysunku w czasie procedury importowania.
Przestało być kontynuowane. Zamiast niego można użyć jednej z następujących procedur
lub poleceń:

■ Procedura pokrewna:
Importowanie map z innych formatów (str. 319)

Podczas importu z plików Arc/INFO (str. 334)

Importowanie z plików MapInfo MIF/MID (str. 338)

Importowanie danych SHP (str. 336)

■ Procedura pokrewna:
Kliknij Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Importuj mapę 3D.

Okno dialogoweWybierz tabelę (MAPIMPORT: tabela bazy
danych)

To okno dialogowe używane było do wybierania bazy danych z listy wszystkich tabel w
bieżącym rysunku podczas procedury importu. Przestało być kontynuowane. Zamiast
niego można użyć jednej z następujących procedur lub poleceń:

■ Procedura pokrewna:
Importowanie map z innych formatów (str. 319)

Podczas importu z plików Arc/INFO (str. 334)

Importowanie z plików MapInfo MIF/MID (str. 338)

Importowanie danych SHP (str. 336)

■ Procedura pokrewna:
Kliknij Plik ➤ Utwórz DWG z ➤ Importuj mapę 3D.

Okno dialogoweWyrażenie SQL

Wybiera kolumnę z zewnętrznej bazy danych.

Aby zobaczyć kolumny z innej tabeli bazy danych, wybierz nazwę ścieżki połączenia dla
tej tabeli z listy Szablony połączeń.
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W większości przypadków lista Szablony połączeń zawiera wyłącznie szablony połączeń
dla aktywnych rysunków źródłowych. Jeżeli żądany szablon połączenia nie znajduje się
na liście, należy upewnić się, czy jest zdefiniowany w rysunku źródłowym i czy
odpowiednie źródło danych jest dołączone i połączone.

Jeżeli używasz polecenia zawierającego topologię, lista szablonów połączeń zawiera tylko
szablony dla rysunku, w którym wczytana jest topologia. Jeżeli topologia została wczytana
z rysunków źródłowych, na liście znajdują się szablony połączeń zdefiniowane w rysunku
źródłowym; jeżeli topologia jest wczytana z bieżącego rysunku, na liście znajdują się
szablony połączeń z bieżącego rysunku.
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Okna dialogowe obiektu
wielokątnego

MAPPOLYLINETOPOLYGON (polecenie Przekształć polilinie w
regiony)

Polecenie to służy do przekształcania zamkniętej polilinii na wielokąt.

Aby przekształcić polilinie w regiony (str. 836)

Należy odpowiedzieć na następujące zgłoszenia:

Wybierz obiekty:

Wybierz polilinie do konwertowania. Należy nacisnąć klawisz Enter.

Każda zamknięta polilinia w zbiorze jest konwertowana do wielokąta. Jeśli polilinia należy
do grupy, tylko pierwsza (zazwyczaj zewnętrzna) polilinia w grupie jest skonwertowana.
Inne polilinie w grupie zostały skopiowane do wielokąta jako dodatkowe granice. Wielokąt
jest automatycznie zbilansowany.

Obiekty konwertowane do wielokątów używają domyślnych kolorów lub kreskowania
ustawione przez Aby zmienić ustawienia domyślne dla importowania regionów (str. 842).
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MAPUSEMPOLYGON

Polecenie to służy do zmiany ustawień importowania wielokątów.

Aby zmienić ustawienia domyślne dla importowania regionów (str. 842)

Odpowiedz na następujące zgłoszenia:

Podaj nową wartość dla MAPUSEMPOLYGON:

Wykonaj jedną z następujących operacji:

■ Wprowadź ON, aby korzystać z wielokątów. Wielokąty importowane do AutoCAD
Map 3D są stworzone przy użyciu obiektu wielokątnego.

■ Wprowadź OFF, aby nie korzystać z wielokątów. Wielokąty importowane do
AutoCAD Map 3D są stworzone przy użyciu obiektu wielokątnego.

MAPMPEDIT (polecenie Edycja regionu)

Użyj polecenia, aby zmodyfikować wielokąt.

Dodawanie granic (str. 828)
Edycja węzłów na granicy. (str. 829)
Aby edytować właściwości wypełniania obiektu regionu. (str. 830)
Edycja węzłów na granicy. (str. 829)

Kliknij Modyfikuj ➤ Edycja MPolygon.

Można dodać, usunąć i przesunąć granice wielokąta, edytować węzeł, konwertować
granice do obiektu, zmienić typ granicy, kolor wypełnienia lub wzorca oraz wielokąt.

Odpowiedz na następujące zgłoszenia:

Wybierz wielokąt:

Użyj dowolnej metody wybierania obiektów.
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Wprowadź opcję [Dodaj/Usuń/pRzesuń/Edycja/Odłącz/typ
Granicy/Wypełnij/Bilansuj/zaKończ] :

Wprowadź literę pożądanej opcji.

Dodaj

Wprowadź d, aby dodać granicę do wielokąta. Odpowiedz na zgłoszenie:

Wybierz granicę:

Przy zapytaniu, wybierz blok dla węzła. Nowy obiekt może być wielokątem, prostokątem
lub obiektem mpolygon.
Nowa granica została dodana do wielokąta.

Usuń

Wprowadź u, aby usunąć granicę z wielokąta. Odpowiedz na zgłoszenie:

Wybierz granicę:

Wybierz granicę do skasowania z bieżącego wielokąta. Można wybrać dodatkowe
granice, jeśli wielokąt jest złożony. Po zakończeniu naciśnij klawisz ENTER.
Wybrane granice zostaną skasowane z wielokąta. Wprowadź b, aby zbalansować
wielokąt.

Przenieś

Wprowadź r, aby przenieść granicę. Odpowiedz na następujące zgłoszenia:

Wybierz granicę:

Wybierz granicę do przeniesienia. Można wybrać dodatkowe granice, jeśli wielokąt
jest złożony. Po zakończeniu określania granic naciśnij klawisz ENTER.

Wybierz punkt bazowy lub przesunięcie:

Należy wybrać punkt początkowy dla przemieszczenia.

Określ drugi punkt przesunięcia lub <użyj pierwszego punktu jako przesunięcie>:

Należy wybrać punkt bazowy ramki.
Wybrane granice są przesunięte zgodnie z odległością i kierunkiem pomiędzy punktem
bazowym i punktem przemieszczenia.

Edycja

Wprowadź e, aby wyedytować granicę. Odpowiedz na następujące zgłoszenia:

Wybierz granicę:

Wybierz granicę do edycji.

Podaj opcję edycji węzła [Następny/Poprzedni/Usuń/Wstaw/pRzesuń/zaKończ]:

Wprowadź literę pożądanej opcji.

■ Wprowadź n, aby przejść do następnego węzła.

MAPMPEDIT (polecenie Edycja regionu) | 1573



■ Wprowadź p, aby wrócić do poprzedniego węzła.

■ Wprowadź u, aby usunąć bieżący węzeł. Nie można usunąć węzła, jeśli nowa linia
przetnie inną granicę w bieżącym wielokącie.

■ Wprowadź w, aby wstawić węzeł przed węzłem bieżącym. Zwróć uwagę, że nie
możesz włączyć węzła, jeśli powstała linia przecięłaby inną granicę w bieżącym
wielokącie.

■ Wprowadź r, aby przenieść bieżący węzeł. Nie można przesunąć węzła, tak żeby
bieżąca granica przecięła inną w bieżącym wielokącie.

■ Wprowadź k, aby zakończyć tryb edytowania węzła.

Rozłącz

Wprowadź r, aby wyłączyć granicę z wielokąta, ale zachować obiekt granicy. Odpowiedz
na zgłoszenie:

Wybierz granicę:

Należy wybrać granicę do rozłączenia.
Granica jest skasowana z wielokąta, ale pozostaje w rysunku jako polilinia lub okrągły
obiekt.
Jeśli odłączone zostaną granice, które mają granice zagnieżdżone, reszta również
zostanie odłączona.

Typ granicy

Wprowadź g, aby zmienić typ granicy. Odpowiedz na następujące zgłoszenia:

Wybierz granicę:

Należy wybierać granicę, której typ chcesz zmienić.

Podaj typ granicy [Zewnętrzna/Wewnętrzna/Opis] <Zewnętrzna>:

Wprowadź z, aby zmienić wybraną granicę na granicę zewnętrzną, wprowadź w, aby
zmienić na granicę wewnętrzną, albo o, aby zmienić na granicę opisową.
Opis granic zachowuje się tak samo jak granice wewnętrzne, ale nie ma wpływu na
obliczenia powierzchni.

Wypełnienie

Wprowadź w, aby zmienić wypełnienie wielokąta. Wyświetla Okno dialogowe
Właściwości wypełnienia regionów (str. 1578), gdzie możesz wybrać wzór kreskowania
lub wypełnianie gradientem.

Bilansowanie

Wprowadź b, aby powstał wielokąt. Wielokąt jest więc polecenie zagnieżdżenia
następuje po naprzemiennym poleceniu zewnętrzna/wewnętrzna/zewnętrzna.
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Cofnij

Wprowadź c, aby cofnąć ostatnią czynność.

Zakończ

Wprowadź x, aby wyjść z polecenia mapmpedit.

ADEFILLPOLYG (polecenie podzielenia wieloboku)

Polecenie adefillpolyg służy do podziału istniejącego wielokąta na dwa nowe wielokąty.
Początkowy wielokąt zostanie usunięty.

Aby podzielić obiekt regionu (str. 833)

Polecenie mpsplit służy do rysowania nowej linii lub wybrania istniejącej wykorzystując
ją do podziału wielokąta.

Istniejący wielokąt zostanie podzielony na dwa wielokąty.

Jeśli wielokąt ma wewnętrzne granice, linia podziału nie może ich przecinać ani dotykać
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Podział jest nie jest dozwolony,
ponieważ dotyka jedną z
wewnętrznych granic.

Dzielenie jest niedozwolone ponieważ
przecina wewnętrzną granicę.

Dozwolony podział.

Można skopiować dane z początkowego mpolygonu do nowych dwóch mpolygonów lub
możesz usunąć dane.

Odpowiedz na następujące zgłoszenia:

Wybierz mpolygon do podzielenia:

Użyj dowolnej metody wybierania obiektów.

Czy chcesz Narysować, czy Wybrać linię do podzielenia? [Narysuj/Wybierz]:

Wprowadź literę pożądanej opcji.

Rysuj

Wprowadź n, aby narysować linię. Odpowiedz na następujące zgłoszenia:

Określ punkt początkowy lub [zaKończ]:

Wybrać punkt początkowy dla linii dzielącej.

Określ następny punkt lub [łUk/Cofnij]:

Wykonaj jedną z następujących operacji:

■ Wybierz punkt bazowy ramki.

■ Wprowadź u, aby narysować łuk. Więcej informacji o rysowaniu łuków znajduje
się w pomocy programu AutoCAD.

■ Wprowadź c, aby cofnąć ostatnią czynność.

Po zakończeniu rysowania linii naciśnij klawisz ENTER.

Wybierz

Wprowadź w, aby użyć istniejącej polilinii jako linii dzielącej. Odpowiedz na następujące
zgłoszenia:

Wybierz obiekty:

Wybierz polilinię, którą potrzebujesz. Po zakończeniu określania punktów naciśnij
klawisz Enter.
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Czy chcesz skopiować dane z oryginalnego obiektu mpolygon do podzielonych obiektów
mpolygon? [Tak/Nie]:

Wykonaj jedną z następujących operacji:

■ Wprowadź t, aby skopiować bazę danych obiektu bądź łącza do zewnętrznej bazy
z oryginalnego obiektu mpolygon do obydwu nowych obiektów mpolygons.

■ Wprowadź n, aby skasować dane.

Okno dialogowe Utwórz wielokąty z topologii

Użyj tego okna dialogowego, aby utworzyć regiony bezpośrednio z topologii regionu.

Aby przekształcić topologię regionu w regiony (str. 838)

W wierszu polecenia wprowadź maptopologytopolygons.

Nazwa

Wybierz topologię do konwertowania. Jeśli potrzebujesz kliknij opcję Załaduj topologię,
aby wybrać i załadować topologię.

Warstwa

Wybierz warstwę, na którą chcesz przenieść przekonwertowane wielokąty. Kliknij
opcję Ustawienia warstw, aby stworzyć nową warstwę i jej właściwości.

Pole Grupuj złożone regiony

Utwórz pojedynczy wielokąt z zagnieżdżonych w topologii obiektów.

Kopiuj dane obiektów z centroidy

Kopiuj dane obiektów z topologicznych regionów do nowych regionów.

Kopiuj łącza bazy danych z centroidy

Kopiuj łącza bazy danych z wielokątów do nowych wielokątów.
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Okno dialogoweWłaściwości wypełnienia regionów

Okno dialogowe Właściwości wypełnienia regionów służy do określenia koloru
wypełnienia i wzorca dla wielokątów. Można wybrać z palety kolorów włączając kolory
rzeczywiste i importowane z książki kolorów. Można również zdefiniować typ lub
właściwości wzoru i atrybuty kreskowania, stałe i wypełnienie gradientowe.

Aby edytować właściwości wypełniania obiektu regionu. (str. 830)

Kliknij Modyfikuj ➤ Edycja MPolygon.

Okno dialogowe zawiera następujące zakładki:

Kreskowanie definiuje wygląd wzoru kreskowania (lub jednolitego koloru), który ma
wypełnić wielokąt.

Wypełnienie gradientowe definiuje wygląd wypełnienia gradientu, którym ma zostać
wypełniony wielokąt.

Kreskowanie kartki

Typ wzorca

Ustawia typ wzorca. Wybierz jedną z poniższych opcji:

■ Zdefiniowany — Określa zdefiniowany wzorzec.

■ Zdefiniowany przez użytkownika — Tworzy wzorzec linii opartych na bieżącym
typie linii w rysunku.

■ Niestandardowy — Określa wzorzec, który jest zdefiniowany w dowolnym pliku
PAT dodanym do ścieżki wyszukiwania.

Nazwa wzorca

Pokazuje wszystkie zdefiniowane wzory. AutoCAD Map 3D przechowuje wybrane
wzorce w zmiennym systemie HPNAME. Opcja wzoru jest osiągalna, jeśli wstawiono
Typ do Zdefiniowanych. Kliknij przycisk [...], aby wyświetlić naraz podgląd obrazów
dla wszystkich zdefiniowanych wzorów.

Kąt

Określa kąt wzoru kreskowania relatywny do osi X bieżącego LUW.
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Skala

Zwiększa lub zmniejsza zdefiniowany bądź własny wzór.

Relatywny do Przestrzeni papieru

Skaluje wzór kreskowania. Dzięki tej opcji można łatwo wyświetlić wzorce kreskowania
na skali, które są odpowiednie dla układu. Opcja dostępna tylko z układu.

Wypełnienie kolorem

Kliknij dolną strzałkę, by wybrać z listy kolorów. Aby wybrać z szerszej palety kolorów,
włączając kolor rzeczywisty i importowane z książek z kolorami, zaznacz Wybierz opcje
koloru.

Wypełnienie gradientowe kartki

Jeden kolor

Określa wypełnienie, które używa lekkiego przejścia pomiędzy cieniami i jaśniejszymi
odcieniami koloru.

Dwa kolory

Określa wypełnienie, które używa łagodnego przejścia między dwoma kolorami.

Próbka koloru

Określa kolor wypełnienia gradientowego. Kliknij przycisk [...], aby wyświetlić okno
dialogowe Wybierz kolor, gdzie możesz wybrać indeks kolorów, kolory rzeczywiste
bądź książkę kolorów AutoCAD.

Cieniuje i zabarwia suwak

Określa odcień jaśniejszy (wybrany kolor połączony z bielą) lub przyciemnienie
(wybrany kolor połączony z czernią) koloru, który ma służyć jako wypełnienie
gradientowe.

Wyśrodkowane

Określa wypełnienie gradientowe, które jest symetryczne. Jeśli opcja nie jest wybrana,
wypełnienie gradientowe jest przesunięte w lewo, tworząc wrażenie źródła światła z
lewej strony obiektu.

Kąt

Określa kąt wypełnienia gradientowego. Określony kąt jest relatywny do bieżącego
LUW.

Wypełnienie gradientowe wzoru

Wybierz jeden z dziewięciu stałych wzorców dla wypełnienia gradientowego.

Więcej informacji o rysowaniu łuków znajduje się w pomocy programu AutoCAD.
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Okna dialogowe
DrukowanieiPublikowanie

OknodialogoweUtwórz skoroszytmapy/Edytuj skoroszytmapy

To okno dialogowe służy do określenia danych, które będą użyte do utworzenia lub
zmodyfikowania skoroszytu mapy.

Aby utworzyć skoroszyt mapy (str. 1166)
Aby zmodyfikować ustawienia skoroszytu mapy (str. 1173)

Kliknij opcję Mapa ➤ Skoroszyt mapy.

Rozwiń węzeł w lewym panelu okna dialogowego, aby określić niezbędne informacje po
prawej stronie

Węzeł Źródło

Utwórz skoroszyt mapy z wyświetlanej mapy lub z obszaru modelu. Jeśli mapa
użytkownika zawiera obiekty rysunkowe, można określić Obszar modelu, aby dołączyć
wszystkie obiekty lubWidok mapy, aby dołączyć tylko obiekty dodane w Menedżerze
wyświetlania.

■ Wybierz Widok mapy, aby opublikować wyświetlaną mapę utworzoną w Menedżerze
wyświetlania.

■ Wybierz Obszar modelu, aby opublikować obiekty w obszarze modelu.
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Węzeł Szablon arkusza

Kliknij nagłówek Szablon arkusza, aby określić plik szablonu i używany układ. Zaznacz,
czy dołączyć tabelkę rysunkową i połączenia do przyległych arkuszy. (Można je dołączać
tylko wtedy, gdy zostały zdefiniowane elementy zastępcze).
Jeśli załączono tabelkę rysunkową, określ jej nazwę. Jeśli nie ma jej na liście, kliknij

przycisk , aby ją odnaleźć. Jeśli dołączone zostaną połączenia przyległych
arkuszy, określ nazwę pliku reprezentującego przyległy arkusz.
Domyślnie współczynnik skali wynosi 1, co oznacza proporcję skali wynoszącą 1:1.

Węzeł Schemat podziału

Wybierz sposób określenia obszaru, który ma być opublikowany. Kliknij nagłówek
Schemat podziału, aby określić dalsze informacje.

■ Według obszaru przelicza liczbę sekcji w oparciu o skalę mapy i rozmiar głównej
rzutni w szablonie układu. Określ warstwę dla siatki tworzącej sekcję w skoroszycie
mapy użytkownika. Jeśli zdefiniowana została warstwa siatki, wybierz ją z listy. W
przeciwnym razie wpisz nazwę nowej warstwy, która będzie zawierać siatkę. Kliknij
opcję Wybierz obszar do podziału, a następnie narysuj prostokąt dla obszaru, który
ma być umieszczony w skoroszycie mapy.

■ Według liczby przelicza liczbę sekcji w oparciu o skalę mapy, rozmiar głównej
rzutni w szablonie układu oraz określoną liczbę wierszy i kolumn. Określ lewy
górny narożnik oraz ile kolumn i wierszy ma być utworzonych. Należy wcześniej
przejrzeć skoroszyt mapy, aby sprawdzić jaka część mapy jest dołączona, jeśli
używany jest ten schemat podziału.

■ Niestandardowy tworzy sekcje z zamkniętych polilinii wybranych przez
użytkownika. Kliknij opcję Wybierz sekcje, a następnie zdefiniuj sekcje. Jeśli sekcje
zostały już wcześniej zdefiniowane w osobnej warstwie, można użyć menedżera
warstw, aby wyłączyć inne warstwy i wybrać w oknie sekcje na siatce warstwy.

Węzeł Schemat nazewnictwa

Wybierz sposób nazewnictwa sekcji

■ Kolumny i wiersze nazywa każdą sekcję za pomocą identyfikatora kolumny i
wiersza, na przykład A1.

■ Kolejna siatka numeruje pierwszą sekcję cyfrą i powiększa każdy następny numer
sekcji o wybraną wartość. Wybierz kolejność oraz przyrost między kolejnymi
numerami sekcji.

■ Sekwencyjnie jest ustawieniem używanym w przypadku niestandardowych
schematów podziału i numeruje tylko sekcje określone w niestandardowym
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schemacie podziału. Wybierz kolejność oraz przyrost między kolejnymi numerami
sekcji.

■ Według danych pozwala na wybór wyrażenia dla schematu nazewnictwa w oparciu
o dane znajdujące się na mapie.

Węzeł Klucz

Jeśli zdefiniowana została rzutnia widoku kluczowego, można wybrać elementy, które
mają być wyświetlone. Jeśli wybrany został Odnośnik zewnętrzny, należy wybrać plik,
jaki ma być wyświetlony w rzutni. Jeśli określone zostaną Warstwy, należy określić,
które warstwy wyświetlone zostaną w miniaturze widoku kluczowego. Jeśli utworzona
została nowa warstwa siatki w ramach Schematu podziału, który ma być użyta w węźle
Klucz, należy kliknąć ikonę warstwy, znajdującą się u góry okna dialogowego i wpisać
tę nazwę na listę.
Jeśli określone zostaną Warstwy, należy wybrać mały podzbiór warstw, który pomoże
przeglądarce zidentyfikować określony obszar mapy. Zbyt duża liczba warstw
spowoduję, że miniatura będzie nieczytelna. Ten krok jest opcjonalny.

Węzeł Legenda

Określ źródło dla legendy. Jeśli w Menedżerze wyświetlania utworzona została legenda
widoku, należy wybrać opcję Widok mapy. Aby użyć określonego obszaru mapy w
charakterze legendy, należy kliknąć opcję Wybierz granice obszaru modelu i wybrać
ten obszar. Ten krok jest opcjonalny.

Węzeł Zestaw arkuszy

Określ, czy chcesz utworzyć nowy zestaw arkuszy dla tego skoroszytu mapy, albo czy
chcesz by był podzbiorem istniejącego zestawu arkuszy.
Zestawy arkuszy skoroszytu mapy bazują na zestawach arkuszy programu AutoCAD.
Więcej informacji o zestawach arkuszy programu AutoCAD można uzyskać po wpisaniu
“tworzenie i zarządzanie zestawem arkuszy” na karcie Wyszukaj w systemie pomocy.

Okno dialogowe Zidentyfikuj elementy zastępcze szablonu
skoroszytumapy

To okno dialogowe służy do określania rzutni i elementów zastępczych elementów w
układzie szablonu arkusza.

Aby określić stałe miejsca dla elementów układu (str. 1165)
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Na karcie Skoroszyt mapy w Panelu zadań kliknij opcję Narzędzia  ➤ Identyfikuj
elementy zastępcze szablonu.

Elementy zastępcze układu

Wybierz rzutnię lub element, który ma być zidentyfikowany.

Przycisk Wybierz

Wybierz w układzie rzutnię lub element odpowiadający pozycji wybranej na liście
Elementy zastępcze układu.

Okno dialogoweWłaściwości skoroszytumapy

To okno dialogowe służy do wyświetlania podstawowych właściwości skoroszytu mapy.

Aby obejrzeć właściwości skoroszytu mapy lub sekcji (str. 1176)

Na karcie Skoroszyt mapy w Panelu zadań kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę
skoroszytu mapy. Kliknij przycisk Właściwości.

UWAGA Z wyjątkiem nazwy, właściwości te są ciągami używanymi jako wartości pól w
arkuszach. Nie zmieniają one aktualnych właściwości skoroszytu mapy. Jeśli na przykład
zmienisz właściwość w tym oknie dialogowym, odpowiadająca jej właściwość skoroszytu
mapy nie ulegnie zmianie. Jednakże, jeśli szablon układu zawiera element tekstowy z
polem odnoszącym się do właściwości, która została zmodyfikowana, ten element
tekstowy zostanie zmodyfikowany.

Nazwa

Określa nazwę skoroszytu mapy.

Skala

Określa skalę używaną dla wybranego skoroszytu mapy.

Orientacja

Określa orientację wybranego skoroszytu mapy.

Układ współrzędnych

Określa układ współrzędnych, jeśli jakiś został wybrany.
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Licznik sekcji

Określa liczbę sekcji w wybranym skoroszycie mapy.

Okno dialogoweWłaściwości sekcji

To okno dialogowe służy do wyświetlania podstawowych właściwości tytułu skoroszytu
mapy.

Aby obejrzeć właściwości skoroszytu mapy lub sekcji (str. 1176)

Na karcie Skoroszyt mapy znajdującej się na Panelu zadań prawym przyciskiem myszy
kliknij nazwę sekcji. Kliknij przycisk Właściwości.

UWAGA Te właściwości są ciągami używanymi jako wartości pól w arkuszach. Nie
zmieniają one aktualnych właściwości sekcji. Jeśli na przykład zmienisz właściwość w
tym oknie dialogowym, odpowiadająca jej właściwość sekcji nie zmieni się. Jednakże,
jeśli szablon układu zawiera element tekstowy z polem odnoszącym się do właściwości,
która została zmodyfikowana, ten element tekstowy zostanie zmodyfikowany.

Nazwa

Określa nazwę sekcji.

Sekcje przyległe

Określa wszystkie sekcje, które bezpośrednio przylegają do wybranej sekcji.

Okno dialogoweWybierz zestawwydruku do konwersji

To okno służy do wyboru zestawu map do wydruku, które mają być przekształcone w
skoroszyt mapy.

Aby importować zestaw wydruku map (str. 1168)
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Na karcie Skoroszyt mapy w Panelu zadań kliknij opcję Nowy  ➤ Skoroszyt mapy z
zestawu wydruku.

Okno dialogowe Informacje omapie

To okno dialogowe służy do określenia typów informacji, które mają być dołączone
podczas publikowania do DWF™.

Aby opublikować dane atrybutów do pliku DWF (str. 1145)

Kliknij opcję Plik ➤ Więcej opcji drukowania ➤ Opcje publikowania DWF.

Publikowanie informacji o mapie

Określa, że elementy zaznaczone na liście są objęte operacją publikowania. Jeśli pole
wyboru Publikowanie informacji o mapie zostanie odznaczone, opcje pozostaną
zaznaczone, ale nie będą objęte operacją publikowania. Aby ponownie je uwzględnić
w tej operacji, należy zaznaczyć pole wyboru Publikowanie informacji o mapie.

Drzewo właściwości

Kategorie umieszczone na tej liście są zróżnicowane, w zależności od zawartości mapy.
Rozwiń kategorię, aby wyświetlić jej warstwy, a następnie rozwiń warstwę, aby
wyświetlić jej obiekty. Jeśli wybrany zostanie element zawierający podelementy,
wszystkie podelementy zostaną automatycznie zaznaczone.

Ikona pliku

Określ plik dla właściwości.

Ikona folderu

Odszukaj plik z zapisanymi właściwościami, który ma być załadowany.

UWAGA Jeśli do mapy przypisany został układ współrzędnych, będzie on zawsze
dołączony do każdego arkusza w opublikowanym pliku DWF, chyba że zostanie
odznaczone pole wyboru Eksportuj właściwości mapy.

1586 | Rozdział 32   Okna dialogowe Drukowanie i Publikowanie



Okna dialogoweWydrukuj zestawmap

Funkcja Wydrukuj zestaw map została zastąpiona opcją Skoroszyty mapy. Chociaż można
w dalszym ciągu korzystać z istniejących zestawów map do wydruku, zalecane jest
importowanie zestawów do wydruku do skoroszytów map.

Aby importować zestaw wydruku map (str. 1168)

Na karcie Skoroszyt mapy w Panelu zadań kliknij opcję Nowy  ➤ Skoroszyt mapy z
zestawu wydruku.
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Okna dialogowe zapytań

UWAGA Zapytania mogą być zadawane wyłącznie dla obiektów rysunkowych.

Okno dialogowe Zmień czcionkę

Użyj tego okna dialogowego, aby określić inną czcionkę dla przywołanego obiektu.

Użyj tej procedury, aby przesunąć obiekty rysunkowe na mapę. (str. 301)

Kliknij Ustawienia ➤ Więcej opcji DWG ➤ Definiuj zapytanie.

Nie można znaleźć czcionki określonej dla znalezionego obiektu rysunkowego. Należy użyć
wybranej czcionki zastępczej.

Okno dialogowe Zmień kategorię

Użyj tego okna dialogowego, aby przypisać zapytania do kategorii.

Aby dodać kategorię do biblioteki zapytań (str. 169)
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Kliknij Ustawienia ➤ Więcej opcji DWG ➤ Biblioteka zapytań.

Obszar Bieżąca kategoria wyświetla nazwę kategorii, do której obecnie jest przypisane
dane zapytanie. (Jeśli przy wielu zapytaniach kategoria została zmieniona, to pole może
być puste.) Wskaż nową kategorię w liście Nowa kategoria i kliknij przycisk OK. Dane
zapytanie zostanie przypisane do nowej kategorii.

Zapytanie możesz przypisać tylko do jednej kategorii.

Okno dialogoweWarunek danych

UWAGA Funkcja ta dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego do tworzenia lub modyfikowania warunku cechy w zapytaniu.

Przywoływanie obiektów rysunkowych w oparciu o dane obiektu (str. 1047)

Kliknij Ustawienia ➤ Więcej opcji DWG ➤ Definiuj zapytanie.

Warunek danych poszukuje danych, które zostały dołączone do obiektów rysunkowych.

Opcje Klasa obiektów / Właściwości obiektu / Łącza bazy danych / Dane opisowe /
Atrybuty

Wybierz dane do zapytania.

■ Aby przeszukać dane skojarzone z klasą obiektów, należy wybrać Klasa obiektów.
Następnie, z listy Klasy, wybrać klasę obiektów. Wybrać właściwość.
Aby przeszukać wszystkie podklasy wybranej klasy obiektów, należy wybrać Dołącz
podklasy. Jeżeli ta opcja nie jest wybrana, zostaną przeszukane tylko dane w
obiektach oznaczonych wybraną klasą obiektów.

■ Aby przeszukać dane zapisane w obiektach użytkownika, należy wybrać Właściwości
obiektu. Po wybraniu tej opcji, można dokonać wyboru z listy wszystkich typów i
właściwości obiektów, zdefiniowanych we wszystkich rysunkach źródłowych, albo
w bieżącym rysunku, zależnie od źródła zapytania.
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Aby przeszukać wszystkie podklasy wybranego typu i/lub właściwości obiektu,
należy wybrać Dołącz podklasy. Jeżeli to pole wyboru nie jest zaznaczone, zapytanie
będzie ograniczone. Wybranie tej opcji jest zalecane przy uruchamianiu zapytania
o właściwości obiektu.

■ Aby przeszukać dane w danych połączenia zapisanych w obiekcie, należy wybrać
Łącza bazy danych. Następnie, z listy Szablony połączenia, wybrać szablon
połączenia. Wybrać kolumnę klucza. Należy pamiętać, że ta opcja przeszukuje
tylko dane połączenia zapisane w obiektach. Aby przeszukać tabelę bazy danych,
użyj warunku SQL.

■ Aby przeszukać dane w tabeli danych obiektu, należy wybrać Dane opisowe.
Następnie, z listy Tabele, wybrać tabelę. Wybrać pole danych obiektu.
Należy pamiętać, że jeżeli dwa rysunki źródłowe zawierają tabele o tej samej
nazwie, AutoCAD Map 3D rozpozna tylko pola zdefiniowane w pierwszym
uaktywnionym rysunku.

■ Aby przeszukać dane w atrybucie bloku, należy wybrać Atrybut. Następnie, z listy
Bloki, wybrać blok. Wybrać znacznik atrybutu.

UWAGA Listy, z których wybierane są elementy (na przykład lista szablonów
połączenia, danych obiektu) wyświetlają tylko informacje dostępne w źródle zapytania.
Przykładowo przy zadawaniu zapytania dla łącz bazy danych w rysunkach źródłowych
(dołączonych), lista szablonów połączenia wyświetli tylko szablony połączenia w
rysunku źródłowym.

Lista Operator

Należy wybrać operator z listy.

OpisOperator

Wartość wybranej właściwości lub danych jest równa wartości
podanej w polu Wartość.

=

Wartość wybranej właściwości lub danych jest większa niż
wartość podana w polu Wartość.

>

Wartość wybranej właściwości lub danych jest większa lub
równa wartości podanej w polu Wartość.

>=

Wartość wybranej właściwości lub danych jest mniejsza niż
wartość podana w polu Wartość.

<
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OpisOperator

Wartość wybranej właściwości lub danych jest mniejsza lub
równa wartości podanej w polu Wartość.

<=

Wartość wybranej właściwości lub danych nie jest równa
wartości podanej w polu Wartość.

<>

UWAGA Jeżeli zapytanie dotyczy danych połączenia bazy danych, to dostępny jest
tylko operator = (równy).

Pole Wartość

Należy określić wartość do wyszukania. Można użyć znaków opisanych w rozdziale
Znaki uniwersalne (str. 1294).
Aby podać wartość zawierającą przecinek, taką jak kolor RGB lub kolor z książki
kolorów, należy ująć wartość w cudzysłów, na przykład "255,255,255" lub "PANTONE(R)
process coated,PANTONE Process Cyan C".

Okno dialogowe Definiuj nową kategorię

Użyj tego okna dialogowego, aby utworzyć nową kategorię w bibliotece zapytań.

Aby dodać kategorię do biblioteki zapytań (str. 169)

Kliknij Ustawienia ➤ Więcej opcji DWG ➤ Biblioteka zapytań.

Należy podać nową nazwę w polu Nazwa nowej kategorii. Następnie kliknąć przycisk
OK. Nazwy kategorii nie mogą zawierać żadnych spacji.

Okno dialogowe Definiuj zapytanie

UWAGA Funkcja ta dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.
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Użyj tego okna dialogowego do definiowania i wysyłania zapytań topologicznych.

Definiowanie zapytań (str. 1020)
Zapytań topologie (str. 1133)

Kliknij Ustawienia ➤ Więcej opcji DWG ➤ Definiuj zapytanie.

Ustawienia w oknie dialogowym odzwierciedlają właściwości bieżącego zapytania. Jeżeli
zostaną zmienione, zmodyfikowane zostanie bieżące zapytanie. Jeżeli zapytanie zostanie
wczytane z biblioteki zapytań lub z pliku, bieżące zapytanie zostanie zastąpione
wczytanym.

Należy zwrócić uwagę na różnicę między kliknięciem przycisku Wykonaj zapytanie, a
kliknięciem przycisku OK:

Wykonaj zapytanie

Zapisuje ustawienia w oknie dialogowym i wykonuje bieżące zapytanie.

OK

Zapisuje ustawienia w oknie dialogowym bez wykonywania zapytania. Można także
użyć tego przycisku, jeżeli tworzony jest element dla Menedżera wyświetlania.

UWAGA Można ustawić różne opcje zapytania. Zobacz kartę Zapytanie w Okno
dialogowe Opcje mapy AutoCAD (str. 1650).

Bieżące zapytanie

Obszar ten pokazuje warunki w bieżącym zapytaniu. Warunki te mogą być poddawane
edycji, grupowane lub usuwane.

Lista Bieżące zapytanie

Wyświetla wszystkie warunki w bieżącym zapytaniu. Jeśli warunki zostały zgrupowane,
to grupa posiada wcięcie i jest zamknięta w nawiasach. (Warunki w grupie są
wyznaczane przed warunkami poza grupą.)

■ Aby edytować warunek, należy go wybrać. Kliknąć przycisk Edycja.

■ Aby pogrupować warunki, należy wybrać pierwszy i ostatni warunek w grupie.
Kliknąć przycisk Grupuj.

■ Aby usunąć warunek, należy go wybrać. Kliknąć przycisk Usuń.
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Edycja

Edytuje wybrany warunek.
Przy wybraniu więcej niż jednego warunku, funkcja Edycja jest niedostępna.
Warunek można również edytować przez podwójne kliknięcie go w liście.

Grupuj

Grupuje wybrane warunki.
Po uruchomieniu zapytania, warunki w grupie są wyznaczane przed warunkami poza
grupą.
Najłatwiejszym sposobem określenia grupy jest wybranie pierwszego i ostatniego
warunku w grupie, a następnie kliknięcie przycisku Grupa. Wszystkie warunki między
pierwszym i ostatnim wybranym warunkiem są włączane do grupy i zamykane w
nawiasach.
Grupy mogą być zagnieżdżane.

Rozgrupuj

Rozbija wybraną grupę.
Aby rozbić warunki, należy wybrać pierwszy lub ostatni warunek w grupie. Kliknąć
przycisk Rozgrupuj.

Usuń

Usuwa wybrany warunek zapytania.

Usuń zapytanie

Usuwa wszystkie warunki z listy.
Operacja usuwania zapytania nie usuwa ustawień z okna dialogowego Ustal zamianę
właściwości, ani z okna dialogowego Opcje raportu.

Rodzaj zapytania

To pole jest używane do tworzenia warunków dla zapytania.

Opcje And/Or/Not

Określa sposób połączenia warunku z innymi warunkami.
And określa, że oba warunki muszą być spełnione przez obiekt, aby został on
uwzględniony w zapytaniu.
Or określa, że jeden z warunków musi być spełniony przez obiekt, aby został on
uwzględniony w zapytaniu.
And Not określa, że pierwszy warunek musi, a drugi nie może być spełniony przez
obiekt, aby został on uwzględniony w zapytaniu.
Or Not określa, że albo pierwszy warunek musi być spełniony, albo drugi warunek nie
może być spełniony przez obiekt, aby został on uwzględniony w zapytaniu.

Położenie

Wyświetla Okno dialogowe Warunek położenia (str. 1604), w którym można zdefiniować
warunek bazujący na położeniu obiektu względem określonych punktów.
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Przykładowo wyszukanie wszystkich obiektów, które znajdują się wewnątrz okręgu
lub przecinają linię.

Właściwość

Wyświetla Okno dialogowe Warunek właściwości (str. 1610), w którym można
zdefiniować warunek bazujący na właściwościach obiektu.
Przykładowo wyszukanie wszystkich obiektów na określonej warstwie, wszystkich
obiektów o określonym kolorze lub wszystkich tekstów o określonym stylu tekstu.

Dane

Wyświetla Okno dialogowe Warunek danych (str. 1590), w którym można zdefiniować
warunek bazujący na danych obiektu dołączonych do obiektu.
Przykładowo po dołączeniu pola o nazwie Średnica rury do kilku obiektów, można
wyszukać wszystkie obiekty, w których to pole zawiera wartość 10" lub więcej.
Więcej informacji na temat definiowania i dołączania danych znajduje się w rozdzale
Tworzenie tabeli danych opisowych (str. 181) i Podawanie i edycja danych opisowych
(str. 882).

SQL

Wyświetla Okno dialogowe Warunek połączenia SQL (str. 1622), w którym można
zdefiniować warunek bazujący na zewnętrznych danych połączonych z obiektem.
Przykładowo, jeżeli należy określić najlepsze miejsce dla nowego parku, a dołączone
są dane z tabeli zawierającej informacje o gospodarstwach domowych, można wyszukać
wszystkie działki, na których wśród domowników znajdują się małe dzieci.

UWAGA Przed wykonaniem zapytania z warunkiem SQL, należy upewnić się, że
dołączone i połączone jest odpowiednie źródło danych.

Tryb zapytania

W tym polu określany jest typ uruchamianego zapytania. Należy pamiętać, że jeżeli
tworzony jest element dla Menedżera wyświetlania, jedyną dostępną opcją jest Rysuj.

Podgląd

Wyświetla wstępnie obiekty, które spełniają warunki zapytania, lecz w rzeczywistości
nie umieszcza tych obiektów w bieżącym rysunku.
Po przerysowaniu ekranu, obiekty te znikają. W zapytaniach w trybie podglądu nie są
wyświetlane zamiany właściwości.

Rysuj

Pobiera obiekty, które odpowiadają zapytaniu i przywołuje je do bieżącego rysunku.
Jeżeli tworzony jest element dla Menedżera wyświetlania, należy pobrać obiekty i
dodać je do elementu.
Jeżeli została zdefiniowana zamiana właściwości, to obiekty zostaną zmodyfikowane
podczas kopiowania do bieżącego rysunku.
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Aby wykonywać zapytania w trybie rysowania, należy posiadać prawo do wykonywania
zapytań w tym trybie. Zobacz Aby dodać nowego użytkownika (str. 75).

Raport

Wykonuje zapytanie i zapisuje wyniki w pliku raportu.
Aby określić szablon raportu, należy kliknąć Opcje, aby wyświetlić Okno dialogowe
Opcje raportu (str. 1607).
Zmiany właściwości nie są odzwierciedlane w raporcie.

Opcje

Wyświetla Okno dialogowe Opcje raportu (str. 1607), w którym można określić szablon
raportu. Przycisk Opcje jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrano tryb Raportu zapytania.

UWAGA Dla zapytań topologicznych, przycisk Opcje jest dostępny w obu trybach
zapytań Rysuj i Raport.

Opcje

Pole Opcje zawiera przyciski do ustalania zmian właściwości, zapisywania zapytania do
późniejszego wykonania, wczytywania uprzednio zapisanego zapytania, przerysowywania
ekranu lub ustawiania opcji.

Jeżeli tworzony jest element dla wyświetlenia mapy, nie wszystkie opcje są dostępne.

Pole wyboru Zmień właściwości

Określa czy zapytanie wykonuje zmianę właściwości. Jeśli nie zostanie wybrany, to
podczas wykonywania zapytania, zmiany właściwości są ignorowane.

Przycisk Zmień właściwości

Wyświetla Okno dialogowe Ustal zmianę właściwości (str. 1619), w którym można
określić sposób modyfikowania obiektów przywołanych przez zapytanie.

Zapisz

Wyświetla Okno dialogowe Zapisz bieżące zapytanie (str. 1617), w którym można zapisać
bieżące zapytanie do późniejszego wykonania.

Wczytaj

Wyświetla Okno dialogowe Wczytaj wewnętrzne zapytanie (str. 1603), w którym można
wczytać wcześniej zapisane zapytanie.

Przerysuj <

Przerysowuje ekran, aby usunąć wszystkie podglądy.

Powiększ zakres <

Wyświetla Okno dialogowe Powiększ zakres rysunków (str. 1758), w którym można
wybrać dowolne aktywne rysunki z zestawu rysunków. Następnie, AutoCAD Map 3D
wyświetla na ekranie widok do zakresu wybranych rysunków.
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Rysunki

Wyświetla Okno dialogowe Definiuj/Modyfikuj zestaw rysunków (str. 1659), w którym
można określić, które rysunki są dołączone do bieżącego rysunku i które rysunki są
przeszukiwane w zapytaniach.

Zaawansowane

Wyświetla kartę Zapytanie w Okno dialogowe Opcje mapy AutoCAD (str. 1650), na
której można zmienić opcje zapytania, np. czy przeszukiwania mają uwzględniać
wielkość liter i czy tekst ma być reprezentowany przez punkt wstawienia.

Okno dialogowe Definiuj tabelę przedziałówwartości

UWAGA Funkcja ta dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Tego okna dialogowego używaj do tworzenia, przemianowywania lub usuwania tabel
przedziałów wartości.

Aby utworzyć tabelę z przedziałami wartości (str. 1071)

Kliknij Ustawienia ➤ Więcej opcji DWG ➤ Definiuj zapytanie.

Tabela przedziałów wartości określa zakres działań, jakie mają być podjęte w zależności
od aktualnej wartości danych obiektu lub właściwości skojarzonych z obiektami
rysunkowymi.

■ Aby wykonać zmianę właściwości, należy określić różne zmiany właściwości w
zależności od wartości tej właściwości. Przykładowo można określić, że wszystkie
budynki posiadające mniej niż dwie kondygnacje będą pokolorowane na niebiesko,
wszystkie budynki posiadające od dwóch do dziesięciu kondygnacji będą
pokolorowane na zielono, a wszystkie budynki posiadające więcej niż dziesięć
kondygnacji będą pokolorowane na czerwono.

■ Aby wykonać raport, należy określić różne podejmowane działania w zależności od
wartości danych. Przykładowo można określić, że jeżeli działka ma wartość mniejszą
niż 10 000$, to jej wartość należy podać w kolumnie bazy danych Wartość gruntu A,
jeżeli działka ma wartość ponad 10 000$, należy jej wartość podać w kolumnie Wartość
gruntu B.
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Tabele przedziałów wartości można tworzyć i zapisywać z bieżącym projektem w celu
ponownego wykorzystania.

Pole Tabela przedziałów wartości

Tego pola należy używać do wyboru istniejącej tabeli, zmiany nazwy tabeli, tworzenia
nowej tabeli lub usuwania tabeli.

Lista Tabela przedziałów wartości

Wyświetla wszystkie tabele w bieżącym rysunku.
Aby wyświetlić tabele, należy kliknąć strzałkę w dół. Wybrać wymaganą tabelę.

Zmień nazwę

Wyświetla Okno dialogowe Zmień nazwę tabeli przedziałów wartości (str. 1616), w
którym można określić nową nazwę dla bieżącej tabeli przedziałów wartości.

Nowa

Wyświetla okno dialogowe Nowa tabela przedziałów wartości, w którym można zapisać
bieżące definicje tabeli w nowej tabeli przedziałów wartości.

Usuń

Usuwa bieżącą tabelę przedziałów wartości.
Należy zachować ostrożność, aby nie usunąć tabeli przedziałów wartości używanej
przez zapytania.

Pole Definicja bieżącej tabeli przedziałów wartości

Tego pola należy używać do wyświetlania, edycji lub usuwania wierszy w tabeli
przedziałów wartości.

Lista Definicja bieżącej tabeli przedziałów wartości

Wyświetla wszystkie wiersze w bieżącej tabeli przedziałów wartości.
Aby edytować lub usunąć wiersz, należy wybrać wiersz i kliknąć Edycja lub Usuń.

Edycja

Kopiuje wybrany wiersz do pola Warunek w oknie dialogowym, w którym można go
zmodyfikować.
Po zmodyfikowaniu warunku, należy kliknąć przycisk Dodaj, aby uaktualnić wiersz na
liście Definicja bieżącej tabeli przedziałów wartości.

Usuń

Usuwa wybrany wiersz.

Wyczyść listę

Usuwa wszystkie wiersze z bieżącej tabeli przedziałów wartości.
Wyrażenia na liście Definicja bieżącej tabeli przedziałów wartości są wyznaczane od
góry do dołu, to znaczy, w kolejności ich wprowadzania. Jeśli tylko jeden warunek
zostanie wyznaczony jako TRUE (PRAWDA), to AutoCAD Map 3D zatrzyma proces
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wyznaczania wartości, ignorując pozostałe wyrażenia i zwróci wartość skojarzoną z
warunkiem TRUE w tabeli przedziałów wartości.
Przykładowo możemy przyjąć, że wprowadzono poniższe wyrażenia:
Jeżeli < 0 zwraca: Niski
Jeżeli < 15 zwraca: Średni
Jeżeli < 30 zwraca: Wysoki
Jeżeli < 45 zwraca: Bardzo wysoki
Przy wartości 20, pierwszy warunek uzyskuje wartość FALSE, ponieważ 20 nie jest
mniejsze od 0. Drugi warunek również uzyskuje wartość FALSE, ponieważ 20 nie jest
mniejsze od 15. Jednakże, trzeci warunek uzyskuje wartość TRUE, ponieważ 20 jest
mniejsze od 30 i wartością zwracaną przez tabelę przedziałów wartości jest Wysoki.
Ostatni warunek, mimo że ma wartość TRUE, jest ignorowany.

Pole Warunek

Tego pola należy używać do edycji istniejącego wiersza w warunku lub do dodawania
nowych wierszy.

■ Aby edytować istniejący wiersz, należy wybrać ten wiersz z listy Definicja bieżącej
tabeli przedziałów wartości i kliknąć Edycja. Po zakończeniu, kliknąć przycisk
Aktualizuj.

■ Aby utworzyć nowy warunek, należy wybrać operator, określić wyrażenie i zwracaną
wartość oraz kliknąć Dodaj.

Lista Operator

Należy wybrać operator z listy.

OpisOperator

Wartość wybranej właściwości lub danych jest równa wartości podanej
w polu Wartość.

=

Wartość wybranej właściwości lub danych jest większa niż wartość
podana w polu Wartość.

>

Wartość wybranej właściwości lub danych jest większa lub równa
wartości podanej w polu Wartość.

>=

Wartość wybranej właściwości lub danych jest mniejsza niż wartość
podana w polu Wartość.

<

Wartość wybranej właściwości lub danych jest mniejsza lub równa
wartości podanej w polu Wartość.

<=
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OpisOperator

Wartość wybranej właściwości lub danych nie jest równa wartości
podanej w polu Wartość.

/=

Określa operację jaką należy wykonać, jeżeli żaden z wcześniej
wymienionych warunków nie zostanie spełniony. Jeśli zostanie
dołączony warunek OTHERWISE, musi się on znaleźć na końcu listy.

OTHERWISE

Pole Wartość wyrażenia

Umożliwia wprowadzenie prostego wyrażenia.
Jeżeli obiekt odpowiada wartości tego wyrażenia, to na obiekt ten oddziałuje zwracana
wartość.

Pole Zwracana wartość

Określa wartość zwrotną dla tego warunku.
Zwracana wartość określa co nastąpi, jeżeli obiekt odpowiada wyrażeniu.
Należy podać wartość lub proste wyrażenie. Nie należy wprowadzać wyrażenia
złożonego.

Dodaj

Dodaje bieżący warunek do listy Definicja bieżącej tabeli przedziałów wartości.

Aktualizuj

Aktualizuje wybrany warunek w liście Definicja bieżącej tabeli przedziałów wartości,
wykorzystując bieżący warunek.

Okno dialogowe Zdefiniuj tekst

To okno dialogowe jest używane do określania tekstu, który ma być dodany do wszystkich
obiektów rysunkowych znalezionych przez zapytanie.

Zdefiniować położenie tekstu (str. 803)
Dodawanie tekstu do przywołanych obiektów rysunkowych (str. 1076)

Kliknij Utwórz ➤ Położenie punktu etykiety mapy.

Kliknij Ustawienia ➤ Więcej opcji DWG ➤ Definiuj zapytanie.
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Tekst

Określa tekst do dodania.
Należy wprowadzić tekst lub wybrać zmienną klikając przycisk Wyrażenie.

■ Jeżeli w polu zostanie wprowadzony tekst, będzie on dodawany do każdego obiektu.

■ Jeżeli zostanie wybrana zmienna, to tekst dla każdego obiektu będzie oparty na
wartości tej zmiennej.

Przykładowo jeżeli zostanie wybrana właściwość Poziom, to poziom będzie dodawany
jako tekst do każdego przywoływanego obiektu.
Jeżeli zostanie wybrane pole z tabeli danych obiektu, to wartość z tego pola będzie
dodawana do każdego obiektu. Jeśli obiekt nie posiada rekordu dołączonego z wybranej
tabeli, to do obiektu nie będzie dodawany żaden tekst.

Wysokość tekstu

Określa wysokość tekstu.
Jeżeli nie jest określona żadna wysokość, to tekst wykorzystuje domyślną wysokość
tekstu AutoCAD Map 3D.

Punkt wstawienia

Określa punkt wstawienia tekstu.

Centroida

Wstawia tekst w centroidzie obiektu.

Punkt etykiety

Wstawia tekst w punkcie etykiety obiektu.
Domyślnym położeniem dla punktu etykiety jest centroida obiektu. Aby zmienić
położenie punktu etykiety, użyj polecenia ADETEXTLOC.

Wyrównanie

Określa wyrównanie dla tekstu. Lista ta wyświetla opcje dla symetrii, centrum i prawej
strony lub ich kombinacji z górą (G), centrum (C) i dołem (D).

Styl tekstu

Należy wprowadzić styl tekstu lub kliknąć przycisk Style, aby wybrać go z listy stylów
w aktywnych rysunkach.

Warstwa

Należy podać warstwę dla tekstu lub kliknąć Warstwy, aby wybrać ją z listy warstw w
aktywnych rysunkach. Jeżeli zostanie podana nowa nazwa warstwy, to warstwa ta
zostanie utworzona. Aby łatwo ukrywać lub usuwać tekst, należy wstawiać go na jego
własną warstwę.
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Kolor

Określa kolor dla tekstu.
Należy wprowadzić nazwę koloru lub kliknąć przycisk Paleta kolorów, aby wybrać
kolor.

Obrót

Należy podać wartość kąta obrotu. Aby nie było obrotu, należy podać 0.
Przykładowo, należy podać 90, aby obrócić obiekty o 90 stopni w bieżącym kierunku.
(Do wyświetlenia lub zmiany bieżącego kierunku należy użyć polecenia ODJEDN)

Dla każdej opcji należy podać w polu wartość, wyrażenie lub zmienną albo wybrać wartość.
Informacje o wyrażeniach i zmiennych znajdują się w rozdziale Analizator wyrażeń (str.
1299).

Okno dialogoweOpcje kreskowania

Użyj tego okna dialogowego, aby dodać wzór kreskowania do znalezionych przez zapytanie
obiektów rysunkowych.

Wypełnianie przywołanych obiektów rysunkowych wzorem kreskowania. (str. 1081)

Kliknij Ustawienia ➤ Więcej opcji DWG ➤ Definiuj zapytanie.

Wzór

Należy wprowadzić wzór kreskowania lub kliknąć przycisk Wzory, aby wybrać z listy
wzorów kreskowania zdefiniowanych w aktywnych rysunkach. Jeżeli to pole pozostanie
puste, AutoCAD Map 3D użyje wypełnienia ciągłego.
Pole to wyświetla wybraną opcję kreskowania. Wzory kreskowania ISO nie są
wyświetlane.

Skala

Określa skalę dla wzoru. Mała skala tworzy mniejszy wzór i wymaga więcej czasu na
wyświetlenie i wydrukowanie.

Obrót

Należy podać wartość kąta obrotu. Aby nie było obrotu, należy podać 0.
Przykładowo, należy podać 90, aby obrócić obiekty o 90 stopni w bieżącym kierunku.
(Do wyświetlenia lub zmiany bieżącego kierunku należy użyć polecenia ODJEDN)
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Warstwa

Należy podać warstwę dla kreskowania lub kliknąć przycisk Warstwy, aby wybrać z
listy warstw w aktywnych rysunkach. Jeżeli zostanie podana nowa nazwa warstwy,
warstwa ta zostanie utworzona.
Aby łatwo ukrywać lub usuwać kreskowania, należy wstawiać je na ich własnej warstwie.

Kolor

Określa kolor dla kreskowania.
Należy podać nazwę koloru lub kliknąć przycisk Paleta kolorów, a następnie wybrać
kolor.

Dla każdej opcji należy podać w polu wartość, wyrażenie lub zmienną. Przykładowo, aby
użyć wzoru kreskowania określonego w polu Hatch w tabeli danych obiektu Design,
wprowadź :hatch@design. Informacje o wyrażeniach i zmiennych znajdują się w rozdziale
Analizator wyrażeń (str. 1299).

Możesz ustawić opcję do określenia czy kreskowanie utworzone przez to polecenie jest
kreskowaniem zespolonym. Zobacz kartę Zapytanie w Okno dialogowe Opcje mapy
AutoCAD (str. 1650) i Aby kreskowanie utworzone w wyniku zamiany właściwości było
zespolone (str. 225).

UWAGA Aby obiekty pojawiły się nad kreskowaniem, należy użyć polecenia PORZWYŚ.

Okno dialogoweWczytaj wewnętrzne zapytanie

UWAGA Funkcja ta dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego do wczytywania uprzednio zapisanego zapytania.

Aby zmodyfikować zapytanie zapisane z bieżącym rysunkiem (str. 171)

Kliknij Ustawienia ➤ Więcej opcji DWG ➤ Definiuj zapytanie.

Kliknij Ustawienia ➤ Więcej opcji DWG ➤ Biblioteka zapytań.

Definicja wczytywanego zapytania jest podawana w oknie dialogowym Definiuj zapytanie.
W zależności od opcji określonych podczas zapisywania zapytania, może ono zmieniać
aktywne rysunki lub wczytywać ustawienia zamiany właściwości. Zmodyfikuj zapytanie
lub kliknij Wykonaj, aby wykonać zapytanie.
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Lista Kategoria

Należy wybrać kategorię, w której zostanie zapisane zapytanie.
Kategorie są używane do organizowania zapytań. (Gdy zapytanie jest uruchamiane,
najpierw należy wybrać kategorię, a następnie sprawdzić wszystkie zapytania w tej
kategorii.)
Jeżeli istnieje tylko kilka zapytań, to można je zapisać w tej samej kategorii.

Lista Zapytania

Wyświetla wszystkie zapytania przypisane do wybranej kategorii.
Aby wczytać zapytanie, należy wybrać je z listy. Kliknąć przycisk OK.

Pole Wybrane zapytanie

Wyświetla nazwę i opis wybranego zapytania.

Okno dialogoweWarunek położenia

UWAGA Funkcja ta dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego do tworzenia lub modyfikowania warunku cechy w zapytaniu.

Przywoływanie obiektów rysunkowych w oparciu o ich położenie (str. 1042)
Edytowanie warunku zapytania dotyczącego rysunku (str. 1057)

Kliknij Ustawienia ➤ Więcej opcji DWG ➤ Definiuj zapytanie.

Kliknij Ustawienia ➤ Więcej opcji DWG ➤ Definiuj zapytanie.

Warunek położenia znajduje obiekty rysunkowe bazując na położeniu względem określonej
granicy. Można określić, czy obiekty muszą znajdować się całkowicie wewnątrz granicy
lub mogą posiadać jakąś część wewnątrz granicy.

Dla bloków lub tekstów można określić, czy ich położenie jest określane przez ich punkt
wstawienia, czy przez ich ramki ograniczające. Dla kreskowań, obszarów i obiektów
rastrowych można określić, czy ich położenie jest określane przez ich powierzchnię, czy
przez ich granice. Zobacz kartę Zapytanie w Okno dialogowe Opcje mapy AutoCAD (str.
1650).

Współrzędne położenia

Wyświetla współrzędne dla bieżącego warunku położenia.
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Definiuj <

Wyświetla bieżący rysunek, w którym można określić punkty definiujące granicę.

Pokaż <

Pokazuje granicę edytowanego warunku.
Aby zmienić kolory używane do wyświetlania granic, należy użyć karty Zapytanie w
oknie dialogowym Opcje Autodesk Map.

Typ obwiedni

Pozwala wybrać typ obwiedni.

Wszystkie

Zwraca wszystkie obiekty w aktywnych rysunkach.

Krawędź bufora

Zwraca wszystkie obiekty w określonej odległości od krawędzi.
Należy określić typ wyboru. Kliknąć przycisk Definiuj <, aby zdefiniować krawędź i
odległość.
Pierwszy punkt Należy podać współrzędne X,Y pierwszego punktu krawędzi bufora
lub wybrać ten punkt.
Kolejny punkt Należy podać współrzędne X,Y następnego punktu krawędzi bufora lub
wybrać ten punkt. Po wprowadzeniu punktów należy nacisnąć Enter.
Szerokość krawędzi bufora Należy podać szerokość krawędzi bufora w bieżących
jednostkach.

Okrąg

Zwraca wszystkie obiekty leżące w zdefiniowanym okręgu.
Należy określić typ wyboru. Kliknąć przycisk Definiuj <, aby zdefiniować okrąg.
Środek Należy podać współrzędne X,Y środka okręgu lub wybrać ten punkt.
Promień Należy podać liczbę w bieżących jednostkach.

Krawędź

Zwraca wszystkie obiekty, które przecinają zdefiniowaną linię.
Należy określić typ wyboru. Kliknąć przycisk Definiuj <, aby zdefiniować krawędź.
Krawędź ta nie musi być zamknięta i może przecinać samą siebie.
Pierwszy punkt Należy podać współrzędne X,Y pierwszego punktu krawędzi lub wybrać
ten punkt.
Kolejny punkt Należy podać współrzędne X,Y następnego punktu krawędzi lub wybrać
ten punkt. Po wprowadzeniu punktów należy nacisnąć klawisz Enter.

Punkt

Zwraca wszystkie obszary, które otaczają wybrany punkt.
Kliknąć przycisk Definiuj <, aby zdefiniować punkt.
Współrzędne punktu Podaj współrzędne X,Y punktu lub wskaż ten punkt.
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Region

Zwraca wszystkie obiekty w zdefiniowanym regionie.
Region ten może mieć dowolny kształt, lecz nie może przecinać lub dotykać samego
siebie. Jeśli region nie zostanie zamknięty, to AutoCAD Map 3D połączy punkt końcowy
z pierwszym punktem, aby utworzyć region zamknięty.
Należy określić typ wyboru. Kliknąć przycisk Definiuj <, aby zdefiniować region.
Pierwszy punkt Należy podać współrzędne X,Y pierwszego punktu regionu lub wybrać
ten punkt.
Kolejny punkt Należy podać współrzędne X,Y następnego punktu regionu lub wybrać
ten punkt. Po wprowadzeniu punktów należy nacisnąć przycisk Enter.

Polilinia

Zwraca wszystkie obiekty, które przecinają istniejącą polilinię.
Należy określić typ wyboru, wybrać tryb polilinii. Kliknąć przycisk Definiuj <, aby
zdefiniować polilinię.
Wybierz polilinię Należy wybrać polilinię, linię lub łuk. Jeżeli został wybrany tryb
polilinii Region, to należy wybrać tylko polilinię.
Szerokość krawędzi bufora Należy podać szerokość krawędzi bufora w bieżących
jednostkach. (To zgłoszenie wyświetlane jest tylko wtedy, gdy zostanie wybrany tryb
polilinii Krawędź bufora)

Okno

Zwraca wszystkie obiekty w określonym oknie.
Należy określić typ wyboru. Kliknąć przycisk Definiuj <, aby zdefiniować okno.
Pierwszy narożnik Należy podać współrzędne X,Y pierwszego narożnika okna lub
wybrać ten punkt.
Kolejny narożnik Należy podać współrzędne X,Y przeciwległego narożnika okna lub
wybrać ten punkt.

Tryb wyboru

Wewnątrz

Należy wybrać, aby wyszukać obiekty znajdujące się całkowicie wewnątrz obszaru.

Przecięcie

Należy wybrać, aby wyszukać obiekty znajdujące się całkowicie wewnątrz obszaru lub
przecinające jego granicę.

UWAGA Podczas wykonywania zapytań o położenie w pobliżu bloków lub obiektów
tekstowych, należy pamiętać o tym, że ramka ograniczająca dla tych obiektów może
znacznie przekroczyć zakres obiektów. Można ustawić opcję pobierania obiektów
bazując na ich ramce ograniczającej lub ich punkcie wstawienia. Zobacz Okno dialogowe
Opcje mapy AutoCAD (str. 1650).

1606 | Rozdział 33   Okna dialogowe zapytań



Tryb polilinii

Jeżeli zostanie wybrana obwiednia w postaci polilinii, należy wybrać tryb definiowania
tej polilinii.

Region

Zamyka polilinię, aby utworzyć region. Jeżeli wybrana polilinia zawiera łuki, to AutoCAD
Map 3D łączy końce tych łuków prostymi odcinkami.

Krawędź

Zwraca wszystkie obiekty, które przecinają polilinię.

Krawędź bufora

Zwraca wszystkie obiekty w określonej odległości od polilinii.

Okno dialogoweNowa tabela przedziałówwartości

Użyj tego okna dialogowego, aby nazwać nową tabelę przedziałów wartości.

Aby utworzyć tabelę z przedziałami wartości (str. 1071)

Kliknij Ustawienia ➤ Więcej opcji DWG ➤ Definiuj zapytanie.

Umożliwia podanie nazwy dla nowej tabeli przedziałów wartości.

Okno dialogoweOpcje raportu

UWAGA Funkcja ta dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych. Tworzone raporty będą
zawierać informacje tylko o obiektach rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego do określania nazwy dla pliku raportu i do definiowania
szablonu dla tego pliku.

Aby utworzyć szablon raportu (str. 1237)
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Kliknij Ustawienia ➤ Więcej opcji DWG ➤ Definiuj zapytanie.

Raport wyjściowy prezentuje informacje o obiektach rysunkowych, które zostały
znalezione przez zapytanie dołączonego pliku rysunku. Informacje te mogą zawierać
właściwości (takie jak warstwa, kolor lub typ obiektu), dane dołączone do obiektu lub
dane dowiązane do obiektu z zewnętrznej bazy danych. Można wprowadzić wyrażenia,
aby ograniczyć liczbę znalezionych obiektów tylko do tych, które spełniają określone
kryterium. Przykładowo można utworzyć zapytanie, które znajduje wszystkie struktury
większe niż określony rozmiar, a następnie drukuje raport podając typ obiektu i rozmiar.
Można również włączyć informacje z obiektów podrzędnych.

Aby określić, które informacje mają być umieszczone w raporcie, utwórz szablon.

Pole Szablon raportu

Lista Szablon raportu

Wyświetla wszystkie wyrażenia w bieżącym szablonie. Nowe wyrażenia są dodawane
na dole listy, chyba że w liście wybrane jest wyrażenie, wówczas nowe wyrażenie jest
dodawane powyżej tego wyrażenia.

Edycja

Należy wybrać wyrażenie z listy Szablon raportu, a następnie kliknąć przycisk Edycja,
aby skopiować je w pole Wyrażenie, w którym można je zmodyfikować. Po zakończeniu
modyfikowania wyrażenia, kliknąć przycisk Aktualizuj.

Usuń

Należy wybrać wyrażenie z listy Szablon raportu, a następnie kliknąć przycisk Usuń,
aby je usunąć.

Wyczyść listę

Wymazuje cały szablon raportu.

Grupa Wyrażenie

Ta grupa jest używana do tworzenia nowego wyrażenia lub modyfikowania istniejącego.

Pole Wyrażenie

Należy wprowadzić wyrażenie, które zostanie dodane szablonu, lub wyedytować
istniejące wyrażenie. Aby utworzyć wyrażenie należy określić zmienną zawierającą
dane, które mają znajdować się w raporcie, a następnie kliknąć przycisk Dodaj.
Aby wybrać z listy dostępnych zmiennych, należy kliknąć Wyrażenie.
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Wyrażenie

Wyświetla Okno dialogowe Wyrażenie (str. 1332), która zawiera wszystkie właściwości
obiektu rysunkowego, klas obiektów, danych obiektu i danych zewnętrznych w
przywoływanym rysunku.

Lista Przedział

Wyświetla bieżącą tabelę przedziałów wartości.
Aby wyświetlić listy wszystkich tabeli przedziałów wartości zdefiniowanych w
przywoływanym rysunku, należy kliknąć strzałkę w dół.

Przedziały

Wyświetla Okno dialogowe Definiuj tabelę przedziałów wartości (str. 1597), w którym
można utworzyć nową tabelę przedziałów.

Dodaj

Dodaje bieżące wyrażenie do listy Szablon raportu.

Aktualizuj

Uaktualnia poddane edycji wyrażenie w liście Szablon raportu.

Grupa Nazwa pliku wyjściowego

Wyświetla ścieżkę i nazwę pliku raportu.
Należy podać ścieżkę i nazwę pliku lub kliknąć przycisk Przeglądaj i wybrać plik.
Nazwa pliku ma rozszerzenie .txt, chyba że zostanie ono określone inaczej. Plik
wyjściowy ma format tekstowy, niezależnie od użytego rozszerzenia nazwy pliku.

Przetwarzaj obiekty podrzędne

Jeśli opcja ta nie jest wybrana, to raport wyjściowy zawiera informacje o wybranym
obiekcie, lecz nie ma informacji o jego komponentach.
Przykładowo należy zaznaczyć tę opcję, aby wydrukować informacje o wszystkich
punktach w regionie. Jeśli opcja ta nie zostanie zaznaczona, to raport wyjściowy będzie
zawierał informacje tylko o pierwszym punkcie.
Poniższa tabela prezentuje informacje z zapytania topologicznego w zależności od
stanu zaznaczenia pola wyboru Przetwarzaj obiekty podrzędne.

WybranyNie wybranyRodzaj topologii

Węzły, obiekty i dane obiektuWęzłyTopologia węzłów

Łamane, dane węzła początkowego
i końcowego

ŁamaneTopologia sieci

Centroidy, łamane i węzłyCentroidyTopologia regionów
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Wykonaj transformację

Jeżeli obiekty z przywoływanego rysunku zostały przekształcone na inny układ
współrzędnych albo odsunięte, przeskalowane lub obrócone, należy zaznaczyć tę
opcję, aby zapytanie raportu objęło także obiekty po transformacji.
Jeśli opcja ta nie zostanie wybrana, to zapytanie raportu obejmie tylko
nieprzekształcone obiekty w rysunku.

Okno dialogoweWarunek właściwości

UWAGA Funkcja ta dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

To okno dialogowe jest używane do tworzenia lub modyfikowania warunku właściwości
w zapytaniu.

Przywoływanie obiektów rysunkowych w oparciu o ich właściwości (str. 1044)

Kliknij Ustawienia ➤ Więcej opcji DWG ➤ Definiuj zapytanie.

Warunek właściwości znajduje obiekty rysunkowe bazując na właściwości, takiej jak kolor,
warstwa, długość lub styl tekstu.

Grupa Wybierz właściwość

Określa właściwość, która ma być wyszukiwana.

Pole

Zwraca obiekty bazując na ich powierzchni.
Działa tylko z następującymi obiektami: okręgi, elipsy, polilinie, splajny, regiony i
obszary. Nie działa z obiektami utworzonymi z segmentów liniowych. Przykładowo
Pole nie zadziała dla prostokąta utworzonego z czterech oddzielnych linii.

Nazwa bloku

Zwraca obiekty bazując na ich nazwie bloku.
Aby wybrać z listy nazw bloków w aktywnych rysunkach, należy kliknąć Wartości.

Kolor

Zwraca obiekty bazując na ich kolorze.
Aby wybrać kolor, należy kliknąć przycisk Wartości.
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Poziom

Zwraca obiekty bazując na ich poziomie.
Poziom jest wartością na osi Z mierzoną od płaszczyzny XY, w której obiekt jest
zdefiniowany.

Typ obiektu

Zwraca obiekty bazując na ich typie.
Aby wybrać z listy typów w aktywnych rysunkach, należy kliknąć Wartości.
Jeżeli typ obiektu nie pojawi się na liście, może być typem użytkownika. Aby dodać
obiekt użytkownika do listy, należy uruchomić polecenie, które wczyta dbx obiektu.

UWAGA Aby określić obiekt typu polilinia, należy podać polilinię 2D lub polilinię 3D.

Grupa

Zwraca obiekty bazując na grupach, do których one należą.
Aby wybrać z listy grup w aktywnych rysunkach, należy kliknąć przycisk Wartości.
Grupa nie jest zachowywana w bieżącym rysunku.

Warstwa

Zwraca obiekty bazując na ich warstwie.
Aby wybrać z listy warstw w aktywnych rysunkach, należy kliknąć przycisk Wartości.

Długość

Zwraca obiekty bazując na ich długości.

Rodzaj linii

Zwraca obiekty bazując na ich rodzaju linii.
Aby wybrać z listy rodzajów linii, należy kliknąć przycisk Wartości.
Jeżeli w bieżącym rysunku rodzaj linii nie jest wczytany, obiekty pojawią się z rodzajem
linii CONTINUOUS.

Styl tekstu

Zwraca obiekty bazując na ich stylu tekstu.
Aby wybrać z listy stylów tekstu, należy kliknąć przycisk Wartości.

Tekst

Zwraca obiekty bazując na ich tekście.
Aby ustawić opcję uwzględniającą wielkość liter podczas porównywania tekstu, należy
użyć karty Zapytanie w Okno dialogowe Opcje mapy AutoCAD (str. 1650).

Grubość

Zwraca obiekty bazując na ich grubości.
Grubość jest odległością, na jaką obiekt jest wyciągany powyżej lub poniżej swojego
poziomu.
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Klasa obiektów

Zwraca obiekty bazując na ich klasie obiektów.
Aby wybrać z listy klas obiektów, należy kliknąć przycisk Wartości.
Zaznaczenie pola wyboru Dołącz podklasy umożliwia zwrócenie wszystkich obiektów
oznaczonych wybraną klasą obiektów oraz wszystkich obiektów oznaczonych dowolną
podklasą wybranej klasy obiektów. Jeżeli ta opcja nie jest zaznaczona, zapytanie zwraca
tylko te obiekty, które są oznaczone wybraną klasą obiektów.

Szerokość linii

Zwraca obiekty bazując na ich szerokości linii.
Aby wybrać z listy szerokości linii, należy kliknąć przycisk Wartości.

Styl wydruku

Zwraca obiekty bazując na ich stylu wydruku.
Aby wybrać z listy stylów wydruku, należy kliknąć Wartości.

Lista Operator

Należy wybrać operator z listy.

Wartość wybranej właściwości lub danych jest równa wartości podanej w
polu Wartość.

=

Wartość wybranej właściwości lub danych jest większa niż wartość podana
w polu Wartość.

>

Wartość wybranej właściwości lub danych jest większa lub równa wartości
podanej w polu Wartość.

>=

Wartość wybranej właściwości lub danych jest mniejsza niż wartość podana
w polu Wartość.

<

Wartość wybranej właściwości lub danych jest mniejsza lub równa wartości
podanej w polu Wartość.

<=

Wartość wybranej właściwości lub danych jest różna od wartości podanej w
polu Wartość.

<>

Jeżeli jako właściwość została wybrana Warstwa, Klasa obiektów lub Styl wydruku =
(równa się) jest jedynym dostępnym operatorem.

Pole Wartość

Określa wartość do wyszukania.
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Aby określić więcej niż jedną wartość, oddziel poszczególne wartości przecinkami.
Zapytanie znajdzie obiekty, które odpowiadają dowolnej z wartości.
Znaki wieloznaczne można zastosować dla: Nazwa bloku, Typ obiektu, Grupa, Warstwa,
Rodzaj linii i Styl tekstu.
Aby wybrać wartości z listy, kliknij Wartości.

Wartości

Wyświetla listę wartości zdefiniowanych dla właściwości w dowolnym z aktywnych
rysunków dołączonych do rysunku.
Wskaż żądane wartości z listy.

UWAGA Dla zapytań o topologię niektóre opcje są inne. Więcej informacji na temat
zapytań o topologię znajduje się w Aby wykonać zapytanie topologiczne (str. 1133).

Okno dialogowe Zarządzanie biblioteką zapytań

UWAGA Funkcja ta dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Okno dialogowe służy do zmiany nazwy, tworzenia lub usuwania kategorii zapytań, do
przenoszenia zapytania z jednej kategorii do drugiej, do zmiany opisu zapytania, do
dołączania zapytań z zewnętrznych plików lub do usuwania niepotrzebnych już zapytań.

Aby dodać kategorię do biblioteki zapytań (str. 169)

Kliknij Ustawienia ➤ Więcej opcji DWG ➤ Biblioteka zapytań.

Kategoria

Użyj tego pola do wyboru, zmiany nazwy, tworzenia lub usuwania kategorii.

Lista Kategoria

Wyświetla wszystkie kategorie zapytań w bieżącym rysunku.
Wskaż żądaną kategorię. Lista Dostępne zapytania jest aktualizowana w celu pokazania
wszystkich zapytań w wybranej kategorii.

Zmień nazwę

Wyświetla Okno dialogowe Zmień nazwę kategorii (str. 1615), w którym można zmienić
nazwę bieżącej kategorii.
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Nowy

Wyświetla Okno dialogowe Definiuj nową kategorię (str. 1592), w którym tworzona jest
nowa kategoria.

Usuń

Usuwa bieżącą kategorię.
Kategorię możesz usunąć tylko wtedy, gdy nie są do niej przypisane żadne zapytania.
Aby usunąć kategorię, która ciągle jeszcze posiada zapytania, należy najpierw usunąć
te zapytania lub przypisać je do nowych kategorii (poprzez kliknięcie Kategoria).

Dostępne zapytania

Użyj tego pola do usuwania zapytań lub przypisywania ich do nowych kategorii.

Lista Dostępne zapytania

Wyświetla wszystkie zapytania w bieżącej kategorii.
Aby wyświetlić dodatkowe zapytania, należy wybrać inną kategorię na liście Kategoria.

Usuń

Usuń wybrane zapytania.

Wszystkie

Wyróżnia wszystkie zapytania na liście.

Żaden

Usuwa wyróżnienie ze wszystkich zapytań na liście.

Kategoria

Wyświetla okno dialogowe Zmień kategorię, w którym można przenieść zapytanie do
innej kategorii.
Zapytanie może być przypisane tylko do jednej kategorii.

Wybrane zapytanie

Ta grupa jest używana do dodawania zapytania zewnętrznego do bieżącego rysunku lub
do wyświetlania informacji o wybranym zapytaniu na liście Dostępne zapytania.

Aby dodać zapytanie zewnętrzne, należy wybrać Zewnętrzne z listy Rodzaj zapytania.
(Być może będzie trzeba najpierw wymazać pole Nazwa zapytania.) Podaj ścieżkę oraz
nazwę pliku dla zapytania zewnętrznego w polu Nazwa pliku. Po znalezieniu zapytania
zewnętrznego, można zmodyfikować jego nazwę lub opis. Kliknij przycisk Dodaj w celu
dodania zapytania do bieżącej kategorii.

Aby zmodyfikować informację o istniejącym zapytaniu, wybierz je w liście Zapytania i
zmień dowolne z informacji. Po zakończeniu, należy kliknąć Aktualizuj. Aby przypisać
zapytanie do więcej niż jednej kategorii, należy skopiować to zapytanie wybierając je z
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listy Dostępne zapytania. Podaj nową nazwę dla zapytania, kliknij przycisk Dodaj i przypisz
nowe zapytanie do innej kategorii.

Pole Nazwa

Określa nazwę dla zapytania.
Nazwa zapytania musi być niepowtarzalna w bieżącym rysunku.

Pole Opis

Określa opis zapytania.

Pole Nazwa pliku

Jeśli zapytanie jest zewnętrzne, należy określić ścieżkę i nazwę pliku, w którym zapisane
jest zapytanie.

Lista Rodzaj zapytania

Należy określić rodzaj jako wewnętrzne (zapytanie jest zapisane z bieżącym rysunkiem)
lub zewnętrzne (zapytanie jest zapisane w osobnym pliku).

Dodaj

Dodaje zapytanie do listy Dostępne zapytania dla bieżącej kategorii.

Aktualizuj

Aktualizuje zapytanie istniejące na liście Dostępne zapytania.

Okno dialogowe Zmień nazwę kategorii

Użyj tego okna dialogowego, aby zmienić nazwę kategorii w bibliotece zapytań.

Aby dodać kategorię do biblioteki zapytań (str. 169)

Kliknij Ustawienia ➤ Więcej opcji DWG ➤ Biblioteka zapytań.

Pole Bieżąca nazwa kategorii wyświetla bieżącą nazwę kategorii. Należy wprowadzić
nową nazwę i kliknąć przycisk OK. Nazwy kategorii nie mogą zawierać żadnych spacji.

Wszystkie zapytania przypisane do pierwszej nazwy kategorii są przypisywane do nowej
nazwy. Stara nazwa kategorii już nie istnieje.
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Okno dialogowe Zmień nazwę tabeli przedziałówwartości

Użyj tego okna dialogowego, aby zmienić nazwę tabeli przedziałów wartości.

Aby utworzyć tabelę z przedziałami wartości (str. 1071)

Kliknij Ustawienia ➤ Więcej opcji DWG ➤ Definiuj zapytanie.

Pole Nazwa bieżącej tabeli przedziałów wartości pokazuje bieżącą nazwę dla tabeli
przedziałów wartości. Należy wprowadzić nową nazwę w polu Nowa nazwa tabeli
przedziałów wartości.

UWAGA Jeżeli istnieją zapytania używające bieżącej nazwy tabeli, należy zmienić je,
aby używały nowej nazwy tabeli.

Okno dialogowe Uruchom zapytanie z biblioteki

Użyj tego okna dialogowego, aby uruchomić zapytanie zapisane w bibliotece zapytań.

Aby uruchomić zapytanie zapisane w bibliotece zapytań (str. 166)

Kliknij Edycja ➤ Zapytanie DWG.

Należy wybrać zapytanie z biblioteki zapytań. Kliknąć przycisk Uruchom zapytanie. Aby
wyświetlić zapytania z innej kategorii, należy wybrać nową kategorię z listy Kategoria.
Można uruchamiać zapytania, które zostały zapisane z bieżącym rysunkiem lub zapytania
zewnętrzne, które zostały dodane do biblioteki.

Lista Kategoria

Należy wybrać kategorię, w której zostanie zapisane zapytanie.
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Kategorie są używane do organizowania zapytań. (Gdy zapytanie jest uruchamiane,
najpierw należy wybrać kategorię, a następnie sprawdzić wszystkie zapytania w tej
kategorii.)
Jeżeli istnieje tylko kilka zapytań, to można je zapisać w tej samej kategorii.

Lista Zapytania

Wyświetla wszystkie zapytania przypisane do wybranej kategorii.
Aby wczytać zapytanie, należy wybrać je z listy. Kliknąć przycisk OK.

Pole Wybrane zapytanie

Wyświetla nazwę i opis wybranego zapytania.

Okno dialogowe Zapisz bieżące zapytanie

UWAGA Funkcja ta ma zastosowanie wyłącznie do obiektów rysunkowych.

To okno dialogowe jest używane do zapisywania bieżącego zapytania. Po zapisaniu
zapytania, można je później uruchamiać ponownie.

Aby zapisać zapytanie (str. 164)

Kliknij Ustawienia ➤ Więcej opcji DWG ➤ Biblioteka zapytań.

Lista Kategoria

Należy wybrać kategorię, w której zostanie zapisane zapytanie.
Kategorie są używane do organizowania zapytań. (Gdy zapytanie jest uruchamiane,
najpierw należy wybrać kategorię, a następnie sprawdzić wszystkie zapytania w tej
kategorii.)
Jeżeli istnieje tylko kilka zapytań, to można je zapisać w tej samej kategorii.

Nowa kategoria

Wyświetla okno dialogowe Definiuj nową kategorię, w którym można utworzyć nową
kategorię zapytań.

Nazwa

Należy podać nazwę dla zapytania. Nazwy zapytań nie mogą zawierać żadnych spacji.
Każda nazwa zapytania musi być niepowtarzalna.
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Opis

Należy podać opis dla zapytania. Należy użyć takiego opisu, który przypomni zapytanie
przy późniejszym jego wyszukiwaniu.

Zapisz w zewnętrznym pliku

To pole należy zaznaczyć, aby zapisać zapytanie w pliku zewnętrznym, a nie w bieżącym
rysunku.
Następnie określić nazwę dla tego pliku.
Jeżeli opis zapytania ma być wyświetlany w bibliotece zapytań bieżącego rysunku,
należy zaznaczyć Zachowaj odniesienie w bibliotece.

Nazwa pliku

Określa nazwę dla zewnętrznego pliku, w którym zostanie zapisane zapytanie. Aby
wybrać inny katalog, należy kliknąć przycisk [...].
Każde zapytanie zewnętrzne musi być zapisane w osobnym pliku.

Zachowaj odniesienie w bibliotece

Jeżeli zapytanie jest zapisywane w zewnętrznym pliku, to pole jest używane do
wyświetlenia opisu zapytania razem z innymi zapytaniami w tej bibliotece zapytań
rysunku.

Zachowaj listę aktywnych rysunków

Jeżeli to pole zostanie zaznaczone, zapisane zapytanie określa, które rysunki w zbiorze
rysunków będą aktywne podczas wykonywania zapytania.
Jeżeli to pole zostanie zaznaczone, zapytanie przeszuka wszystkie rysunki, które są
aktywne przy wykonywaniu zapytania.

Zachowaj położenie

Jeżeli to pole zostanie zaznaczone, to współrzędne dla wszystkich warunków położenia
będą zapisywane z zapytaniem.
Jeżeli to pole nie zostanie zaznaczone, to podczas wykonywania zapytania, należy
określić współrzędne.

Zachowaj zamienione właściwości

Jeżeli to pole zostanie zaznaczone, to zmiany właściwości określone w oknie
dialogowym Ustal zmianę właściwości będą zapisywane z zapytaniem.
Jeżeli to pole nie zostanie zaznaczone, to zmiany właściwości nie będą zapisywane z
zapytaniem.

Wykonaj automatycznie

Jeżeli to pole zostanie zaznaczone podczas wykonywania zapisanego zapytania, to
jest ono wykonywane automatycznie.
Jeżeli to pole nie zostanie zaznaczone, to zapytanie jest wczytywane jako aktywne
zapytanie, lecz nie jest wykonywane, aż do momentu kliknięcia przycisku Wykonaj
zapytanie w oknie dialogowym Definiuj zapytanie.
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Jeżeli zapytanie zostanie zapisane w zewnętrznym pliku, a nie zostanie zachowane
odniesienie w bibliotece bieżącego rysunku, to dla tego zapytania nie trzeba podawać
nazwy, ani opisu.

Okno dialogowe Ustal zmianę właściwości

UWAGA Funkcja ta ma zastosowanie wyłącznie do obiektów rysunkowych.

To okno dialogowe jest używane do określania sposobu modyfikowania obiektów
rysunkowych znalezionych w zapytaniu podczas przywoływania do bieżącego rysunku.

Aby zmodyfikować obiekty po przywołaniu ich przez zapytanie (str. ?)

Kliknij Ustawienia ➤ Więcej opcji DWG ➤ Definiuj zapytanie.

Można zmienić takie właściwości obiektu jak kolor, warstwa, nazwa bloku, grubość lub
dodać tekst do obiektów. Ponadto, można utworzyć tabelę przedziałów wartości, która
modyfikuje obiekty w różny sposób, bazując na ich miejscu w przedziale wartości.

Zmiana właściwości jest szybkim sposobem modyfikowania grupy obiektów. Przykładowo
można wyróżnić obiekty w ich rysunkach źródłowych przez dodanie koloru lub
kreskowanie, przeniesienie grupy obiektów na nową warstwę lub dodanie tekstu
informacyjnego.

UWAGA Aby zmiana właściwości przyniosła efekt, należy wykonać zapytanie w trybie
Rysuj. Zmiany właściwości nie działają w zapytaniach w trybie Podgląd lub Raport.

Aby zapisać zmiany właściwości z powrotem w rysunkach źródłowych, należy dodać
obiekty do zbioru zapisu.

Lista Zmiany bieżącej właściwości

Wyświetla wszystkie wyrażenia na liście zmiany właściwości.

Edycja

Kopiuje wybrane wyrażenie do pola wyrażenia w oknie dialogowym, gdzie można je
zmodyfikować.
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Usuń

Usuwa wybrane wyrażenie.

Wyczyść listę

Usuwa wszystkie wyrażenia z listy Zmiany bieżącej właściwości.

Grupa Wybierz właściwość

Ta grupa jest używana do wybrania właściwości do zmiany.
Aby zmienić kolor przywoływanych bloków, kolorem komponentów bloku rysunku
źródłowego musi być JAKBLOK. W przeciwnym razie, blok zachowa swój oryginalny
kolor.
Zmiany kolorów w dwukolorowym obrazie rastrowym wpływają zarówno na obraz,
jak i na obwiednię. W wielokolorowych obrazach rastrowych zmiana wpływa tylko na
obwiednię.

Właściwości

Należy wybrać właściwość do zmiany.

Tekst

Wyświetla okno dialogowe Zdefiniuj tekst, w którym można określić dodawany tekst
i jego wysokość, punkt wstawienia, wyrównanie, styl tekstu, warstwę, kolor i obrót.

Kreskuj

Wyświetla okno dialogowe Opcje kreskowania, w którym można określić dodawane
kreskowanie.

Grupa Wyrażenie

To pole jest używane do tworzenia lub modyfikowania wyrażenia, które definiuje
sposób zmiany właściwości w obiektach znalezionych przez zapytanie.
Aby zmodyfikować istniejące wyrażenie, należy wybrać je na liście Zmiany bieżącej
właściwości. Kliknąć przycisk Edycja. Po zakończeniu modyfikowania wyrażenia, kliknąć
przycisk Aktualizuj.
Aby utworzyć nowe wyrażenie, należy podać je w polu Wyrażenie. Pomocne mogą
być przyciski Wartości, Właściwości, Dane i SQL. Po zakończeniu, należy kliknąć
przycisk Dodaj.
Każde wyrażenie musi wyświetlać właściwość, która ma być zmodyfikowana i sposób
jej modyfikowania. Aby zmodyfikować obiekty bazując na ich miejscu w przedziale
wartości, należy wybrać istniejącą tabelę przedziałów wartości z listy Przedział lub
utworzyć nową tabelę, używając Przedziały.

Pole Wyrażenie

Pozwala wprowadzić wyrażenie do dodania do listy Zmiany bieżącej właściwości.

Lista Przedział

Wyświetla bieżącą tabelę przedziałów wartości.
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Aby wyświetlić listy wszystkich tabeli przedziałów wartości zdefiniowanych w bieżącym
rysunku, należy kliknąć strzałkę w dół.

Przedziały

Wyświetla Okno dialogowe Definiuj tabelę przedziałów wartości (str. 1597), w którym
można utworzyć nową tabelę przedziałów.

Dodaj

Dodaje bieżące wyrażenie do listy Zmiany bieżącej właściwości.

Aktualizuj

Uaktualnia poddane edycji wyrażenie na liście Zmiany bieżącej właściwości.

Wartości

Dla właściwości wybranej w polu Wybierz właściwość wyświetla wszystkie wartości
w aktywnych rysunkach.

Wyrażenie

Wyświetla Okno dialogowe Wyrażenie (str. 1332), które zawiera wszystkie właściwości,
pola danych obiektu i pola szablonu połączenia SQL w aktywnych rysunkach
źródłowych.

Okno dialogoweHistoria warunków SQL

Użyj tego okna dialogowego, aby skopiować warunek do bieżącego zapytania SQL.

Przywoływanie obiektów rysunkowych w oparciu o połączone dane SQL (str. 1052)

Kliknij Ustawienia ➤ Więcej opcji DWG ➤ Definiuj zapytanie.

To okno dialogowe wyświetla warunki SQL określone w danym rysunku. Każdy wiersz
zawiera szablon połączenia i warunek.

Aby skopiować warunki z tej listy do bieżącego zapytania SQL, należy wybrać warunek.
Kliknąć przycisk OK.

Wyczyść historię

Usuwa z listy wszystkie warunki SQL.
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Aby określić maksymalną długość tej listy, należy użyć karty Źródło danych w Okno
dialogowe Opcje mapy AutoCAD (str. 1650).

Okno dialogoweWarunek połączenia SQL

UWAGA Funkcja ta dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego, aby utworzyć lub zmodyfikować warunek SQL w zapytaniu.

Przywoływanie obiektów rysunkowych w oparciu o połączone dane SQL (str. 1052)

Kliknij Ustawienia ➤ Więcej opcji DWG ➤ Definiuj zapytanie.

Warunek SQL szuka obiektów opartych na danych w zewnętrznej bazie danych. (Do
powiązania zewnętrznych danych z obiektami należy użyć poleceń bazy danych Map.)

UWAGA Przed wykonaniem zapytania z warunkiem SQL, należy upewnić się, że dołączone
i połączone jest odpowiednie źródło danych.

Aby utworzyć warunek SQL, określ szablon połączenia. Określić kolumnę do sprawdzenia
i wartość dla kolumny.

Zbuduj warunek SQL przy użyciu tego okna dialogowego lub wpisz warunek, wybierając
polecenie Wpisz.

Grupa Bieżący warunek SQL (Warunek połączenia SQL)

Grupa ta wyświetla bieżący warunek SQL. W warunku tym można dodać, usunąć lub
edytować dowolną linię.

Lista Bieżący warunek SQL

Wyświetla bieżący warunek SQL.
Jeżeli linie w tym warunku zostały zgrupowane, to grupa ta uzyskuje wcięcie. (Linie w
grupie są wyznaczane przed liniami znajdującymi się poza grupą.)

Edycja

Kopiuje do edycji wybrany wiersz do pola Warunek.
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Grupa

Grupuje wybrane linie.
Należy wybrać pierwszą i ostatnią linię obszaru, który należy pogrupować. Kliknąć
przycisk Grupuj.
Po uruchomieniu zapytania, linie wewnątrz grupy zostaną wyznaczone przed resztą
warunku.

Rozgrupuj

Usuwa nawiasy z wybranego wiersza i z odpowiadającej linii końcowej lub początkowej
grupy.

Usuń

Usuwa wybraną linię z warunku.

Żaden

Usuwa wszystkie linie z bieżącego warunku SQL.

GrupaWarunek (Warunek połączenia SQL)

Ta grupa jest używana do edycji istniejącej linii w warunku lub do dodawania nowych
wierszy.

Aby edytować istniejącą linię, należy wybrać ją na liście Bieżący warunek SQL. W grupie
Warunek edytować dane linii. Kliknąć przycisk Aktualizuj.

Aby dodać nową linię, należy wybrać operator (And/Or/Not). Wybrać kolumnę i operator
oraz określić wartość. Kliknąć przycisk Dodaj warunek.

Opcje And/Or/Not

Określa sposób połączenia warunku z innymi warunkami.
And określa, że oba warunki muszą być spełnione przez obiekt, aby został on
uwzględniony w zapytaniu.
Or określa, że jeden z warunków musi być spełniony przez obiekt, aby został on
uwzględniony w zapytaniu.
And Not określa, że pierwszy warunek musi, a drugi nie może być spełniony przez
obiekt, aby został on uwzględniony w zapytaniu.
Or Not określa, że albo pierwszy warunek musi być spełniony, albo drugi warunek nie
może być spełniony przez obiekt, aby został on uwzględniony w zapytaniu.

Lista Kolumna

Wybierz kolumnę z listy.
Lista wyświetla kolumny z bieżącej tabeli.
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Lista Operator

Należy wybrać operator z listy.

OpisOperator

Wartość wybranej właściwości lub danych jest równa wartości podanej
w polu Wartość.

=

Wartość wybranej właściwości lub danych jest większa niż wartość
podana w polu Wartość.

>

Wartość wybranej właściwości lub danych jest większa lub równa
wartości podanej w polu Wartość.

>=

Wartość wybranej właściwości lub danych jest mniejsza niż wartość
podana w polu Wartość.

<

Wartość wybranej właściwości lub danych jest mniejsza lub równa
wartości podanej w polu Wartość.

<=

Wartość wybranej właściwości lub danych nie jest równa wartości
podanej w polu Wartość.

<>

Wartość wybranej właściwości lub danych nie odpowiada żadnej
wartości podanej w polu Wartość. Gdy używany jest operator IN, każdą

IN

wartość należy ująć w apostrofy, rozdzielić wartości przecinkami i
zamknąć całą listę w nawiasach, na przykład ('1','2','3').

Wartość wybranej właściwości lub danych jest pusta. Nie należy
wprowadzać wartości w polu Wartość.

IS NULL

Wartość wybranej właściwości lub danych zawiera wartość podaną w
polu Wartość. Stosowany jest tylko do danych typu tekstowego

LIKE

(znakowego). Jako znaku uniwersalnego należy używać znaku procentu
(%). Przykładowo, aby przywołać wszystkie obiekty mające wartość
zaczynającą się od B, należy wybrać operator LIKE i wprowadzić B% w
polu Wartość. Informacje o znakach uniwersalnych obsługiwanych
przez użytkowany system baz danych znajdują się w dokumentacji do
oprogramowania tego systemu baz danych.
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Pole Wartość

Należy określić wartość do wyszukania.
Wartość musi być zgodna z typem danych kolumny.
Jeżeli użyty ciąg zawiera apostrof, należy poprzedzić go kolejnym apostrofem.
Dla dat, należy użyć formatu TIMESTAMP'RRRR-MM-DD 00:00:00', na przykład
TIMESTAMP'1993-06-20 11:24:00'.
Aby użyć znaków uniwersalnych z wartościami ciągu, należy zastosować operator
LIKE. Przykładowo, aby przywołać wszystkie obiekty mające wartość zaczynającą się
od B, należy wybrać operator LIKE i wprowadzić B%. Informacje o znakach
uniwersalnych obsługiwanych przez użytkowany system baz danych znajdują się w
dokumentacji do oprogramowania tego systemu baz danych.

Dodaj warunek

Dodaje linię warunku do listy Bieżący warunek SQL.
Nowa linia jest dodawana u dołu listy. Jeżeli na liście wybrana jest jakaś linia, nowa
linia zostanie dodana nad nią.

Aktualizuj

Aktualizuje wybrany warunek na liście Bieżący warunek SQL.

Pozostałe opcje

Lista Szablon połączenia

Umożliwia wybranie szablonu połączenia określającego tabelę zawierającą dane użyte
dla tego warunku zapytania.
Ta lista wyświetla tylko szablony połączenia dostępne w przywoływanym źródle.
Przykładowo, jeżeli przywoływane są rysunki źródłowe (dołączone), lista wyświetla
tylko szablony połączeń w rysunkach źródłowych. Jeżeli przywoływany jest bieżący
rysunek, lista wyświetla tylko szablony połączeń w bieżącym rysunku.
Zapytania można użyć tylko do jednego szablonu połączenia w warunku SQL. Aby
użyć zapytania z innym szablonem połączenia, należy utworzyć nowy warunek SQL.

Historia

Wyświetla Okno dialogowe Historia warunków SQL (str. 1621), w którym można wybrać
warunek z listy wcześniej dodanych warunków SQL.

Napisz

Wyświetla Okno dialogowe Wpisz warunek SQL (str. 1625), w którym należy wpisać
warunek SQL.

Okno dialogoweWpisz warunek SQL

UWAGA Funkcja ta ma zastosowanie wyłącznie do obiektów rysunkowych.
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Użyj tego okna dialogowego, aby utworzyć lub zmodyfikować warunek SQL, jeśli znasz
język SQL.

Przywoływanie obiektów rysunkowych w oparciu o połączone dane SQL (str. 1052)

Kliknij Ustawienia ➤ Więcej opcji DWG ➤ Definiuj zapytanie.

Historia

Aby zmodyfikować poprzednio użyty warunek, należy wybrać go z listy. Warunek ten
zostanie skopiowany do grupy Wprowadź warunek SQL, gdzie można go zmodyfikować.

Szablon połączenia

Należy wybrać szablon połączenia określający tabelę używaną z tym warunkiem.
Warunek SQL testuje informacje dołączone z tej tabeli do poddawanych działaniu
zapytania obiektów. Ponieważ zapytania są stosowane tylko w odniesieniu do obiektów
w aktywnym rysunku źródłowym, to lista ta wyświetla tylko szablony połączeń w
rysunkach źródłowych.

Wprowadź warunek SQL

Aby utworzyć nowy warunek, należy wpisać go w polu.

Składnia warunku SQL

SQL posiada ścisłą gramatyczną strukturę i składnię. Oto kilka reguł, których należy
przestrzegać podczas definiowania instrukcji SQL.

■ Wartości znakowe (typ danych CHAR) muszą być umieszczane w apostrofach ('XXX').

■ Jeżeli kolumna posiada typ danych ciąg lub dane, to należy umieścić nazwę kolumny
w cudzysłowach. Jeżeli kolumna posiada liczbowy typ danych, to nie należy umieszczać
nazwy kolumny w cudzysłowach.

■ W wartościach bazy danych jest uwzględniana wielkość liter, natomiast nie ma ona
znaczenia w nazwach pól (kolumn).

■ Nie należy kończyć każdej instrukcji znakiem średnika (;) jak w standardowej składni
SQL.

■ Dla dat, należy używać formatu TIMESTAMP'RRRR-MM-DD 00:00:00'. Przykładowo:
"DATE">TIMESTAMP'1993-06-20 11:24:00'
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■ Nie należy używać znaków uniwersalnych z AutoCAD Map 3D lub DOS, takich jak *
lub ? jako części wartości lub nazw kolumn.

■ Jako identyfikatorów nie należy używać słów kluczowych SQL. Przykładami tych słów
kluczowych są polecenia i typy danych SQL, takie jak CHAR, GROUP, SQL, TABLE,
USER, SECTION, BY i CURRENT. Przykładami identyfikatorów są nazwy tabel i kolumn.
Przykładowo, przy próbie utworzenia tabeli z kolumną o nazwie CURRENT, AutoCAD
Map 3D wyświetli komunikat błędu.

AutoCAD Map 3D obsługuje standardową składnię SQL, formalnie zdefiniowaną w normie
ANSI X3.135-1989 SQL.
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Okna dialogowe obrazu
rastrowego

MAPIFRAME (polecenie Ramka obrazu)

Polecenia tego używaj do włączania lub wyłączania wyświetlania ramki.

Wyświetlenie ramek obrazów (str. 429)

Okno dialogowe Korelacja obrazu

Użyj tego okna dialogowego, aby skorelować obraz podczas wstawiania go do rysunku.

Aby wstawić obraz rastrowy (str. 394)
Aby skorelować obraz podczas wstawiania (str. 398)

Kliknij Utwórz ➤ Wstaw obraz.

Karta Źródło wyświetla informacje o korelacji z wybranego źródła korelacji. Karta Wstawienie
pokazuje jak te ustawienia są stosowane w bieżącym rysunku.

34
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Lista źródeł korelacji

Z tej listy można wybrać źródło korelacji dla obrazu. Przykładowo, jeśli dla obrazu
istnieje plik zasobów lub plik globalny, wówczas jest on wyświetlany na tej liście.

Obszar Punkt wstawienia

Zawiera punkt wstawienia (współrzędne X, Y i Z) dla lewego dolnego narożnika ramki
obrazu. Na karcie Źródło informacje te podawane są w jednostkach określonych w
obszarze Jednostki u dołu karty. Na karcie Wstawienie informacje te podawane są w
bieżących jednostkach rysunku.

Okno Obrót

Zawiera wielkość kąta obrotu obrazu wyrażoną w bieżących jednostkach kąta na
rysunku. Wartość ta wykorzystuje lewy dolny narożnik jako punkt bazowy.

Okno Skala

Zawiera czynnik skali dla obrazu. Czynnik skali > 1 powiększa obraz
Przykładowo, aby powiększyć obraz dwukrotnie, w okno Skala wpisz 2.

Pole Gęstość

Wyświetla liczbę kropek (lub pikseli) na jednostkę obrazu.

Lista Jednostki

Wybierz jednostki dla punktu wstawienia i gęstości z tej listy. Przykładowo, jeżeli
obrazek został zeskanowany przy rozdzielczości 300 dpi, wybierz Cale jako jednostkę.

Zastosuj

Kliknij ten przycisk aby zastosować wykonane zmiany punktu wstawienia, kąta obrotu,
skali i koloru ramki.

Wskaż <

Kliknij ten przycisk (na karcie Wstawienie) aby narysować ramkę dla obrazu. Więcej
informacji znajduje się w Aby ręcznie dopasować ramkę obrazu podczas wstawiania
(str. 399).

Okno Kolor ramki

Wyświetla bieżący kolor ramki obrazka i pierwszego planu w dwukolorowym obrazku.
Zwykle jest to bieżący kolor AutoCAD Map 3D. Jednakże, w przypadku wstawiania
obrazu dwukolorowego, AutoCAD Map 3D najpierw szuka koloru pierwszego planu
w pliku nagłówka obrazu lub w pliku zasobów. Jeśli nie może on znaleźć informacji o
kolorze, wówczas kolor pierwszego planu domyślnie przyjmuje bieżący kolor AutoCAD
Map 3D. W celu zmiany tego koloru, kliknij przycisk Wybierz (na karcie Wstawienie).
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Okno dialogowe Informacje o obrazie

Użyj tego okna dialogowego, aby zobaczyć dane dotyczące obrazów wybranych na
rysunku.

Aby wyświetlić okno dialogowe Zarządzanie obrazami (str. 408)

Kliknij Widok ➤ Narzędzia obrazu ➤ Informacje.

Pole plik

Podaje nazwę obrazu, miejsce przechowywania obrazu, typ pliku, rozmiar oraz datę
jego utworzenia i modyfikacji.

Pole obraz

Pokazuje gęstość, głębokość, szerokość, wysokość oraz kolor obrazu.

Pole obiekt

Podaje rodzaj linii i warstwę ramki obrazu.

Pole korelacja

Pokazuje punkt wstawienia, skalę oraz obrót wybranego obrazu.

UWAGA Jeżeli zostaje wybrany więcej niż jeden obraz, a informacje o każdym obrazie
różnią się od siebie, różnice te są wyświetlone.

Okno dialogowe Zarządzanie obrazem

Użyj tego okna dialogowego, aby zobaczyć informacje na temat obrazów na rysunku.

Aby wyświetlić okno dialogowe Zarządzanie obrazami (str. 408)
Zarządzanie obrazami rastrowymi (str. 406)

Kliknij Ustawienia ➤ Zarządzanie obrazem.
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Wyświetla nazwy obrazów, które są wstawione do rysunku, bieżącą kolejność wyświetlania
i inne informacje o obrazie. W tym oknie dialogowym wyświetlany jest każdy obraz
występujący w rysunku, nawet jeśli nie posiada on nazwy lub jest kopią. Aby wskazać
kopie, okno dialogowe numeruje je w następującym formacie: nazwaobrazu:1,
nazwaobrazu:2.

Obrazy te są umieszczane na liście w porządku wyświetlania. Obraz u góry listy jest
wyświetlany na górze i rysowany jako ostatni. Można zmieniać kolejność wyświetlania
obrazów klikając nazwę obrazu i przeciągając ją w górę lub w dół listy.

Obraz

Nazwa pliku obrazu.

Plik

Pełna nazwa ścieżki dla pliku obrazu.

Warstwa

Warstwa, na której umieszczony jest obraz.

Utworzono

Data utworzenia pliku.

Gęstość

Liczba punktów na cal, przy której obraz był skanowany. Odpowiednik rozdzielczości.

Głębokość

Każdy piksel obrazu ma ze sobą skojarzoną informację definiującą jego kolor. Ilość
informacji przechowywanych w każdym pikselu jest nazywana głębokością. Im więcej
informacji jest przechowywane w każdym bicie, tym większa jest liczba kolorów, które
mogą być zaprezentowane.

Wpisz

Typ formatu obrazu.

Widoczny

Status wyświetlania obrazu.

Ostatnia modyfikacja

Data ostatniej modyfikacji obrazu.

Rozmiar pliku

Rozmiar obrazu w bajtach.
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Układ

Kliknij Układ, aby wyświetlić Okno dialogowe Układ zarządzania obrazami (str. 1633),
w którym możesz ustalić, które kolumny tematyczne są wyświetlane i w jakim porządku
pojawiają się w oknie dialogowym Zarządzanie obrazem.

W celu wyświetlenia dodatkowych informacji o obrazie, kliknij ten obraz prawym
przyciskiem myszy. Kliknij Informacje, aby wyświetlić okno dialogowe Informacje o
obrazie.

UWAGA Istnieje możliwość zmiany rozmiaru i położenia tego okna dialogowego.
Wszystkie wykonane zmiany będą uwzględniane w przyszłych sesjach.

Okno dialogowe Układ zarządzania obrazami

Użyj tego okna dialogowego, aby kontrolować, które kolumny tematu są wyświetlane
oraz sprawdzać porządek, w jakim są wyświetlane w oknie dialogowym Zarządzanie
obrazem.

Zarządzanie obrazami rastrowymi (str. 406)

Kliknij Ustawienia ➤ Zarządzanie obrazem.

Lista Tematów obrazów

Wybierz lub wyczyść pole, a następnie zobacz temat aby wyświetlić lub usunąć daną
kolumnę tematyczną. Można również zmienić porządek kolumn tematycznych
przeciągając wybrany temat do góry lub na dół.

Pole opisu

W tym polu znajduje się krótki opis tematu wybranego z listy Tematów obrazów.
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Okno dialogoweWybór obrazu

Użyj tego okna dialogowego, aby kontrolować wybór wielokrotnych obrazów na rysunku.

Aby wybrać obraz, naciskając Shift+lewy przycisk myszy (str. 428)

Kliknij Utwórz ➤ Wstaw obraz.

Obrazy można wybierać przez umieszczenie na nich kursora i użycie klawisza Shift +
Lewy przycisk myszy. Jeśli zostanie wybrany więcej niż jeden obraz, wówczas wyświetlane
jest okno dialogowe Wybór obrazu.

Lista obrazów

Wyświetla każdy obraz, który został umieszczony w rysunku. Każdy wybrany obraz
jest wyróżniany. Kliknij nazwę obrazu, aby wybrać lub cofnąć wybór obrazu.

Wybierz wszystko

Kliknij ten przycisk, aby wybrać wszystkie obrazy znajdujące się w rysunku.

Żaden

Kliknij ten przycisk, aby usunąć wszystkie wybrane obrazy ze zbioru wskazań.

Okno dialogoweWstaw obraz

Użyj tego okna dialogowego, aby wstawić obrazy rastrowe, których formatów nie
obsługuje polecenie Połącz dane.

Aby wstawić obraz rastrowy (str. 394)

Kliknij Utwórz ➤ Wstaw obraz.
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Okna dialogowego Wstaw obraz używaj do wyboru jednego lub więcej obrazów, które
mają być wstawione do rysunku. Używając tego okna dialogowego, można wyświetlać
informacje o obrazie i wykonywać podgląd obrazu przed jego wstawieniem.

UWAGA Jeśli zmienna FILEDIA ma wartość 0, okno dialogowe nie pojawia się, a nazwę
obrazu, który ma być wstawiony do rysunku można wpisać w wierszu polecenia.

Szukaj w

Wybierz sterownik oraz folder (lub katalog) zawierający obraz.

Nazwa pliku

Wpisz lub wybierz nazwę obrazu lub obrazów, które mają być wstawione do rysunku.

Pliki typu

Z listy dostępnych formatów obrazów wybierz typ pliku, który ma być wyświetlony
na liście.

Pokaż tylko ramkę(i)

Wybierz tę opcję, aby wstawić tylko wypełniacz ramki dla obrazu. Obraz nie jest
wczytywany do pamięci i nie jest wyświetlany. Opcja ta jest przydatna w przypadku
wstawiania grupy obrazów i pozwala nie czekać na wyświetlenie każdego z obrazów.
(Aby wyświetlić obraz później, zaznacz ramkę obrazu. Kliknij prawym przyciskiem
ramkę obrazu  ➤ Obraz  ➤ Pokaż obraz.)
Jeśli opcja ta nie zostanie wybrana, to obraz jest wczytywany do pamięci i wyświetlany
podczas wstawiania.

Modyfikuj korelacje

Wybierz tę opcję, aby wyświetlić Okno dialogowe Korelacja obrazu (str. 1629), gdy klikasz
Otwórz. Okno dialogowe Korelacja obrazu pozwala przeglądać i modyfikować
ustawienia korelacji dla obrazu. Opcja ta nie jest dostępna, jeśli wybranych zostanie
wiele obrazów. Jeśli opcja ta nie zostanie wybrana, obraz jest wstawiany przy użyciu
swoich domyślnych ustawień korelacji. Ustawienia domyślne są określane w wyniku
poszukiwania danych korelacji w następującej kolejności.

1 Plik globalny

2 Plik zasobów (z rozszerzeniem .res)

3 Pliki tablicy (z rozszerzeniem .tab)

4 Plik obrazu

5 Wartości domyślne ustalone w oknie dialogowym Opcje Raster Extension

Informacje >>

Kliknij, aby wyświetlić informacje o pliku obrazu i pokazać ich podgląd.
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Okno dialogoweOpcje Raster Extension

Użyj tego okna dialogowego, aby skonfigurować opcje obrazów rastrowych, które zostały
wstawione przy użyciu okna dialogowego Wstaw obraz.

Ustawianie opcji obrazu rastrowego (str. 227)

Wybierz opcję Ustawienia ➤ Opcje rastra.

Skonfiguruj opcje obrazów rastrowych przy użyciu następujących kart:

Ścieżki

Użyj karty Ścieżki, aby ustawić katalog plików zasobów. Pliki zasobów przechowują
informacje o punkcie wstawienia, skali, obrocie i gęstości obrazu. Pliki zasobów posiadają
taką samą nazwę bazową jak obraz rastrowy, lecz mają rozszerzenie .res.

Katalog pliku zasobów

Katalog, w którym AutoCAD Map 3D wyszukuje pliki zasobów. Kliknij [...], aby znaleźć
katalog. Pamiętaj, że ten katalog stosuje się tylko do plików zasobów z rozszerzeniem
.res, wyłączając inne źródła korelacji.
Podczas wstawiania obrazu, AutoCAD Map 3D sprawdza ścieżkę 'Katalog pliku
zasobów', aby zobaczyć, czy zawiera ona plik zasobów skojarzony z obrazem. Jeśli
zostanie znaleziony plik zasobów, wówczas plik ten można wybrać jako źródło
informacji o korelacji. Jeśli ścieżka pliku zasobów jest pusta, wówczas AutoCAD Map
3D przeszukuje katalog lub katalogi, z których obrazy zostały wstawione.

Użyj Katalog plików zasobów przed zastosowaniem pola Katalog obrazów

AutoCAD Map 3D przeszukuje najpierw pliki zasobów w Katalogu plików zasobów,
zanim zacznie szukać ścieżki obrazu zapisanej w rysunku.

Ogólnie

Karty Ogólnie w oknie dialogowym Opcje Raster Extension należy używać do ustalenia
sposobu wyświetlania ramek, jakości wyświetlania obrazów, opcji odłączania obrazu i
ustawienia Shift + Lewy przycisk myszy.
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Pole Parametry wyświetlania

Lista Ramka obrazu

Użyj tej listy, aby określić jak AutoCAD Map 3D ma wyświetlić ramki. Ramki można
ukryć wybierając opcję Ramki wyłączone, umieścić je przed obrazami, wybierając opcję
Ramka narysowana nad obrazem lub narysować je za obrazami, wybierając opcję
Ramka narysowana pod obrazem.

Opcja Wysoka jakość wyświetlania

Opcja ta wyrównuje piksele na ekranie tak, aby zmiany pomiędzy kolorami i cieniami
zachodziły stopniowo. Ustawienie to jest zalecane dla obrazów kolorowych i w
odcieniach szarości.

Opcja Wyświetlanie w jakości szkicu

Opcja ta nie wyrównuje pikseli. To ustawienie jest zalecane dla obrazów
dwukolorowych.

Pole Parametry odłączania obrazu

Zapytaj przed odłączeniem

Wybierz tę opcję, jeżeli chcesz być poproszony o odłączenie obrazu w przypadku, gdy
w rysunku nie istnieje więcej ramek odnoszących się do obrazu.

Zawsze odłączaj

Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, aby AutoCAD Map 3D odłączał automatycznie obraz
po wymazaniu ramek.

Nigdy nie odłączaj

Zaznacz tę opcję, jeżeli chcesz, aby AutoCAD Map 3D zostawiał obraz przyłączony
nawet po wymazaniu ramek.

Shift + lewy przycisk myszy

Wybór obrazu za pomocą Shift + lewy przycisk myszy

Wybierz tę opcję, aby móc wybierać obrazy, umieszczając na nich kursor i klikając
lewym przyciskiem myszy przy jednoczesnym naciśnięciu klawisza Shift. Funkcja ta
jest bardzo przydatna, gdy użytkownik pracuje z powiększonym obrazem i nie widzi
ramki obrazu.

KartaWartości domyślne obrazu

Należy używać karty Wartości domyślne obrazu, aby ustawić domyślną korelację.
Większość obrazów posiada dane korelacji przechowywane w nagłówku pliku obrazu,
pliku zasobu, pliku globalnym, lub pliku karty. Jednakże niektóre obrazy mogą nie posiadać
żadnych danych korelacji. W takich przypadkach można określić domyślne dane korelacji.
Ponadto, jeśli źródło korelacji nie zawiera informacji o skali lub rozdzielczości, podczas
wstawiania obrazu AutoCAD Map 3D wykorzystuje wartości domyślne z tej karty.
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PORADA Ustawienie domyślne parametrów korelacji może zaoszczędzić czas w
przypadku posiadania wielu obrazów, które wymagają tego samego punktu wstawienia,
skali, kąta obrotu i gęstości.

PoleWartości wstawienia

X

Wprowadź domyślną współrzędną X AutoCAD Map 3D , aby zdefiniować lewy dolny
narożnik obrazów.

Y

Wprowadź domyślną współrzędną Y AutoCAD Map 3D, aby zdefiniować lewy dolny
narożnik obrazów.

Z

Wprowadź domyślną współrzędną Z AutoCAD Map 3D, aby zdefiniować lewy dolny
narożnik obrazów.

Obrót

Wprowadź domyślny obrót dla obrazów.

Skala

Wprowadź domyślny numeryczny współczynnik skali dla obrazów.
Przykładowo, aby powiększyć obraz dwukrotnie, w oknie Skala wpisz 2.

Gęstość

Gęstość

Wpisz domyślną gęstość (lub rozdzielczość) dla obrazów. Wartość tę należy ustalić na
poziomie najczęściej wykorzystywanej gęstości w zeskanowanych obrazach.

Lista Punkt wstawienia i jednostki gęstości

Wybierz domyślny punkt wstawienia i jednostki gęstości dla obrazów. Przykładowo
powszechnie wykorzystywana w Ameryce Północnej rozdzielczość skanowania wynosi
300 dpi (300 punktów na cal). Aby ustalić tę wartość jako gęstość domyślną, wpisz
300 w oknie edycji Gęstość, a następnie jako jednostki wybierz cale. W przypadku,
gdy wstawisz obrazy, których informacje o wartości oraz jednostkach gęstości
przechowywane są w źródle korelacji, wartości te nie będą używane.
Więcej informacji na temat ustawiania jednostki oraz wartość gęstości dla obrazu
znajduje się w rozdziale Ustawianie rozdzielczości obrazu (str. 400).

Pamięć

Karty Pamięć w oknie dialogowym Opcje Raster Extension należy użyć do określenia
wielkości pamięci (RAM), którą AutoCAD Map 3D może wykorzystać dla obrazów przed
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użyciem tymczasowego pliku wymiany. Można również określić położenie tymczasowego
pliku wymiany.

Położenie pliku tymczasowego

Położenie pliku tymczasowego

Położenie, które zamierzasz zastosować dla tymczasowego pliku wymiany. Kliknij
Przeglądaj, aby znaleźć napęd i katalog. AutoCAD Map 3D używa tymczasowego pliku
wymiany, gdy zostanie przekroczony limit pamięci.

UWAGA Aby te zmiany zaczęły obowiązywać, należy ponownie uruchomić AutoCAD
Map 3D .

Pole Ustawienia pamięci RAM

Fizyczna RAM

Jest to wartość odpowiadająca ilości fizycznej pamięci RAM w systemie.

Limit pamięci

Ilość pamięci RAM, którą AutoCAD Map 3D wykorzystuje przed utworzeniem pliku
wymiany.

UWAGA Zwiększenie tej wielkości domyślnej może obniżyć wydajność systemu.
Pamiętaj o pozostawieniu wystarczającej wielkości pamięci RAM dla systemu
operacyjnego i innych aplikacji.

Domyślna

Kliknij ten przycisk, aby przywrócić ustawienie ilości pamięci RAM na domyślne 25%
całkowitej pamięci fizycznej.

MB, kB i bajty

Jednostki (megabajty, kilobajty, lub bajty) stosowane do określenia Limitu pamięci.

Okno dialogowe Przezroczystość koloru

Użyj tego okna dialogowego, aby określić kolor, który na obrazie powinien być
przezroczysty.

Aby dodać przezroczystość do obrazu (str. 434)
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Wybierz opcję Ustawienia ➤ Opcje rastra.

Kliknij Wybierz i wskaż żądany kolor na obrazie. Gdy przezroczystość jest włączona,
wybrany kolor staje się przezroczysty.

Ustalanie przezroczystości koloru jest dostępne tylko wtedy, gdy wczytany jest obraz i
wczytane jest Raster Extension. Aby wczytać obraz, zaznacz go, a następnie kliknij prawym
przyciskiem myszy ramkę obrazu  ➤ Obraz  ➤ Pokaż obraz. Aby wczytać Raster
Extension, wybierz polecenie Raster Extension.

UWAGA Przezroczysty kolor jest przechowywany w rysunku jako obiekt użytkownika
programu AutoCAD Map 3D. Jeżeli rysunek zostanie wysłany do innego użytkownika,
może on zobaczyć kolor przezroczysty tylko przy otwieraniu rysunku w programie
AutoCAD Map 3D lub Autodesk Raster Design. Jeżeli rysunek zostanie otworzony w
programie AutoCAD, program wyświetli komunikat informujący, że AutoCAD nie może
obsłużyć obiektu użytkownika i nie wyświetli przezroczystego koloru.
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Okna dialogowe
zapisywania obiektów

ADEREMOBJS (polecenie Usuń obiekty ze zbioru zapisu)

Polecenie to służy do odblokowania obiektów w projekcie i usunięcia ich z zestawu zapisu.

Aby usunąć obiekty ze zbioru zapisu i odblokować obiekty (str. 638)

Kliknij Plik ➤ Opcje zbioru zapisu rysunku ➤ Usuń elementy ze zbioru zapisu.

Odpowiedz na następujące zgłoszenia:

Usunięte/<Wybierz>

Wprowadź u, aby usunąć wszystkie obiekty, które zostały wymazane z projektu.
Wprowadź w lub naciśnij ENTER, aby wybrać poszczególne obiekty.

Wybierz obiekty:

Użyj dowolnej metody wybierania obiektów w celu wybrania obiektów, które chcesz
odblokować i usunąć ze zbioru zapisu. Po zaznaczeniu obiektów naciśnij Enter.

Naciśnij Enter, żeby potwierdzić.

Obiekty, które zostały zablokowane w swoich rysunkach źródłowych, są odblokowane, aby
inni użytkownicy mogli je edytować. Są one usuwane z listy zapisu powrotnego do rysunków
źródłowych.

35
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Wszelkie zmiany dokonane na obiektach w bieżącym projekcie wciąż istnieją w rysunkach.
Aby zapisać zmiany w nowym pliku, kliknij menu Plik  ➤ Zapisz jako.

Obiekty, które były wymazane z projektu, pozostają wymazane z rysunku, ale nie będą
wymazane z rysunków źródłowych.

ADESELOBJS (polecenieWybierzobiektydozapisuwrysunkach
źródłowych)

To polecenie służy do dodawania obiektów do zbioru zapisu i blokowania tych obiektów.

Aby dodać obiekty do zbioru zapisu i zablokować obiekty (str. 631)

Kliknij Plik ➤ Opcje zbioru zapisu rysunku ➤ Dodaj elementy do zbioru zapisu.

Jeżeli blokowanie obiektów jest włączone, dodawanie obiektu do zbioru zapisu ustawia
blokadę obiektu, która chroni obiekt przed edycją przez innych użytkowników, gdy
używasz tego obiektu. Gdy obiekt jest zablokowany, inni użytkownicy mogą go zobaczyć,
ale nie mogą go edytować.

Odpowiedz na następujące zgłoszenia:

Dodaj obiekty do zbioru zapisu: wyBierz/<WSzystkienowe>:

Wprowadź b, aby pojedynczo wybrać obiekty albo naciśnij ENTER, aby dodać wszystkie
obiekty utworzone od rozpoczęcia projektu.

Wybierz obiekty:

Użyj dowolnej metody wyboru obiektu.

Jeżeli planowana jest edycja pewnej liczby obiektów, należy zablokować je wszystkie na
początku sesji edycyjnej. W ten sposób żaden inny użytkownik nie będzie mógł ich
modyfikować ani blokować zanim nie zostaną zwolnione.

Jeżeli pewien obiekt znajduje się w warstwie zablokowanej w rysunku źródłowym, nie
można go dodać do zbioru zapisu. Jeżeli praca wykonywana jest w obszarze papieru, nie
można dodawać obiektów do zbioru zapisu.

Obiekty ze zbioru zapisu są zapisywane w rysunkach źródłowych po użyciu polecenia
Okno dialogowe Zapisz obiekty w rysunkach źródłowych (str. 1643).
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ADESHOWOBJS (polecenie Pokaż obiekty ze zbioru zapisu)

Polecenia tego należy użyć do wyróżnienia wszystkich obiektów w projekcie, które są
zaznaczone do zapisania w rysunkach źródłowych.

Aby przejrzeć obiekty ze zbioru zapisu (str. 632)

Kliknij Plik ➤ Opcje zbioru zapisu rysunku ➤ Pokaż elementy w zbiorze zapisu rysunku.

Żeby usunąć wyróżnienie, naciśnij ENTER.

Okno dialogowe Zapisz obiekty w rysunkach źródłowych

Użyj tego okna dialogowego, aby zapisać obiekty, które znajdują się obecnie z powrotem
w zbiorze zapisu w rysunkach źródłowych.

Aby zapisać przywołane obiekty w rysunkach źródłowych (str. 633)

Kliknij Plik ➤ Zapisz zbiór zapisu źródła rysunku.

Jeżeli zapisywane są nowe obiekty, należy określić rysunki źródłowe do zapisania obiektów
i metodę użytą do zapisania tych obiektów. Przywołane obiekty są zapisywane z powrotem
na swoich oryginalnych warstwach w swoich oryginalnych rysunkach.

Do zapisania obiektów do rysunków źródłowych niezbędne są uprawnienia do Edycji
rysunku. Zobacz Okno dialogowe Zarządzanie użytkownikami (str. 1675).

Pole Stan

Wyświetla liczbę obiektów zapytanych i liczbę nowo utworzonych obiektów, które
znajdują się w zbiorze zapisu.
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Zapisz przywołane elementy

Należy zaznaczyć tę opcję, żeby zapisać przywołane obiekty do rysunków źródłowych.
Przywołane obiekty są zapisywane z powrotem na swoich oryginalnych warstwach w
swoich oryginalnych rysunkach.
Jeżeli została zmieniona definicja bloku, warstwy lub stylu tekstu i chcesz zapisać nową
definicję, upewnij się, że opcja zapisu definicji została zaznaczona na karcie Zapisz w
Okno dialogowe Opcje mapy AutoCAD (str. 1650).

Zapisz nowe obiekty

Należy zaznaczyć tę opcję w celu zapisania do rysunków źródłowych obiektów
utworzonych w projekcie.
W polu Kolejność zapisu nowych obiektów należy określić rysunki źródłowe do
zapisania obiektów i metodę użytą do zapisania tych obiektów.

Kolejność zapisu nowych obiektów

Określa metodę podczas zapisywania obiektów utworzonych w projekcie. Obiekty są
zapisywane pierwszą metodą, która ma do nich zastosowanie.

Obszar

Zapisuje obiekty w pierwszym rysunku źródłowym z listy, w granicach którego obiekty
te się znajdują. Jest to użyteczna metoda dla rysunków sąsiadujących ze sobą. Metoda
ta nie zapisuje obiektów znajdujących się poza granicami rysunków źródłowych.
Granicę rysunku można określić, ustawiając zakres zapisu w źródle w Okno dialogowe
Ustawienia rysunku (str. 1664). Jeżeli nie zostanie określony zakres zapisu w źródle,
zostanie wykorzystany zakres rysunku jako jego granica. Jeżeli obiekt częściowo leży
poza zakresami zapisu zwrotnego, zakresy rysunku są modyfikowane w celu włączenia
obiektu, ale zakresy zapisu w źródle nie są zmieniane.

Warstwa

Zapisuje obiekty w pierwszym rysunku źródłowym z listy, który zawiera warstwę o tej
samej nazwie, co warstwa, na której znajduje się obiekt w projekcie. Metoda ta jest
użyteczna dla rysunków nakładających się. Metoda ta nie zapisuje obiektów z warstw
projektu, które nie mają odpowiedników w rysunkach źródłowych.

Wybiórczo

Należy wybrać, które obiekty zapisać i w których rysunkach. Obiekty są zapisywane
na tych samych warstwach, na których są w projekcie. Jeżeli rysunek źródłowy nie
posiada warstwy o tej samej nazwie, jest ona tworzona. Metoda ta dotyczy wszystkich
obiektów, więc nie można określić żadnej innej metody zapisu w źródle po jej użyciu.

Lista Rysunki do zapisu nowych obiektów

Określa, do których rysunków będą zapisywane obiekty. Jeżeli używasz metody
Wybiórczo, AutoCAD Map 3D poprosi o wskazanie obiektów do zapisania do każdego
wskazanego rysunku.
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Wybierz wszystko

Wyróżnia wszystkie rysunki z listy.

Wyczyść wszystko

Usuwa wyróżnienie z wszystkich rysunków na liście.

Filtruj

Wybierz Filtruj, żeby włączyć filtr projektu.
Gdy filtr jest włączony, wyświetlane są tylko rysunki spełniające jego warunki. Jeśli
filtrowany jest rysunek macierzysty rysunku zagnieżdżonego, rysunek zagnieżdżony
nie jest wyświetlany, nawet jeśli odpowiada filtrowi.
Aby utworzyć lub zmienić filtr, wybierz Filtr. W Okno dialogowe Filtr wyświetlania
zestawu rysunków (str. 1664) można tworzyć oddzielne filtry dla nazw plików i opisów.

Okno dialogowe Informacje o elemencie

Użyj tego okna dialogowego, aby dowiedzieć się, kto zablokował obiekt oraz z którego
bieżącego rysunku pochodzi, a także poznać datę i czas jego zablokowania.

Aby dowiedzieć się kto zablokował obiekt (str. 616)

Kliknij Plik ➤ Opcje zbioru zapisu rysunku ➤ Właściciel.
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Oknadialogoweustawienia
opcji programuMap

MAPABOUT (polecenie AutoCADMap 3D - informacje)

To polecenie jest używane do wyświetlenia okna AutoCAD Map 3D - informacje, które
pokazuje numer wersji i datę wydania programu AutoCAD Map 3D.

MAPAUTOCHECKOUT

Użyj tego polecenia, aby określić, czy elementy mają być automatycznie wypisywane
podczas edycji.

Aby automatycznie wypisać elementy (str. 590)

MAPAUTOCHECKOUT

36
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MAPDOCKWSPACE (polecenie Zamocuj okna zadań)

To polecenie jest używane do zaczepiania lub odczepiania Okna zadań.

Aby użyć okna dialogowego Opcje AutoCAD Map (str. 198)

Kliknij dwukrotnie okno dialogowe paska tytułowego (zmienne) lub podwójny pasek
na szczycie panelu (zadokowane).

MAPEDITSETAUTO

Użyj tego polecenia do określenia, czy zmiany elementów mają być automatycznie
odzwierciedlane w źródle elementu.

Aby automatycznie aktualizować edycje (str. 594)

MAPEDITSETAUTO

MAPFEATUREEDITTOOLS

UUżyj tego polecenia, aby określić, czy elementy mają być wypisane jako obiekty
rysunkowe AutoCAD, czy jako elementy geoprzestrzenne.

Aby wypisać elementy (str. 590)

Okno dialogowe Opcje edycji elementu (str. 1670)
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Ustawienie to determinuje sposób pracy z danymi.

Elementy wypisane jako elementy
geoprzestrzenne

Elementy wypisane jako obiekty
rysunkowe AutoCAD

Pozwala na używanie niektórych
powszechnych poleceń edycji ACAD, oprócz

Pozwala na używanie wielu powszechnych
poleceń edycji ACAD

poleceń edycji specyficznych dla elementów
geoprzestrzennych (na przykład MAPFE-
ATURESPLIT (str. 1407) i MAPFEATUREMERGE
(str. 1406))

Edytowane elementy reprezentowane są jako
geometrie geoprzestrzenne (na przykład
MAPPOLYGONS).

Edytowane elementy reprezentowane jako
geometrie AutoCAD (na przykład zamknięte
polilinie używane są do reprezentacji
elementów regionalnych)

Obsługuje wieloczęściowe (multiregionalne,
multiliniowe i multipunktowe) elementy i
edycje geoprzestrzenne, jak Hawaje.

Większość istniejących aplikacji edycyjnych
niestandardowych lub innych firm (LISP, VB
lub ObjectARX) powinna nadal działać.
Niektóre mogą wymagać drobnych aktu-
alizacji.

Zachowuje i pozwala na edycję wartości M i
Z.

Niektóre istniejące polecenia edycji AutoCAD
Map 3D będą nadal działać na elementach (na
przykład elastyczne dopasowanie
arkusza[ADERSHEET (str. 1404)]).

Pozwala na użycie stylizacji obiektu.Pozwala na użycie stylizacji obiektu.

MAPWSFOCUS

To polecenie jest używane do ustawiania zaznaczenia klawiatury lub myszy w Oknie
zadań. Zaznaczenie można także ustawić klikając Okno zadań.

Aby przywrócić zaznaczenie wiersza polecenia, należy nacisnąć klawisz Esc lub kliknąć
pole wiersza polecenia. Zawsze po powrocie do programu AutoCAD Map 3D, po użyciu
innej aplikacji, zaznaczenie jest resetowane do wiersza polecenia.
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MAPWSPACE (polecenie Okno zadań)

To polecenie jest używane do ukrywania lub pokazywania Okna zadań.

Aby ukryć lub wyświetlić Okno zadań w bieżącej sesji (str. 202)

Kliknij menu Widok  ➤ Okno zadań.

MAPWSREFRESH

To polecenie jest używane do odświeżania Okna zadań. Czasem jest to niezbędne, jeżeli
Eksplorator mapy nie przedstawia ostatnich zmian w rysunku lub jeżeli muszą być
odświeżone ikony w Menedżerze wyświetlania.

Odświeżanie Eksploratora mapy (str. 202)

Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar w Eksploratorze mapy, a następnie
kliknij Odśwież.

Okno dialogoweOpcje mapy AutoCAD

Użyj tego okna dialogowego, aby zdefiniować opcje Okna zadań, rysunków, zapytań,
opcji zapisu, źródeł danych, układów współrzędnych oraz systemu.

Aby użyć okna dialogowego Opcje AutoCAD Map (str. 198)
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Kliknij Ustawienia ➤ Opcje AutoCAD Map.

Okno zadań (str. 1651)

Bieżący rysunek (str. 1651)

Zapytanie (str. 1653)

Zapisz w źródle (str. 1655)

Źródło danych (str. 1656)

Wielu użytkowników (str. 1657)

System (str. 1657)

Karta Układy współrzędnych (str. 1658)

Okno zadań

Określa opcje Okna zadań.

Kategorie eksploratora mapy do wyświetlenia

Wybierz kategorie wyświetlane w oknie Eksplorator mapy. Po wyłączeniu wyświetlania
kategorii, wszystkie funkcje skojarzone z kategorią są nadal dostępne.

PORADA Aby zmniejszyć zajęcie ekranu, należy wyłączyć wyświetlanie nieużywanych
kategorii.

Te ustawienia są określane dla użytkownika i są aktywne dla wszystkich otwieranych
przez niego rysunków. Będą wprowadzone po następnym uruchomieniu AutoCAD
Map 3D.

Pokaż okno zadań po uruchomieniu

Jeżeli Okno zadań nie jest widoczne, można je wyświetlić wprowadzając mapwspace
w wierszu polecenia.

Pokaż paletę Właściwości po uruchomieniu

Jeżeli paleta Właściwości nie jest widoczna, można ją wyświetlić wprowadzając
właściwości w wierszu polecenia.

Bieżący rysunek

Określa opcje dla dołączonych rysunków, transformacji współrzędnych i źródeł danych
rysunku.
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Uaktywnianie dołączonych rysunków

Określa domyślny stan aktywny/nieaktywny dla rysunków dołączanych do bieżącego
rysunku oraz określa czy aktywny stan jest zapisywany z bieżącym rysunkiem.

Ustawienia transformacji współrzędnych

Określa jak AutoCAD Map 3D wykonuje transformacje współrzędnych.

Dopasowanie rozmiarów i skali - Po zmianie jednostek

Określa, czy jednostki używane w układzie współrzędnych dołączonego rysunku są
skalowane do jednostek używanych w układzie współrzędnych bieżącego rysunku.
Przykładowo, jeśli dołączony rysunek używa metrów, a bieżący rysunek używa
amerykańskich stóp mierniczych, to teksty i bloki można skalować w taki sposób, aby
ich rozmiar lub skala były mierzone w stopach, a nie w metrach.
Jeżeli opcja Po zmianie jednostek nie została zaznaczona, AutoCAD Map 3D nie będzie
zmieniał rozmiaru ani skalował tekstów i bloków. W takim wypadku blok o długości
pięciu metrów w dołączonym rysunku będzie miał długość pięciu stóp po przeniesieniu
do bieżącego rysunku.
Po wstawieniu obiektów do bieżącego rysunku nie należy zmieniać tego ustawienia,
gdyż może to spowodować nieprzewidziane zmiany w tekście lub blokach podczas
ich ponownego zapisu w rysunkach źródłowych.

Dopasowanie rozmiarów i skali - Po odkształceniu mapy

Opcja ta jest używana do dopasowania rozmiaru i skali tekstu i bloków w celu korekty
odkształcenia mapy wprowadzonego w wyniku przedstawienia obiektu sferycznego
(Ziemi) w kartezjańskim układzie współrzędnych.
Przykładowo dwa obiekty umieszczone na północnym i południowym krańcu mapy,
posiadające taką samą długość w układzie współrzędnych X, zachowają takie same
długości po transformacji do układu współrzędnych Y.
Jeżeli ta opcja nie zostanie wybrana, oba obiekty w wyniku przeskalowania będą miały
różne długości w układzie współrzędnych Y zgodnie ze względnym odkształceniem
mapy (lub współczynnika skali siatki).
Ta opcja nie jest dostępna, jeżeli nie jest wybrana opcja Po zmianie jednostek w
Dopasowaniu rozmiarów i skali.

Dopasowanie obrotów - Po odkształceniu mapy

Dopasowuje kąt tekstów i bloków, aby skorygować odkształcenie mapy wprowadzone
przez kąt zbieżności (odchylenie osi Y kartezjańskiego układu współrzędnych od
rzeczywistej północy).

Dopasowanie obrotów - Dla obiektów o obrocie 0

Określa, czy teksty i bloki o zerowym kącie obrotu w rysunku źródłowym są
dopasowywane, aby skorygować odkształcenie spowodowane kątem zbieżności
(odchylenie osi Y kartezjańskiego układu współrzędnych od rzeczywistej północy).
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Jeżeli ta opcja zostanie wybrana, AutoCAD Map 3D obliczy kąt zbieżności dla tekstów
i bloków z zerową wartością kąta obrotu. Jeżeli ta opcja nie zostanie wybrana, AutoCAD
Map 3D nie obróci tekstów i bloków z zerowym kątem obrotu, nawet jeśli wystąpi kąt
zbieżności.
Ta opcja nie jest dostępna, jeżeli w grupie Dopasowanie obrotów zostanie wybrana
poprzednia opcja, Po odkształceniu mapy.

Dopasuj poziomy

Dopasowuje poziom (oś Z) obiektów przy wybraniu opcji Po zmianie jednostek i Po
odkształceniu mapy w Dopasowanie rozmiarów i skali.

Opcje źródła danych

Określa opcje źródła danych rysunku.

Liczba rejestrowanych warunków SQL

Określa maksymalną liczbę warunków SQL, które będą przechowywane w oknach
dialogowych Historia warunków SQL i Historia filtru tabeli. Po zapełnieniu listy historii
najstarszy lub pierwszy dodany warunek jest usuwany z listy, aby zrobić miejsce na
nowy warunek. Jeżeli w systemie jest ograniczona pamięć, należy ustawiać tę liczbę
na niskie wartości.

Zapytanie
Opcje zapytań

Ta karta jest używana do określania opcji zapytań i domyślnych ustawień zapytań.

Zapisz bieżące zapytanie z rysunkiem

Zapisuje definicję bieżącego zapytania z bieżącym rysunkiem, nawet jeżeli zapytanie
nie zostało zapisane. Przy kolejnym otwarciu rysunku zapytanie wczytywane jest jako
bieżąca definicja zapytania.

Rozróżniaj wielkość liter przy porównywaniu tekstu

Określa, czy wartości tekstu w zapytaniach Warunek właściwości muszą mieć taką
samą wielkość liter, jak użyte w definicji zapytania.

Utwórz zbiór wskazań z przywołanych obiektów

Określa, czy zbiór wskazań zawiera elementy przywołane przez zapytanie. Aby użyć
tego zbioru wskazań podczas edycji, należy wprowadzić p (dla poprzedniego zboru
wskazań) w odpowiedzi na zgłoszenie o wybranie obiektów. (Należy pamiętać, że tuż
po wybraniu innych obiektów AutoCAD Map 3D usunie ten zbiór wskazań i zastąpi
go nowym.)
Jeżeli w wyniku zapytania zostanie znalezione dużo obiektów, może to zająć dużo
czasu. Jeżeli nie ma potrzeby umieszczania obiektów w zbiorze wskazań, należy usunąć
zaznaczenie z pola wyboru, aby skrócić czas wykonywania zapytań.
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Utwórz kreskowania zespolone

Określa, czy AutoCAD Map 3D tworzy kreskowania zespolone dla kreskowań
utworzonych przez polecenia ADEFILLPOLYG, ADEQUERY (z użyciem zmiany
właściwości), MAPTOPOQUERY i MAPTHEMATIC (z użyciem wypełniania).
Jeżeli to pole nie jest wybrane, kreskowania utworzone przez te polecenia są
niezespolone.

Podgląd zapytań

Określa opcje używane przy wyświetlaniu bloków i obrazów rastrowych w trybie Podgląd
zapytania.

Pokaż tylko punkty wstawienia

Określa, czy w trybie Podgląd zapytania pokazywać tylko punkt wstawienia
wstawionych bloków, czy obiekty. Punkt wstawienia jest reprezentowany znakiem X.

Pokaż tylko obwiednię tnącą

Określa, czy podgląd zapytania wyświetla tylko obwiednię tnącą obrazu rastrowego.

Definicje podglądu z

Określa położenie używane dla definicji warstw, rodzajów linii, bloków itp. podczas
wykonywania zapytania w trybie Podgląd.
Należy ustawić opcję Bieżące, aby przyspieszyć podgląd, choć niektóre elementy mogą
być wyświetlane inaczej niż przy zapytaniu wykonywanym w trybie Rysuj.

Położenie zapytań

Określa opcje używane podczas tworzenia zapytań o położenie.

Kolor obramowania dla warunków I/LUB

Określa kolor obramowania dla warunków And (I) i Or (Lub) przy edycji zapytania o
położenie i kliknięciu przycisku Pokaż.

Kolor obramowania dla warunków NIE

Określa kolor obramowania dla warunków Not (Nie) przy edycji zapytania o położenie
i kliknięciu przycisku Pokaż.

Odnieś całe obramowanie do obiektów

Określa, czy zapytanie o położenie odnosi się do całego obramowanego obszaru
kreskowania, bryły i obiektów rastrowych, czy tylko do krawędzi obramowania.
(Krawędź obramowania dla obiektów rastrowych jest obwiednią tnącą.)
Gdy ta opcja zostanie zaznaczona, granica kreskowania będzie traktowana jak obszar.
Gdy zapytanie o położenie obejmie swym zasięgiem część obiektu kreskowania, nawet
jeśli styka się tylko z granicą kreskowania, cały obiekt kreskowania (kreskowanie i jego
granica) zostanie wybrany.
Gdy ta opcja zostanie odznaczona, granica kreskowania będzie traktowana jak krawędź.
Zapytanie o położenie musi przecinać lub zawierać krawędź granicy kreskowania, aby
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obiekt kreskowania został wybrany. Gdy zapytanie obejmie swym zasięgiem tylko
wnętrze obszaru kreskowania bez jego granicy, kreskowanie (kreskowanie i jego
granica) nie zostanie wybrane.
Ustawienie to ma wpływ na polecenia ADEQUERY, MAPTOPOQUERY oraz
MAPTHEMATIC.

Określ położenie bloku, używając

Określa, czy AutoCAD Map 3D używa punktu wstawienia bloku, czy jego ramki
ograniczającej jako położenia do określania, czy blok spełnia warunek położenia.

Określ położenie tekstu używając

Określa, czy AutoCAD Map 3D używa punktu wstawienia tekstu, czy jego ramki
ograniczającej jako położenia do określania, czy tekst spełnia warunek położenia.

Domyślny operator łączący

Określa domyślny operator łączący używany w oknie dialogowym Definiuj zapytanie.

And

Określa, że oba warunki muszą być spełnione dla obiektu, aby obiekt był uwzględniony
w zapytaniu.

Or

Określa, że jeden z warunków musi być spełniony, aby obiekt był uwzględniony w
zapytaniu.

Zapisz w źródle

Karta Zapisz w źródle jest używana do określania opcji zapisywania przywołanych
obiektów z powrotem w dołączonych rysunkach.

Zbiór zapisu

Określa opcje dodawania obiektów do zbioru zapisu.

Zapis w rysunkach źródłowych

Określa zachowanie obiektów, gdy są zapisywane z powrotem w ich rysunkach
źródłowych.

Zmień definicje bloków

Zapisuje zmiany w definicjach bloków z powrotem w dołączonych rysunkach.

Zmień definicje warstw

Zapisuje zmiany w definicjach warstw z powrotem w dołączonych rysunkach.

Zmień definicje stylów tekstu

Zapisuje zmiany w definicjach stylów tekstu z powrotem w dołączonych rysunkach.
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Utwórz plik historii zmian

Tworzy plik wszystkich zmian wykonanych w każdym rysunku źródłowym. Plik historii
ma tę samą nazwę co plik rysunku źródłowego, ale ma rozszerzenie .hst.

Utwórz kopię bezpieczeństwa rysunku źródłowego

Tworzy plik kopii bezpieczeństwa dołączonych rysunków przed zapisaniem zmian.
Pliki kopii bezpieczeństwa mają rozszerzenie .bak.

Źródło danych
Wyświetlanie wielu tabel

Karta Źródło danych jest używana do określania opcji zachowania widoku danych,
wyświetlania nazwy ścieżki źródła danych oraz skojarzenia plików baz danych. Te
ustawienia są stosowane do tabel atrybutów

Określa liczbę widoków danych używanych przy wyświetlaniu tabel.

Każda tabela w innym oknie widoku danych

Otwiera nowe okno widoku danych dla każdej otwieranej tabeli. Aktywną tabelę można
zmienić, klikając odpowiednie okno.

Wszystkie tabele w jednym widoku danych

Otwiera tylko jedno okno widoku danych. Gdy otwierana jest nowa tabela, poprzednia
tabela jest automatycznie zamykana.

Widoki danych

Określa zachowanie widoku danych.

Otwórz tylko do odczytu

Otwiera widok danych w trybie tylko do odczytu. Gdy ta opcja jest wybrana, w widoku
danych nie można edytować danych.

Zapisz zmiany formatu i stylu z rysunkiem

Zapisuje wszystkie zmiany formatowania, takie jak szerokość kolumny, czcionka, kolor
lub obramowania, wykonane w widoku danych.

Zawsze na wierzchu

Określa, czy okno widoku danych pozostaje nad wszystkimi innymi oknami, nawet
jeśli nie jest aktywnym oknem.

Skojarzenie wersji bazy danych z rozszerzeniem pliku

Kliknięcie Skojarz wyświetla okno dialogowe Skojarzone wersje bazy danych, w którym
określana jest wersja bazy danych używana dla każdego pliku bazy danych. Gdy
użytkownik przeciągnie plik bazy danych do okna Eksploratora mapy, program AutoCAD
Map 3D sprawdzi rozszerzenie pliku i użyje określonej wersji oprogramowania bazy
danych.
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Domyślny dostawca dla baz danych Microsoft Access

Wybiera domyślny sterownik używany przy przeciągnięciu pliku MDB na kartę
Eksplorator mapy.

Wielu użytkowników
Opcje wielu użytkowników

Ta karta jest używana do określania opcji logowania użytkownika i blokowania obiektów.
Należy mieć uprawnienia superużytkownika do modyfikowania opcji wielu użytkowników.

Określa opcje stosowane dla wszystkich użytkowników w środowisku wielu użytkowników.

Wymuszaj rejestrację użytkownika

Wymaga rejestracji użytkownika przed używaniem AutoCAD Map 3D.

Udostępnij blokowanie obiektu

Blokuje obiekty, które są wybrane do zbioru zapisu. Jeżeli obiekt jest zablokowany,
pozostali użytkownicy AutoCAD Map 3D mogą je wyświetlać, ale nie mogą ich
edytować.
Jeżeli użytkownik programu AutoCAD nie posiada AutoCAD Map 3D, nie może
otworzyć rysunku otwartego przez użytkownika AutoCAD Map 3D.
Gdy rysunki są aktywne, nie można wyłączyć blokowania obiektów.

System
Opcje pliku dziennika

Karta System jest używana do określania ustawień systemowych.

Pliki dziennika zachowują komunikaty błędów i inne komunikaty systemowe AutoCAD
Map 3D. Jeżeli plik dziennika jest aktywny, jest uaktualniany przy każdym użyciu AutoCAD
Map 3D. Aby oszczędzić miejsce na dysku, można usunąć lub zarchiwizować plik dziennika
i otworzyć nowy.

Aktywny plik dziennika

W pliku dziennika zapisywane są komunikaty błędów i inne komunikaty systemowe
AutoCAD Map 3D.

Nazwa pliku dziennika

Określa nazwę dla pliku dziennika. Kliknięcie przycisku Przeglądaj pozwala przeglądać
istniejące nazwy lub zmienić stację dysków albo katalog. Jeżeli nazwa nie zostanie
określona, AutoCAD Map 3D utworzy plik acadmap.log w bieżącym katalogu.

Poziom komunikatów

Określa, jakie komunikaty błędów będą zapisywane w pliku dziennika.
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Liczba rysunków jednocześnie wczytanych do pamięci

Określa liczbę rysunków, które AutoCAD Map 3D może jednocześnie otworzyć w
pamięci. Ta liczba nie ogranicza liczby aktywnych rysunków. AutoCAD Map 3D otwiera
i zamyka pliki w pamięci zależnie od potrzeb.
Gdy system ma dużo pamięci, można podać większą liczbę (do 200), aby sprawniej
wykonywać zapytania.

Domyślny katalog pliku zapytania

Określa domyślny katalog dla zapytań zapisanych w plikach zewnętrznych.

Domyślny katalog pliku pamięci podręcznej

Określa domyślny katalog, w którym przechowywane są pliki pamięci podręcznej.
Kliknij Wyczyść pamięć podręczną, aby usprawnić działanie AutoCAD Map 3D.

Karta Układy współrzędnych
Definicje układówwspółrzędnych zapisane w rysunku

Określa zachowanie programu przy otwieraniu rysunków, które zawierają definicje układu
współrzędnych. Aby uzyskać więcej informacji na temat układów współrzędnych, zobacz
Przypisywanie układów współrzędnych (str. ?).

Ignoruj definicje

Określa, czy program będzie ignorował definicje układów współrzędnych przy
otwieraniu plików rysunków.

Zaproponuj użytkownikowi dodanie definicji do słowników

Określa, czy program będzie pytał o postępowanie, gdy otwierane będą pliki rysunków,
które zawierają definicje układów współrzędnych.

Automatycznie dodaj definicje do słowników

Określa, czy przy otwieraniu plików rysunków, które zawierają definicje układów
współrzędnych program będzie automatycznie dodawał definicje układów
współrzędnych z pliku rysunku do słownika układów współrzędnych.

Odległość geodezyjna

Jednostki wyświetlania

Określa jednostki używane do wyświetlania odległości geodezyjnych.
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Okno dialogowe Konfiguracja geometryczna współrzędnych

To okno dialogowe jest używane do określania ustawień używanych przez geometrie
współrzędnych.

Aby ustawić opcje współrzędnych geometrii (str. 212)

W wierszu polecenia wprowadź mapcgsetup.

Ustal kierunek północy

Kierunek od osi Y Jeżeli północ na mapie nie znajduje się na osi Y, należy określić
kierunek od osi Y do północy na mapie. Należy podać liczbę, która odpowiada wielkości
kąta mierzonego zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara od osi Y.
Ta opcja ustawia zmienną systemową ANGBASE.

Pomiary azymutu

Definiuj orientację względem północy Należy wybrać tę opcję, jeżeli namiary na
mapie są względem północy.
Definiuj orientację względem południa Należy wybrać tę opcję, jeżeli namiary na
mapie są względem południa. Jest to najczęstszy przypadek dla map półkuli
południowej.

Ustawienia wysokości

Monit o wprowadzenie danych 3D Wybierz tę opcję, aby AutoCAD Map 3D zawsze
wyświetlał monit o wprowadzenie danych 3D, takich jak poziom, stopień czy spadek.
Jeżeli ta opcja nie jest zaznaczona, dla wszystkich wysokości jest przyjmowana wartość
0.

Okno dialogowe Definiuj/Modyfikuj zestaw rysunków

To okno dialogowe jest używane do definiowania lub modyfikowania zestawu rysunków
dla bieżącego rysunku. Należy dołączać rysunki, które będą używane z bieżącym
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rysunkiem. Uaktywniać tylko te rysunki, które będą przeszukiwane przez bieżące
zapytanie.

Aby dołączyć rysunek (str. 144)

Kliknij Ustawienia ➤ Definiuj/Modyfikuj zbiór rysunku.

Dodatkowo można zmieniać ustawienia rysunków, takie jak opis, przekształcenie proste
lub zakres zapisu w źródle.

AutoCAD Map 3D przechowuje zmiany wykonane w zestawie rysunków dla bieżącego
rysunku. Przy następnym otwarciu rysunku nowe ustawienia będą aktywne.

Lista Dołączone rysunki

Wyświetla wszystkie rysunki dołączone do bieżącego rysunku.
Pierwsza kolumna pokazuje czy rysunek jest aktywny. Tylko aktywne rysunki są
przeszukiwane w zapytaniach.

■ Tak oznacza, że rysunek jest aktywny.

■ Zablokowany oznacza, że rysunek nie jest aktywny, a użytkownik ma zablokowane
obiekty w rysunku.

■ Nie oznacza, że rysunek nie jest aktywny.

Jeżeli rysunek posiada opis, to ukaże się on na liście zamiast nazwy pliku. Informacje
na temat przypisywania opisu do rysunku znajdują się w oknie dialogowym Ustawienia
rysunku.

Włącz

Uaktywnia wszystkie wybrane rysunki.
Zapytania przeszukują tylko aktywne rysunki; nie przeszukują rysunków wyłączonych.

Wyłącz

Wyłącza wszystkie wybrane rysunki.
Zapytania nie przeszukują wyłączonych rysunków. Zapytania przeszukują tylko aktywne
rysunki.
Jeżeli wyłączony zostanie rysunek, który zawiera obiekty zablokowane, stan rysunku
zmieni się na Zablokowany.
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Wybierz wszystko

Wyróżnia wszystkie rysunki z listy.

Wyczyść wszystko

Usuwa wyróżnienie ze wszystkich rysunków na liście.

Ustawienia rysunku

Wyświetla Okno dialogowe Ustawienia rysunku (str. 1664), w którym można zmienić
opis rysunku, parametry prostej transformacji albo zakres zapisu w źródle.

Pokaż zagnieżdżone

Po zaznaczeniu lista Dołączone rysunki wyświetla rysunki zagnieżdżone dołączone
do aktywnych rysunków. Zagnieżdżone rysunki dołączone do nieaktywnych rysunków
nie są wyświetlane.
Jeżeli rysunek zawiera rysunki zagnieżdżone, przed nazwą rysunku pokazuje się znak
plus.
Rysunek zagnieżdżony jest to rysunek, który nie jest bezpośrednio dołączony do
bieżącego rysunku, ale jest dołączony do jednego z rysunków z zestawu rysunków.
Gdy ta opcja nie jest wybrana, na liście Dołączone rysunki są umieszczane tylko rysunki
z najwyższego poziomu

Filtr

Wybierz Filtruj, żeby włączyć filtr projektu.
Gdy filtr jest włączony, wyświetlane są tylko rysunki spełniające jego warunki. Jeśli
filtrowany jest rysunek macierzysty rysunku zagnieżdżonego, rysunek zagnieżdżony
nie jest wyświetlany, nawet jeśli odpowiada filtrowi.
Aby utworzyć lub zmienić filtr, wybierz Filtr. W Okno dialogowe Filtr wyświetlania
zestawu rysunków (str. 1664) można utworzyć oddzielne filtry dla nazw plików i opisów.

Dołącz

Wyświetla Okno dialogowe Wybierz rysunki do dołączenia (str. 1566), w którym można
dołączyć dodatkowe rysunki źródłowe do bieżącego rysunku.
Aby dołączyć rysunki do rysunku źródłowego, otwórz bezpośrednio rysunek źródłowy
a następnie dołącz rysunki. Aby otworzyć rysunek źródłowy, kliknij menu Plik  ➤ 

Otwórz.

Odłącz

Odłącza wybrane rysunki od bieżącego rysunku.
Po odłączeniu nadrzędnego rysunku wszystkie rysunki zagnieżdżone dołączone do
tego rysunku są również odłączane.
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Okno dialogoweObsługa rysunków

To okno dialogowe jest używane do usuwania blokad z rysunków i tworzenia indeksów
rysunków.

Tworzenie indeksu rysunku (str. 1092)
Aby usunąć wszystkie blokady obiektów (str. 617)

Kliknij Ustawienia ➤ Więcej opcji DWG ➤ Obsługa rysunku.

Opcje w grupie Aktywne rysunki umożliwiają sprawdzenie, które rysunki obecnie zawierają
blokady.

Opcje w grupie Blokady umożliwiają sprawdzenie, którzy użytkownicy mają zablokowane
obiekty i usunąć te blokady. Ta funkcja jest szczególnie przydatna, gdy praca na
komputerze staje się niemożliwa ze względu na spowolnienie wykonywania operacji lub
częste zawieszenia, czego powodem mogą być blokady obiektów.

Aby wyświetlić informacje w grupie Blokady, należy kliknąć opcję Lista użytkowników.

Aktywne rysunki

Wykorzystaj ten wycinek, aby sprawdzić, które rysunki obecnie zawierają blokady.

Lista Aktywne rysunki

Wyświetla wszystkie dołączone aktywne rysunki dla bieżącego rysunku.

■ Aby wyświetlić informacje o zablokowanych obiektach w rysunku, należy wybrać
rysunki z listy. Następnie kliknąć opcję Lista użytkowników. Dolna część okna
dialogowego zostanie zaktualizowana i pokaże nazwy użytkowników, którzy
zablokowali obiekty w rysunku oraz liczbę obiektów, które zablokowali.

■ Aby uaktualnić indeksy dla rysunku, należy wybrać rysunek z listy. Kliknąć opcję
Indeksy rysunków.

Wszystkie

Wyróżnia wszystkie rysunki z listy.

Wyczyść wszystko

Usuwa wyróżnienie z wszystkich rysunków na liście.
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Filtruj

Wybierz Filtruj, żeby włączyć filtr projektu.
Gdy filtr jest włączony, wyświetlane są tylko rysunki spełniające jego warunki. Jeśli
filtrowany jest rysunek macierzysty rysunku zagnieżdżonego, rysunek zagnieżdżony
nie jest wyświetlany, nawet jeśli odpowiada filtrowi.
Aby utworzyć lub zmienić filtr, wybierz Filtr. W Okno dialogowe Filtr wyświetlania
zestawu rysunków (str. 1664) można utworzyć oddzielne filtry dla nazw plików i opisów.

Indeksy rysunków

Wyświetla Okno dialogowe Obsługa indeksu (str. 1672), w którym można określić, jakie
typy indeksów utworzyć dla wybranych rysunków.

Lista użytkowników

Uaktualnia wyświetlaną listę użytkowników, którzy zablokowali obiekty w rysunkach
źródłowych.

Blokady

Ta grupa jest używana do sprawdzania, którzy użytkownicy mają zablokowane obiekty i
do usuwania tych blokad. Ta funkcja jest szczególnie przydatna, gdy praca na komputerze
staje się niemożliwa ze względu na spowolnienie wykonywania operacji lub częste
zawieszenia, czego powodem mogą być blokady obiektów.

Aby wyświetlić informacje w tej grupie, należy kliknąć opcję Lista użytkowników.

Lista Nazwa użytkownika

Wyświetla listę wszystkich użytkowników, którzy zablokowali obiekty w wybranym
rysunku. Kolumna Liczba zablokowanych obiektów pokazuje, ile dany użytkownik ma
zablokowanych obiektów.
Aby uaktualnić tę listę, należy wybrać aktywny rysunek. Następnie należy kliknąć opcję
Lista użytkowników.

Wszystkie

Wyróżnia wszystkie rysunki z listy.

Wyczyść wszystko

Usuwa wyróżnienie ze wszystkich rysunków na liście.

Usuń blokady

Usuwa blokady obiektów wprowadzone przez wybranego użytkownika. Blokady należy
usuwać ostrożnie, uważając aby nie usunąć blokady obiektu obecnie modyfikowanego
przez innego użytkownika, gdyż może to spowodować usunięcie efektów jego pracy.
Tylko superużytkownicy mogą usuwać blokady innych użytkowników.
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Okno dialogowe Filtr wyświetlania zestawu rysunków

To okno dialogowe jest używane do określania oddzielnych filtrów dla nazw plików i
opisów.

Aby dołączyć rysunek (str. 144)

Kliknij Ustawienia ➤ Definiuj/Modyfikuj zbiór rysunku.

Filtry mogą zawierać znaki uniwersalne:

Gwiazdka (*) reprezentuje dowolny zestaw liter.

Znak zapytania (?) może reprezentować dowolną pojedynczą literę.

Przykładowo po wprowadzeniu *\ch* w polu filtru nazwy pliku lista rysunków wyświetli
ze wszystkich katalogów wszystkie nazwy plików, które zaczynają się od liter ch.

Aby wyświetlić rysunki z konkretnego katalogu, należy wprowadzić ścieżkę do tego
katalogu. Przykładowo wprowadzenie c:\office1\* wyświetli wszystkie rysunki w katalogu
office1. Podczas określania napędów należy używać aliasów napędów przypisanych w
Okno dialogowe Zarządzanie aliasami (str. 1669)

Rysunki zagnieżdżone są również filtrowane. Jeżeli rysunek nadrzędny zostanie
odfiltrowany, żaden z jego zagnieżdżonych rysunków nie pojawi się na liście. Jeżeli rysunek
nadrzędny występuje na liście, to filtr zostanie zastosowany do jego zagnieżdżonych
rysunków.

Aby wyświetlić wszystkie rysunki, należy wprowadzić *\*.dwg w polu Nazwa pliku. Aby
wyświetlić wszystkie opisy, należy wprowadzić * w polu Opis.

Okno dialogowe Ustawienia rysunku

Użyj tego okna dialogowego, aby zmienić opis rysunku, określić proste ustawienia
transformacji lub zdefiniować zakresy zapisu.

Aby zmodyfikować ustawienia rysunku (str. 153)
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Kliknij Ustawienia ➤ Definiuj/Modyfikuj zbiór rysunku.

Aby zmienić ustawienia rysunku, należy wybrać rysunek z listy. Podaj nowe informacje
w pola w oknie dialogowym. Po zakończeniu, kliknąć przycisk Zastosuj. Później można
wybrać inny rysunek.

Można określić transformację obiektów z rysunku źródłowego po przeniesieniu ich do
bieżącego rysunku. AutoCAD Map 3D przechowuje te informacje w bieżącym rysunku.
Rysunek źródłowy nie zmienia się. Takie zachowanie programu jest pomocne, jeżeli
rysunki mają nachodzić na siebie lub leżeć obok siebie.

Lista Aktywne rysunki

Należy wybrać rysunek do zmiany.
Ta lista wyświetla wszystkie aktywne rysunki z zestawu rysunków. Jeżeli do rysunku
jest przypisany kod układu współrzędnych, jest on wyświetlany w lewej kolumnie.

Filtr

Wybierz Filtruj, żeby włączyć filtr projektu.
Gdy filtr jest włączony, wyświetlane są tylko rysunki spełniające jego warunki. Jeśli
filtrowany jest rysunek macierzysty rysunku zagnieżdżonego, rysunek zagnieżdżony
nie jest wyświetlany, nawet jeśli odpowiada filtrowi.
Aby utworzyć lub zmienić filtr, wybierz Filtr. W Okno dialogowe Filtr wyświetlania
zestawu rysunków (str. 1664) można utworzyć oddzielne filtry dla nazw plików i opisów.

Pole Opis rysunku

Należy wprowadzić nowy opis wybranego rysunku.
Opisy ułatwiają identyfikację rysunków. Jeżeli opis jest przypisany do rysunku, to
pokazuje się na liście rysunków zamiast nazwy pliku.

Grupa Prosta transformacja

Można określić transformację obiektów z rysunku źródłowego po przeniesieniu ich do
bieżącego rysunku. AutoCAD Map 3D przechowuje te informacje w bieżącym rysunku.
Rysunek źródłowy nie zmienia się. Takie zachowanie programu jest pomocne, jeżeli
rysunki mają nachodzić na siebie lub leżeć obok siebie.
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Jeżeli dokument ma przypisany kod układu współrzędnych, nie można używać opcji
prostej transformacji.

Przy zapisie obiektów w ich rysunkach źródłowych oryginalna skala, przesunięcie i obrót
zostają przywrócone. Aby trwale przekształcić obiekt, należy użyć polecenia
ADETRANSFORM (polecenie Transformacja) (str. 1405).

Prosta transformacja

Włącza i wyłącza parametry prostej transformacji.
Gdy nie jest wybrana, parametry nie są używane.
Jeżeli dokument ma przypisany kod globalnego układu współrzędnych, nie można
używać opcji prostej transformacji.
Proste transformacje pozwalają na skalowanie i manipulowanie rozkładem rysunków.

Pole Skala

Określa zmianę skali obiektów przy przenoszeniu z rysunku źródłowego do rysunku
bieżącego.
Należy podać liczbę rzeczywistą. Przykładowo wprowadź 2, aby podwoić rozmiary
obiektów, albo .5, aby zmniejszyć je do połowy.

Pole Obrót

Określa kąt obrotu obiektów przy przenoszeniu z rysunku źródłowego do bieżącego
rysunku.
Należy podać kąt. Przykładowo podaj 90, aby obrócić obiekty o 90 stopni w bieżącym
kierunku. (Aby sprawdzić lub zmienić bieżący kierunek, należy otworzyć rysunek
źródłowy i użyć polecenia ODJEDN.)

Pole Przesunięcie (X,Y)

Określa przesunięcie obiektów przy przenoszeniu z rysunku źródłowego do rysunku
bieżącego.
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Należy podać dwie liczby rzeczywiste (jedną dla X, a drugą dla Y), oddzielone
przecinkiem. Przykładowo podaj 5,-4, aby przesunąć obiekt o 5 jednostek w prawo i 4
jednostki w dół. (Aby sprawdzić lub zmienić bieżące jednostki, należy otworzyć rysunek
źródłowy i użyć polecenia ODJEDN.)
Jeżeli wcześniej określono zakres zapisu w źródle, te zakresy również zostaną
przesunięte.

Wskaż <

Wyświetla rysunek, w którym można określić punkt wyznaczający skalę, obrót i
przesunięcie.

■ Różnica pomiędzy starym punktem bazowym a nowym określa przesunięcie dla
obiektów z rysunku źródłowego.

■ Różnica między kątami dwóch poprzednich punktów i dwóch nowych punktów
określa obrót. 0,0 jest punktem bazowym obrotu.

■ Stosunek odległości między dwoma nowymi punktami do odległości między dwoma
starymi punktami określa zmianę skali.

Grupa Zakres zapisu w źródle

Określa obszar, który ma być zapisany do rysunku źródłowego. Określając zakres zapisu
w źródle, można zapobiec zmianie granic (rozszerzeniu lub zmniejszeniu granic)
przylegających rysunków. Zapis zakresu jest przechowywany w rysunku źródłowym.

Lista Zakres zapisu w źródle

Wyświetla współrzędne zapisywanych zakresów.

Definiuj <

Wyświetla rysunek, w którym można wybrać punkty do określenia zakresów zapisu.

UWAGA Wyświetla bieżące okno. Aby przejrzeć lub zmienić zakresy dla całego
rysunku, zmień powiększenie do zakresów rysunku przed uruchomieniem polecenia.
Aby zmienić powiększenie zakresów rysunku, kliknij menu Widok  ➤ Zakresy.

Pokaż <

Wyświetla obecne zakresy zapisu w bieżącym rysunku. Są one oznaczone linią
kropkową.

UWAGA Pokazuje tylko zakresy wyświetlane w bieżącym oknie. Aby przejrzeć zakresy
dla całego rysunku, zmień powiększenie do zakresów rysunku przed uruchomieniem
polecenia. Aby zmienić powiększenie zakresów rysunku, kliknij menu Widok  ➤ 

Zakresy.
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Resetuj

Resetuje wartości do oryginalnych zakresów rysunku dostosowane do prostej
transformacji.

Domyślnie zapisywane są zakresy rysunku źródłowego dostosowane do prostej
transformacji.

Okno dialogowe Statystyka rysunku

Użyj tego okna dialogowego, aby zobaczyć informacje na temat aktywnych rysunków
źródłowych w bieżącym rysunku.

Aby wyświetlić informacje o rysunkach dołączonych (str. 160)

Kliknij Ustawienia ➤ Więcej opcji DWG ➤ Statystyka rysunku.

Należy wybrać rysunki, dla których należy wyświetlić informacje. Należy kliknąć przycisk
informacji. AutoCAD Map 3D przeszuka wybrane rysunki źródłowe i wyświetli informacje
w polu na dole ekranu.

Lista Aktywne rysunki

Wyświetla aktywne dołączone rysunki w bieżącym rysunku.

■ Wszystkie wybiera wszystkie rysunki.

■ Żaden usuwa wyróżnienie ze wszystkich elementów.

■ Filtr filtruje listę rysunków.

Filtr

Wybierz Filtruj, żeby włączyć filtr projektu.
Gdy filtr jest włączony, wyświetlane są tylko rysunki spełniające jego warunki. Jeśli
filtrowany jest rysunek macierzysty rysunku zagnieżdżonego, rysunek zagnieżdżony
nie jest wyświetlany, nawet jeśli odpowiada filtrowi.
Aby utworzyć lub zmienić filtr, wybierz Filtr. W Okno dialogowe Filtr wyświetlania
zestawu rysunków (str. 1664) można utworzyć oddzielne filtry dla nazw plików i opisów.

Liczba obiektów

Wyświetla liczbę i typ obiektów w rysunku źródłowym.
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Tabele symboli

Wyświetla tabele symboli i ich wartości dla każdego wybranego rysunku. Tabele symboli
zawierają Bloki, Warstwy, Rodzaje linii, Style tekstu i Rejestrację, które są
zarejestrowanymi aplikacjami zawierającymi powiązane dane (dane rozszerzone)
wewnątrz rysunku.

Dane opisowe

Dla wybranych rysunków wyświetla:

■ Szablony połączeń

■ Tabele danych obiektu

■ Atrybuty

Klasy elementów

Wyświetla klasy elementów używane w wybranych rysunkach i liczbę elementów w
każdej klasie.

Okno dialogowe Zarządzanie aliasami

AutoCAD Map 3D tworzy aliasy stacji dysków dla napędu C. Należy utworzyć aliasy stacji
dysków dla pozostałych używanych napędów.

Aby utworzyć alias napędu (str. 150)

Kliknij Ustawienia ➤ Definiuj/Modyfikuj zbiór rysunku.

Aliasy stacji dysków są przydatne jako skróty wpisywania oraz jako przypomnienie, jakiego
rodzaju rysunki zawiera dany katalog. Ponadto ułatwiają współdzielenie rysunków w
grupie użytkowników.

Przypisany alias pojawia się na liście dysków przy wybieraniu rysunków.

Aby zmodyfikować istniejący alias stacji dysków, należy go wybrać z listy i podać nową
Aktualną ścieżkę dostępu, a następnie kliknąć przycisk Uaktualnij.

Aby utworzyć nowy alias stacji dysków, należy podać nową Aktualną ścieżkę dostępu, a
następnie kliknąć przycisk Dodaj.
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Lista stacji dysków

Wyświetla listę utworzonych aliasów.

Pole Alias stacji dysków

Należy podać używany alias.
Nazwa ta musi być unikatowa i może wykorzystywać tylko znaki alfanumeryczne
(łącznie z myślnikiem i podkreśleniem), nie może zawierać spacji lub dwukropków i
musi rozpoczynać się od znaku.

Pole Aktualna ścieżka dostępu

Należy wprowadzić ścieżkę zawierającą literę dysku lub nazwę serwera i katalogi.
Jeżeli brak pewności co do dysku lub katalogu, należy kliknąć przycisk Przeglądaj.

Warto zauważyć, że odnośniki zewnętrzne i obrazy rastrowe wykorzystują przypisane
ścieżki i nie są uzależnione od definicji aliasów stacji dysków.

Okno dialogoweOpcje edycji elementu

Użyj tego okna dialogowego do ustawienia opcji automatycznego wypisywania elementów
i aktualizacji źródeł elementów, wypisywania obiektów jako obiektów rysunkowych lub
elementów geoprzestrzennych oraz częstotliwości wyświetlania monitu o wpisanie
elementów.

Aby określić Opcje edycji elementu (str. 218)

MAPFEATUREEDITTOOLS (str. 1648)

Wypisywanie i aktualizacja elementów

Określa opcje automatycznego wypisywania elementów i aktualizacji źródeł elementów.

Automatycznie wypisz elementy podczas edycji.

Określa, że elementy są automatycznie wypisywane podczas edycji.

Automatycznie aktualizuj zasoby danych zmianami

Określa, że zmiany dokonane w elementach są automatycznie odzwierciedlane w
źródle elementu
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Opcje wypisywania elementu

Określa, czy elementy są wypisywane jako obiekty rysunkowe, czy jako elementy
geoprzestrzenne.

Obiekty rysunkowe AutoCAD

Określa, że elementy są wypisywane jako obiekty rysunkowe AutoCAD.

UWAGA Elementy wypisane jako obiekty rysunkowe AutoCAD zostaną umieszczone
na liście jako elementy niestandardowe po użyciu polecenia LIST. Dodatkowo
niestandardowe aplikacje LISP mogą nie obsługiwać elementów niestandardowych.

Elementy geoprzestrzenne

Określa, że elementy wypisywane są jako elementy geoprzestrzenne.

Ustawienie to determinuje sposób pracy z danymi.

Elementy wypisane jako elementy
geoprzestrzenne

Elementy wypisane jako obiekty
rysunkowe AutoCAD

Pozwala na używanie niektórych
powszechnych poleceń edycji AutoCAD

Pozwala na używanie wielu powszechnych
poleceń edycji AutoCAD

oprócz poleceń edycji specyficznych dla
elementów geoprzestrzennych (na przykład
MAPFEATURESPLIT (str. 1407)i MAPFE-
ATUREMERGE (str. 1406))

Edytowane elementy reprezentowane są jako
geometrie geoprzestrzenne (na przykład
MAPPOLYGONS).

Edytowane elementy reprezentowane jako
geometrie AutoCAD (na przykład zamknięte
polilinie używane są do reprezentacji
elementów regionalnych)

Obsługuje wieloczęściowe (multiregionalne,
multiliniowe i multipunktowe) elementy i
edycje geoprzestrzenne, jak Hawaje.

Większość istniejących aplikacji edycyjnych
niestandardowych lub innych firm (LISP, VB
lub ObjectARX) powinna nadal działać.
Niektóre mogą wymagać drobnych aktu-
alizacji.

Zachowuje i pozwala na edycję wartości M i
Z.

Niektóre istniejące polecenia edycji AutoCAD
Map 3D będą nadal działać na elementach (na
przykład elastyczne dopasowanie
arkusza[ADERSHEET (str. 1404)]).
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Elementy wypisane jako elementy
geoprzestrzenne

Elementy wypisane jako obiekty
rysunkowe AutoCAD

Pozwala na użycie stylizacji elementu.Pozwala na użycie stylizacji elementu.

Inne opcje

Określa, czy i jak często wyświetlany będzie monit o wpisanie elementów.

Zawsze pytaj o wpisanie

Określa, że monit będzie pojawiał się w określonych odstępach czasowych.

Okno dialogowe Utwórz indeks dla danych obiektu

Użyj tego okna dialogowego, aby wybrać tabele i pola do załączenia w indeksie.

Tworzenie indeksu rysunku (str. 1092)

Kliknij Ustawienia ➤ Więcej opcji DWG ➤ Obsługa rysunku.

Z listy Tabele danych obiektu należy wybrać tabelę. Z listy Pola należy wybrać pola danych
obiektu do dołączenia indeksu. Jeżeli dana tabela zawiera pola wybrane dla indeksu,
tabela będzie zaznaczona na liście.

Okno dialogoweObsługa indeksu

To okno dialogowe jest używane do określania rodzaju indeksów tworzonych dla
wybranych rysunków źródłowych.

Tworzenie indeksu rysunku (str. 1092)
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Kliknij Ustawienia ➤ Więcej opcji DWG ➤ Obsługa rysunku.

Indeksy przyspieszają działanie zapytań, ale powiększają rozmiar rysunków źródłowych.
Jeżeli istotny jest mały rozmiar pliku, należy tworzyć indeksy tylko dla zapytań
wykonywanych najczęściej. Przykładowo, jeżeli bardzo często wykonywane są zapytania
dotyczące położenia, należy utworzyć indeks położenia.

■ Aby utworzyć indeks, należy zaznaczyć pole dla potrzebnego rodzaju indeksu. Aby
utworzyć indeks danych obiektu, należy kliknąć przycisk Dane opisowe. W Okno
dialogowe Utwórz indeks dla danych obiektu (str. 1672) wybrać tabele i pola dla indeksu.
Aby poprawić działanie zapytań o dane obiektu i SQL, należy utworzyć indeksy danych
obiektu i SQL dla wszystkich rysunków w zbiorze danych, nawet jeśli nie zawierają
one danych obiektu lub informacji o połączeniach SQL.

■ Aby usunąć istniejący indeks, należy zaznaczyć pole wyboru dla tego typu indeksu.
Aby usunąć indeks danych obiektu, należy kliknąć przycisk Dane opisowe. W Okno
dialogowe Usuń indeks danych obiektu (str. 1674) należy wybrać tabele i pola do
usunięcia z indeksu.
Usunięcie indeksu zmniejsza rozmiar pliku rysunku i skraca czas zapisu rysunku.

Ponieważ indeksy są zapisywane w rysunku źródłowym, można tworzyć indeksy tylko
dla rysunków, które nie są w katalogach tylko do odczytu i do których użytkownik posiada
uprawnienie do Edycji rysunku. Zobacz Okno dialogowe Zarządzanie użytkownikami (str.
1675).

Po utworzeniu indeksu AutoCAD Map 3D automatycznie aktualizuje indeksy za każdym
razem, gdy rysunek zostanie zmieniony i zmiany zostaną zapisane. Czasami jednak należy
odtworzyć indeksy i są to następujące przypadki:

■ Jeżeli zauważono, że zapytania trwają dłużej. Zbyt późna automatyczna aktualizacja
może powodować degenerację indeksu. Dobrze jest okresowo używać tego polecenia
w celu odtworzenia indeksów.

■ Jeżeli modyfikowano rysunek w programie AutoCAD lub w AutoCAD Map 3D, podczas
gdy rysunek nie był dołączony, trzeba użyć tego polecenia, aby uaktualnić indeksy.

UWAGA Aby sprawdzić, czy rysunek źródłowy ma utworzony indeks, należy wybrać
rysunek w oknie dialogowym Obsługa rysunku. Należy kliknąć przycisk Indeksy rysunków,
aby wyświetlić okno dialogowe Obsługa indeksu. Jeżeli rysunek źródłowy zawiera używalny
indeks, pole wyboru dla tego indeksu nie jest wybrane. Jeżeli rysunek nie zawiera żadnego
indeksu lub jeżeli indeks jest nieaktualny, pole wyboru dla indeksu jest wybrane.
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Okno dialogowe Usuń indeks danych obiektu

Użyj tego okna dialogowego, aby usunąć pola danych obiektu z indeksu.

Tworzenie indeksu rysunku (str. 1092)

Kliknij Ustawienia ➤ Więcej opcji DWG ➤ Obsługa rysunku.

Z listy Tabele danych obiektu należy wybrać tabelę. Na liście Pola wybierz pola danych
obiektu, które mają zostać usunięte. Jeżeli tabela zawiera pola wybrane do usunięcia z
indeksu, tabela będzie zaznaczona na liście.

Okno dialogoweWybierz alias

Użyj tego okna dialogowego, aby wybrać alias, który ma być używany z tym rysunkiem.

Aby utworzyć alias napędu (str. 150)

Kliknij Ustawienia ➤ Definiuj/Modyfikuj zbiór rysunku.

Więcej niż jeden alias jest skojarzony ze ścieżką do wybranego pliku. Wybierz alias, który
ma być używany z rysunkiem.
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Okno dialogoweOdwołanie do niezdefiniowanego aliasu

Użyj tego okna dialogowego, aby rozwiązać problemy z niezdefiniowanymi ścieżkami
aliasów.

Aby dołączyć rysunek (str. 144)

Kliknij Ustawienia ➤ Definiuj/Modyfikuj zbiór rysunku.

Właśnie dołączony lub uaktywniony rysunek zawiera przypisany alias, który nie jest
zdefiniowany.

■ Aby dołączyć rysunek bez definiowania aliasu, należy kliknąć przycisk Pomiń. Nie
można uaktywnić rysunku, dopóki nie zostanie zdefiniowana ścieżka dla aliasu. Więcej
informacji na temat późniejszego definiowania aliasu znajduje się w Aby utworzyć
alias napędu (str. 150).

■ Aby od razu zdefiniować ścieżkę dla aliasu, należy kliknąć przycisk Definiuj <.

Okno dialogowe Zarządzanie użytkownikami

Użyj tego okna dialogowego, aby dodać lub usunąć użytkowników i zmienić ustawienia
użytkownika.

Aby dodać nowego użytkownika (str. 75)

Kliknij Ustawienia ➤ Zarządzanie użytkownikami.

Wykonaj, co następuje:

■ Aby dodać użytkownika, należy podać informacje w grupie Profil użytkownika. Kliknij
przycisk Dodaj.
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■ Aby usunąć użytkownika, należy wybrać jego nazwę i kliknąć przycisk Usuń.

■ Aby zmodyfikować użytkownika, należy wybrać nazwę i zmienić informacje w grupie
Profil użytkownika. Następnie należy kliknąć przycisk Aktualizuj.

Lista użytkowników

Wyświetla listę wszystkich użytkowników programu AutoCAD Map 3D.

Pole Nazwa użytkownika

Określa nazwę użytkownika w programie.

■ Nazwa użytkownika musi być unikatowa.

■ Nazwy użytkowników nie uwzględniają wielkości liter.

■ Nazwa użytkownika nie może zawierać spacji ani żadnego z poniższych znaków.
" / \ [ ] ; : | = , + ? < >

Pole Hasło

Określ hasło użytkownika.

■ W hasłach jest uwzględniana wielkość liter.

■ Hasła nie mogą zawierać spacji.

Dla nowego użytkownika można ustawić hasło na HASŁO, a użytkownik będzie musiał
je zmienić na łatwe do zapamiętania.
Dobre hasła powinny się składać z liter i cyfr, powinny również zawierać kombinacje
wielkich i małych liter.

Uprawnienia

Wybierz prawa użytkownika.

Superużytkownik

Należy wybrać tę opcję, aby użytkownik mógł wykonywać zadania w ramach
zarządzania użytkownikami, ustawiać opcje systemowe i przeprowadzać inne operacje
w programie AutoCAD Map 3D.

Zmiana zestawu rysunków

Wybierz tę opcję, aby użytkownik mógł odłączać i dołączać rysunki. Jeżeli ta opcja nie
jest wybrana, użytkownik może uaktywniać i wyłączać z przeszukiwania rysunki, ale
nie może ich dołączać i odłączać.
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Zmień klasę elementów

Należy wybrać tę opcję, aby użytkownik mógł zdefiniować i edytować definicje klas
elementów. Jeżeli ta opcja nie jest wybrana, użytkownicy mogą tylko przypisywać
klasy elementów i zmieniać bieżący plik definicji elementów.

Edycja rysunku

Należy wybrać tę opcję, aby użytkownik mógł edytować obiekty i zapisywać je w
rysunkach źródłowych. Jeżeli ta opcja nie jest wybrana, użytkownik może modyfikować
obiekty, ale nie może ich zapisywać w rysunkach źródłowych.

Zapytanie rysunkowe

Należy wybrać tę opcję, aby pozwolić użytkownikowi wykonywać zapytania w trybie
Rysuj, które kopiują obiekty do bieżącego rysunku. Jeżeli ta opcja nie jest wybrana,
użytkownicy mogą wykonywać zapytania tylko w trybie Podgląd i Raport.

Okno dialogowe Informacje o użytkowniku

To okno dialogowe wyświetla informacje o bieżącym użytkowniku programu AutoCAD
Map 3D.

Aby dodać nowego użytkownika (str. 75)

Kliknij Ustawienia ➤ Zarządzanie użytkownikami.

Aby zmienić uprawnienia, należy skontaktować się z administratorem systemu.

Nazwa użytkownika

Wyświetla nazwę używaną do logowania się w AutoCAD Map 3D.

Uprawnienia

Wyświetla uprawnienia bieżącego użytkownika.

Superużytkownik

Użytkownik, który może wykonywać zadania w ramach zarządzania użytkownikami,
ustawiać opcje systemowe i wykonywać każdą inną operację AutoCAD Map 3D.
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Zmiana zestawu rysunków

Użytkownik może dołączać i odłączać rysunki. Jeżeli ta opcja nie jest wybrana,
użytkownik może uaktywniać i wyłączać z przeszukiwania rysunki, ale nie może ich
dołączać i odłączać.

Zmień klasę elementów

Użytkownik może definiować i edytować definicje klasy elementów. Jeżeli ta opcja
nie jest wybrana, użytkownicy mogą tylko przypisywać klasy elementów i zmieniać
bieżący plik definicji elementów.

Edycja rysunku

Użytkownik może edytować obiekty i zapisywać je z powrotem w rysunkach
źródłowych. Jeżeli ta opcja nie jest wybrana, użytkownik może modyfikować obiekty,
ale nie może ich zapisywać w rysunkach źródłowych.

Zapytanie rysunkowe

Użytkownika może wykonywać zapytania w trybie Rysuj, które kopiują obiekty do
bieżącego rysunku. Jeżeli ta opcja nie jest wybrana, użytkownicy mogą wykonywać
zapytania tylko w trybie Podgląd i Raport.

Okno dialogowe Rejestracja użytkownika

Loguje w AutoCAD Map 3D na tym komputerze. Jeśli nie znasz swojej nazwy użytkownika
lub hasła, skontaktuj się z administratorem systemu

Aby zalogować się do programu AutoCAD Map 3D (str. 133)

Kliknij Ustawienia ➤ Nazwa użytkownika.

Niektóre działania, takie jak modyfikacja tabel danych obiektu i usunięcie blokady obiektu
innego użytkownika, wymagają uprawnień superużytkownika. Aby zalogować się jako
superużytkownik, należy podać nazwę superużytkownika. Następnie należy wprowadzić
hasło SUPERUŻYTKOWNIK. W biurach, w których administrator systemu rezerwuje
nazwę superużytkownika, należy skontaktować się z administratorem systemu, aby
otrzymać dostęp do tabel danych obiektu, blokad obiektów lub opcji systemu.

Jeżeli nazwa użytkownika nie jest wymagana, można zalogować się w dowolnym
momencie, nawet jeżeli nikt nie logował się od początku bieżącej sesji AutoCAD Map
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3D. Przykładowo można zalogować się, używając własnego identyfikatora lub jako inny
użytkownik pracujący z rysunkiem z aktywnymi rysunkami źródłowymi.

Okno dialogowe Rejestracja użytkownika | 1679
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Okna dialogowe topologii

UWAGA Funkcja Topologia dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

MAPEDITDIR (polecenie Edycja kierunku)

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego polecenia, aby zachowując integralność informacji topologii, edytować kierunek
wybranego elementu liniowego w istniejącej topologii.

Aby edytować kierunek łamanej. (str. 745)

Odpowiedz na następujące zgłoszenia:

Podaj nazwę topologii (? wyświetla listę) <nazwatopologii>:

Wprowadź nazwę topologii, dla której ma zostać zmodyfikowany kierunek. Aby wyświetlić
listę wszystkich wczytanych topologii, wprowadź ?.

Wybierz obiekty:

Użyj dowolnej metody wyboru obiektów.

Podaj nową wartość (dwuKierunkowa/Od->do/Do->od) <K>:

Wprowadź K dla dwuKierunkowej, O dla Od->do lub D dla Do->od.
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MAPEDITRES1 (polecenie Edycja oporu zgodnego)

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego polecenia, aby zachowując integralność informacji topologii, edytować zgodny
opór wybranej łamanej lub węzła.

Aby edytować opór łamanej lub węzła w topologii sieci. (str. 747)

Odpowiedz na następujące zgłoszenia:

Podaj nazwę topologii (? wyświetla listę) <nazwatopologii>:

Wprowadź nazwę topologii, dla której ma zostać zmodyfikowany opór. Aby wyświetlić
listę wszystkich wczytanych topologii wprowadź ?.

Zmiana oporu (łaManych/Węzłów) <M>:

Wprowadź M dla łaManych lub W dla Węzłów.

Wybierz obiekty:

Użyj dowolnej metody wyboru obiektów.

Podaj nową wartość oporu zgodnego <1.000>:

Podaj nową wartość.

MAPEDITRES2 (polecenie Edycja oporu przeciwnego)

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego polecenia, aby zachowując integralność informacji topologii, edytować opór
przeciwny wybranej łamanej w istniejącej topologii.

Aby edytować opór łamanej lub węzła w topologii sieci. (str. 747)

Odpowiedz na następujące zgłoszenia:
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Podaj nazwę topologii (? wyświetla listę) <nazwatopologii>:

Wprowadź nazwę topologii, dla której ma zostać zmodyfikowany opór. Aby wyświetlić
listę wszystkich wczytanych topologii, wprowadź ?.

Wybierz obiekty:

Użyj dowolnej metody wyboru obiektów.

Podaj nową wartość oporu przeciwnego <1.000>:

Podaj nową wartość.

MAPLINKADD (polecenie Dodaj połączenie do topologii)

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

OSTRZEŻENIE To polecenie nie będzie obsługiwane w przyszłych wersjach. To jest stare
polecenie do dodawania łamanej do topologii. Nowym poleceniem jest MAPAL.

Użyj tego polecenia, aby zachowując integralność informacji topologii, dodać łamaną do
istniejącej topologii sieci lub regionów.

Aby stworzyć łamaną i dodać ją do topologii (str. 752)

MAPAL

Odpowiedz na następujące zgłoszenia:

Podaj nazwę topologii (? wyświetla listę) <nazwatopologii>:

Wprowadź nazwę topologii, do której ma zostać dodane połączenie. Aby wyświetlić
listę wszystkich wczytanych topologii, wprowadź ?.

Podaj pierwszy punkt:

Wprowadź współrzędne dla pierwszego punktu linii lub wybierz punkt.

łUk/Zamknij/Połszerokości/Długość/Cofnij/Szerokość/<Koniec linii>:

Informacje o tym zgłoszeniu znajdują się w poleceniu PLINIA w pomocy programu
AutoCAD.
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Możesz użyć polecenia MAPLINKADD, aby dodać połączenie trzema różnymi sposobami:

■ W przestrzeni (łącząc nie istniejące węzły). Dwa nowe węzły są tworzone na końcach
połączenia w przestrzeni.

■ Z istniejącego węzła do innego węzła. Nowy węzeł zostanie utworzony w punkcie
końcowym w przestrzeni.

■ Z istniejącego węzła do innego węzła.

Topologia musi posiadać węzeł na końcach wszystkich połączeń. Węzeł ten jest częścią
struktury danych i przypisuje mu się ID topologii. Jednakże, węzeł może być węzłem
domniemanym (do którego istnieje odniesienie w strukturze danych topologii), lub też
może być węzłem wyraźnym (obiekt fizyczny w u rysunku). Aby utworzyć nowy węzeł
użyj polecenia MAPNODADD (polecenie Dodaj węzeł do topologii) (str. 1687) lub
MAPNODINS (polecenie Wstaw węzeł do topologii) (str. 1689).

Kiedy dodajesz połączenie do topologii, AutoCAD Map 3D tworzy węzeł tam gdzie jest
to konieczne. Jeśli połączenie łączy dwa istniejące już węzły, nie jest tworzony żaden
nowy węzeł. Należy pamiętać o następujących właściwościach węzłów i połączeń:

■ Węzeł może odnosić się do wielu połączeń.

■ Połączenie może być związane tylko z dwoma węzłami.

■ W określonym punkcie może istnieć tylko jeden węzeł.

Jeśli nowe połączenie dzieli istniejący obszar w regionie na dwa obszary, program
AutoCAD Map 3D tworzy nową centroidę i uaktualnia już istniejącą.

MAPLINKDEL (polecenie Usuń połączenie z topologii)

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

OSTRZEŻENIE To polecenie nie będzie obsługiwane w przyszłych wersjach. To jest stare
polecenie do usuwania łamanej z topologii sieci. Nowym poleceniem jest MAPDL.

Użyj tego polecenia, aby zachowując integralność informacji topologii, usunąć połączenie
z istniejącej topologii sieci lub regionów.

Aby usunąć łamaną, węzeł lub region (str. 759)
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MAPDL

Odpowiedz na następujące zgłoszenia:

Podaj nazwę topologii (? wyświetla listę) <nazwatopologii>:

Wprowadź nazwę topologii, z której ma zostać usunięte połączenie. Aby wyświetlić
listę wszystkich wczytanych topologii, wprowadź ?.

Wybierz obiekt:

Użyj dowolnej metody wyboru usuwanego węzła.

MAPLINKEDIT (polecenie Edycja połączenia w topologii)

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego polecenia, aby zachowując integralność informacji topologii, edytować łamaną
w istniejącej topologii sieci lub regionów.

Aby przesunąć węzeł na punkcie końcowym łamanej (str. 735)

Odpowiedz na następujące zgłoszenia:

Podaj nazwę topologii (? wyświetla listę) <nazwatopologii>:

Wprowadź nazwę topologii, która ma zostać zmodyfikowana. Aby wyświetlić listę
wszystkich wczytanych topologii, wprowadź ?.

Wybierz łamaną do edycji:

Użyj dowolnej metody wyboru obiektu.

Informacje o tym zgłoszeniu znajdują się w poleceniu EDPLIN w pomocy programu
AutoCAD.

Nie można usunąć pierwszego, ani ostatniego wierzchołka polilinii.
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MAPLINKREV (polecenie Odwróć kierunek połączenia w
topologii)

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

OSTRZEŻENIE To polecenie nie będzie obsługiwane w przyszłych wersjach. To jest stare
polecenie do odwracania łamanej w topologii sieci. Nowym poleceniem jest MAPRL.

Użyj tego polecenia, aby zachowując integralność informacji topologii, odwrócić kierunek
łamanej w istniejącej topologii sieci lub regionów.

Aby edytować kierunek łamanej. (str. 745)

MAPRL

Odpowiedz na następujące zgłoszenia:

Podaj nazwę topologii (? wyświetla listę) <nazwatopologii>:

Wprowadź nazwę topologii, która ma zostać zmodyfikowana. Aby wyświetlić listę
wszystkich wczytanych topologii, wprowadź ?.

Wybierz łamaną do edycji:

Użyj dowolnej metody wyboru, aby wybrać obiekt, którego kierunek chcesz odwrócić.

MAPLINKUPD (polecenie Uaktualnij połączenie topologii)

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Podczas modyfikacji połączenia przy pomocy standardowych poleceń informacja topologii
skojarzona z danym poleceniem nie jest uaktualniana. Użyj tego polecenia, aby uaktualnić
dane topologiczne łamanej. (Jeśli zmodyfikujesz połączenie przy pomocy polecenia
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topologii AutoCAD Map 3D, takiego jak MAPLINKEDIT, informacja topologii jest
automatycznie uaktualniana i nie musisz używać tego polecenia.)

Aby uaktualnić topologię (str. 761)

Odpowiedz na następujące zgłoszenia:

Podaj nazwę topologii (? wyświetla listę) <nazwatopologii>:

Wprowadź nazwę topologii, która ma zostać zmodyfikowana. Aby wyświetlić listę
wszystkich wczytanych topologii, wprowadź ?.

Wybierz połączenie, które ma zostać uaktualnione:

Użyj dowolnej metody wyboru uaktualnianego obiektu.

MAPNODADD (polecenie Dodaj węzeł do topologii)

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

OSTRZEŻENIE To polecenie nie będzie obsługiwane w przyszłych wersjach. To jest stare
polecenie do dodawania węzła do topologii. Nowym poleceniem jest MAPAN.

Użyj tego polecenia, aby zachowując integralność informacji topologii, dodać istniejący
blok lub punkt do topologii.

Aby wstawić węzeł do istniejącej łamanej (str. 750)

MAPAN

Odpowiedz na następujące zgłoszenia:

Podaj nazwę topologii (? wyświetla listę) <nazwatopologii>:

Wprowadź nazwę topologii, do której ma zostać dodany węzeł. Aby wyświetlić listę
wszystkich wczytanych topologii, wprowadź ?.

Wybierz dodawany blok lub punkt:

Wybierz istniejący blok lub punkt.

MAPNODADD (polecenie Dodaj węzeł do topologii) | 1687



Możesz użyć tej operacji, aby utworzyć nowy blok w położeniu istniejącego węzła
domniemanego. MAPNODADD wyświetla zgłoszenie wybrania nowego bloku lub obiektu.

Przy pomocy tego polecenia, nie możesz dodać nowego węzła do topologii. Aby wstawić
węzeł do istniejącego połączenia użyj polecenia MAPNODINS (polecenie Wstaw węzeł
do topologii) (str. 1689).

MAPNODDEL (polecenie Usuń węzeł z topologii)

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

OSTRZEŻENIE To polecenie nie będzie obsługiwane w przyszłych wersjach. To jest stare
polecenie do usuwania węzła z topologii. Nowym poleceniem jest MAPDN.

Użyj tego polecenia, aby zachowując integralność informacji topologii, usunąć węzeł z
istniejącej topologii.

Aby usunąć łamaną, węzeł lub region (str. 759)

MAPDN

Odpowiedz na następujące zgłoszenia:

Podaj nazwę topologii (? wyświetla listę) <nazwatopologii>:

Wprowadź nazwę topologii, z której ma zostać usunięty węzeł. Aby wyświetlić listę
wszystkich wczytanych topologii, wprowadź ?.

Wybierz węzeł, który ma zostać usunięty:

Użyj dowolnej metody wyboru usuwanego węzła.

Jeśli węzeł posiada tylko jedno połączenie, zdecyduj czy usunąć połączenie wiszące.

Jeśli węzeł posiada dwa połączenia, są one łączone. Wybierz, który zestaw danych należy
zachować.

Nie można usunąć węzła posiadającego więcej niż dwa połączenia.
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MAPNODEDIT (polecenie Edycja węzła w topologii)

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego polecenia, aby zachowując integralność informacji topologii, przesunąć węzeł
w istniejącej topologii.

Aby edytować węzeł (str. 732)

Odpowiedz na następujące zgłoszenia:

Podaj nazwę topologii (? wyświetla listę) <nazwatopologii>:

Wprowadź nazwę topologii, która ma zostać zmodyfikowana. Aby wyświetlić listę
wszystkich wczytanych topologii, wprowadź ?.

Wybierz węzeł do uaktualnienia:

Użyj dowolnej metody wyboru edytowanego obiektu.

Określ nowy punkt wstawienia:

Wprowadź współrzędne punktu lub wybierz punkt na ekranie. Jeśli w nowym położeniu
istnieje już jakiś węzeł, zostaniesz poproszony o usunięcie jednego z nich.

Węzeł jest przesuwany do nowego położenia, a wszystkie skojarzone połączenia
przesuwają swoje punkty końcowe.

MAPNODINS (polecenieWstawwęzeł do topologii)

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

OSTRZEŻENIE To polecenie nie będzie obsługiwane w przyszłych wersjach. To jest stare
polecenie do wstawiania węzła do topologii. Nowym poleceniem jest MAPIN.

Użyj tego polecenia, aby zachowując integralność informacji topologii, wstawić węzeł w
istniejącej łamanej.

Aby wstawić węzeł do istniejącej łamanej (str. 750)
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MAPIN

Odpowiedz na następujące zgłoszenia:

Podaj nazwę topologii (? wyświetla listę) <nazwatopologii>:

Wprowadź nazwę topologii, która ma zostać zmodyfikowana. Aby wyświetlić listę
wszystkich wczytanych topologii, wprowadź ?.

Określ punkt wstawienia:

Wprowadź współrzędne punktu, lub wybierz punkt na ekranie. Jeśli w rysunku istnieją
jakiekolwiek definicje bloku, pojawi się zgłoszenie żądające bloku dla odniesienia.
Domyślną nazwą bloku jest nazwa ostatniego bloku, do którego istniało odniesienie
w tym rysunku.

Aby dodać węzeł na końcu połączenia wiszącego lub aby dodać węzeł nie na połączeniu
użyj polecenia MAPNODADD (polecenie Dodaj węzeł do topologii) (str. 1687).

MAPNODUPD (polecenie Uaktualnij węzeł w topologii)

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego polecenia, aby uaktualnić dane topologiczne regionu.

Aby uaktualnić topologię (str. 761)

Podczas modyfikacji węzła przy użyciu standardowych poleceń edycji dane topologii
skojarzone z węzłem nie są uaktualniane. (Jeśli modyfikowałeś węzeł przy pomocy
polecenia topologii programu AutoCAD Map 3D, takiego jak MAPNODEDIT, dane
topologiczne zostały uaktualnione automatycznie i nie musisz używać tego polecenia.)

Odpowiedz na następujące zgłoszenia:

Podaj nazwę topologii (? wyświetla listę) <nazwatopologii>:

Wprowadź nazwę topologii, która ma zostać zmodyfikowana. Aby wyświetlić listę
wszystkich wczytanych topologii, wprowadź ?.

Wybierz węzeł, który ma zostać uaktualniony:

Użyj dowolnej metody wyboru uaktualnianego obiektu.
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MAPPOLYADD (polecenie Dodaj region do topologii)

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

OSTRZEŻENIE To polecenie nie będzie obsługiwane w przyszłych wersjach. To jest stare
polecenie do dodawania regiony do topologii regionów. Nowym poleceniem jest MAPAP.

Użyj tego polecenia, aby zachowując integralność informacji topologii, dodać centroidę
w istniejącej topologii.

Aby dodać region do topologii regionów wykorzystując istniejący zbiór linii (str. 754)

MAPAP

Odpowiedz na następujące zgłoszenia:

Podaj nazwę topologii (? wyświetla listę) <nazwatopologii>:

Wprowadź nazwę topologii, która ma zostać zmodyfikowana. Aby wyświetlić listę
wszystkich wczytanych topologii, wprowadź ?.

Wybierz obiekty:

Wprowadź współrzędne punktu lub wybierz punkt na ekranie. Punkt musi znajdować
się w zdefiniowanym obszarze, nie zawierającym centroidy.

MAPPOLYDEL (polecenie Usuń region z topologii)

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

OSTRZEŻENIE To polecenie nie będzie obsługiwane w przyszłych wersjach. To jest stare
polecenie do usuwania regionu z topologii regionów. Nowym poleceniem jest MAPDP.

MAPPOLYADD (polecenie Dodaj region do topologii) | 1691



Użyj tego polecenia, aby zachowując integralność informacji topologii, usunąć region z
istniejącej topologii.

Aby usunąć łamaną, węzeł lub region (str. 759)

MAPDP

Odpowiedz na następujące zgłoszenia:

Podaj nazwę topologii (? wyświetla listę) <nazwatopologii>:

Wprowadź nazwę topologii, która ma zostać zmodyfikowana. Aby wyświetlić listę
wszystkich wczytanych topologii, wprowadź ?.

Wybierz obiekty:

Użyj dowolnej metody wyboru centroidy regionu, który ma zostać usunięty.

MAPPOLYUPD (polecenie Uaktualnij region w topologii)

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego polecenia, aby uaktualnić dane topologiczne regionu.

Aby uaktualnić topologię (str. 761)

Podczas modyfikacji regionu przy użyciu standardowych poleceń edycji dane topologii
skojarzone z regionem nie są uaktualniane. (Jeśli modyfikowałeś region przy pomocy
polecenia topologii programu AutoCAD Map 3D, takiego jak MAPPOLYADD, AutoCAD
Map 3D uaktualnił topologię.)

Odpowiedz na następujące zgłoszenia:

Podaj nazwę topologii (? wyświetla listę) <nazwatopologii>:

Wprowadź nazwę topologii, która ma zostać zmodyfikowana. Aby wyświetlić listę
wszystkich wczytanych topologii, wprowadź ?.
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Wybierz obiekt:

Użyj dowolnej metody wyboru centroidy regionu, który ma zostać uaktualniony.

Okno dialogowe Potwierdzenie AutoCADMap - opcja Usuń
poleceniaMAPTOPOADMIN

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego, aby potwierdzić usunięcie obiektów topologii.

Aby usunąć łamaną, węzeł lub region (str. 759)

MAPDL
MAPDN
MAPDP

Jeśli wybierzesz opcję Usuń obiekty topologii, obiekty, do których istnieje odniesienie,
zostaną usunięte z bieżącego rysunku, jeżeli wystąpi jeden z poniższych warunków:

■ Została ona wczytana ze źródła, a wszystkie obiekty zostały utworzone podczas
wczytania.

■ Została ona wczytana z bieżącego rysunku.

OknodialogowePotwierdzenieAutoCADMap-MAPTOPOEDIT

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego, aby potwierdzić zmianę w obiekcie współdzielonym przez
wiele topologii.

Aby edytować topologię (str. 726)

Okno dialogowe Potwierdzenie AutoCAD Map - opcja Usuń polecenia MAPTOPOADMIN | 1693



MAPTOPOEDIT

Zmodyfikowany obiekt jest skojarzony z więcej niż jedną topologią. Jeżeli zmodyfikowałeś
obiekt w wybranej topologii, inne topologie mogą być niewłaściwe. Należy uaktualnić
pozostałe topologie, zobacz procedurę Aby uaktualnić topologię (str. 761).

Okno dialogowe Potwierdzenie AutoCADMap - opcja Zmień
nazwę poleceniaMAPTOPOADMIN

Użyj tego okna dialogowego, aby potwierdzić zmianę nazwy topologii.

Aby zmienić zmianę, opisu lub oba te elementy topologii (str. 793)

Kliknij Analiza ➤ Więcej opcji topologii ➤ Zmień nazwę.

Zanim zmienisz nazwę topologii:

■ Dołącz wszystkie rysunki źródłowe, do których topologia posiada odniesienia. Jeśli
rysunki źródłowe nie są dołączone, możesz uszkodzić zestaw danych.

■ Wczytaj topologię. Topologia musi być całkowicie przedstawiona albo w plikach
źródłowych, albo w bieżącym rysunku.

■ Nie można zmienić nazwy topologii, jeśli w rysunku znajdują się przywołane obiekty.
Musisz zapisać wszystkie przywołane obiekty z powrotem do ich rysunków
źródłowych, lub odłączyć je od ich rysunków źródłowych przed zmianą nazwy
topologii.

■ Upewnij się, że opcja Utwórz kopię zapasową pliku rysunku źródłowego nie jest
wybrana na karcie Zapis w rysunkach źródłowych w Okno dialogowe Opcje mapy
AutoCAD (str. 1650).

Operacji zmiany nazwy nie można cofnąć przy pomocy polecenia COFAJ.
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Okno dialogowe Centroidy

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego, aby wybrać centroidy do załączenia podczas tworzenia
topologii.

Aby utworzyć topologię (str. 699)

Kliknij Utwórz ➤ Topologia.

Informacja o centroidach jest przechowywana jako dane obiektu i zapisana z mapą. Każda
centroida posiada unikatowy numer, który jest automatycznie przekształcany za każdym
razem, gdy używasz polecenia topologii.

Wybór obiektu

Opcje Wybieraj automatycznie / ręcznie

■ Opcja Wybieraj automatycznie wybiera wszystkie obiekty, które odpowiadają
kryteriom typu obiektu i filtru.

■ Opcja Wybierz ręcznie pozwala na ręczne wybieranie obiektów dla topologii. Aby
wybrać obiekty, należy kliknąć przycisk Wybierz <.

Filtruj wybrane obiekty

W przypadku wyboru tej opcji wybierane są tylko obiekty znajdujące się na określonych
warstwach lub blokach. Filtry używane są zarówno do ręcznego jak i automatycznego
wybierania obiektów. Jeżeli ta opcja nie zostanie wybrana, filtry są ignorowane.

Pole Filtry warstw

Określ, na których warstwach należy szukać obiektów dla topologii. Wprowadź
gwiazdkę (*), aby przeszukać wszystkie warstwy. Aby wybrać z listy warstw, kliknij
przycisk Warstwy.

Pole Filtry bloku

Określ, w których blokach należy szukać obiektów dla topologii.

■ Wprowadź gwiazdkę (*), aby przeszukać wszystkie bloki (*).

■ Aby wybrać z listy definicji bloków w zestawie rysunków, wybierz przycisk Bloki.

Okno dialogowe Centroidy | 1695



■ Aby wybrać obiekty typu punkt, wprowadź ACAD_POINT.

Tworzenie obiektu

Pole Utwórz na warstwie

Jeśli tworzone są nowe węzły lub centroidy, określ, na których warstwach powinny
być umieszczone. Aby wybrać z listy warstw, kliknij przycisk Warstwy.

Pole Utwórz przy pomocy

Jeśli tworzone są nowe węzły lub centroidy, określ przy pomocy jakiego bloku powinny
zostać utworzone.

■ Aby wybrać z listy definicji bloków w zestawie rysunków, wybierz przycisk Bloki.

■ Aby utworzyć węzły lub centroidy jako punkt, zostaw to pole puste lub wprowadź
ACAD_POINT.

Okno dialogowe Utwórz zamknięte polilinie

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego, aby utworzyć polilinie z topologii regionu.

Aby utworzyć zamknięte polilinie z topologii regionów (str. 767)

Kliknij Utwórz ➤ Utwórz zamknięte polilinie.

Nazwa topologii

Pole Nazwa

Wybierz potrzebną topologię.
Wyświetla listę topologii wczytanych z bieżącego rysunku projektu. Jeśli żądana
topologia nie znajduje się na liście, kliknij przycisk Wczytaj i wczytaj ją.

Wpisz

Wyświetla typ wybranej topologii.

Opis

Wyświetla opis wybranej topologii.
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Liczba regionów, do których istnieją odniesienia

Wyświetla liczbę regionów, do których odwołuje się wybrana topologia. Jeśli topologia
jest wczytana jako część, jest to liczba regionów w tym zbiorze.

Sposób zamknięcia

Pole Utwórz na warstwie

Określ warstwę dla nowych polilinii.
Kliknij przycisk Warstwy, aby wybrać z listy warstw bieżącego rysunku lub podaj nazwę
nowej warstwy.

Grupuj złożone regiony

Wybierz tę opcję, aby pogrupować wszystkie zamknięte polilinie, które tworzą
pierwotny złożony region topologiczny. Złożony region to taki, który zawiera wyspy.
Jeżeli wyspy posiadają własne wyspy lub inne regiony wewnętrzne, zagnieżdżone
regiony automatycznie ukształtują oddzielne zgrupowanie, tworząc różne poziomy
grupowania. Gdy dwa regiony (lub więcej) nie są regionami zagnieżdżonymi, lecz mają
wspólną granicę zewnętrzną, zostaną potraktowane tak jak jedna grupa.

Kopiuj dane obiektu z centroidy do polilinii

Wybierz tę opcję, aby skopiować połączenia bazy danych z centroidy do zamkniętej
polilinii, która jest tworzona.
Dane obiektu na wyspach są kopiowane do zewnętrznej krawędzi regionu.

Pole Kopiuj połączenia bazy danych z centroidy do polilinii

Wybierz tę opcję, aby skopiować połączenia bazy danych z centroidy do zamkniętej
polilinii, która jest tworzona.
Połączenia bazy danych na wyspach są kopiowane do zewnętrznej krawędzi regionu.

Okno dialogowe Utwórz topologię sieci - Utwórz nowewęzły

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego, aby utworzyć węzły na końcach łamanych, gdy tworzysz
topologię sieci.

Aby utworzyć topologię sieci (str. 705)

Okno dialogowe Utwórz topologię sieci - Utwórz nowe węzły | 1697



Kliknij Utwórz ➤ Topologia.

Utwórz nowe węzły

Określa, czy do uzupełnienia topologii powinny zostać utworzone węzły w bieżącym
obiekcie. (Węzły są opcjonalne)

Warstwa

Jeżeli tworzone są nowe węzły, można określić nową warstwę lub kliknąć strzałkę w
dół, aby wybrać ją z listy warstw w zestawie rysunków.

Punkt dla tworzonego węzła

Jeśli tworzone są nowe węzły, określ przy pomocy jakiego bloku powinny zostać
utworzone.

■ Aby tworzyć węzły, używając bloku zdefiniowanego w zestawie rysunków, kliknij
strzałkę w dół i wybierz go z listy.

■ Aby tworzyć węzły, używając bloku zapisanego w pliku DWG, kliknij przycisk
Przeglądaj i wybierz plik, który chcesz użyć. Wybranie tego pliku, wstawi cały DWG
jako jeden blok.

■ Aby utworzyć węzły jako punkty, wybierz ACAD_POINT.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe bez tworzenia topologii.

Wstecz

Wyświetla poprzednie okno dialogowe na liście.

Dalej

Niedostępne, ponieważ to jest ostatnie okno dialogowe na liście.

Koniec

Tworzy topologię używając bieżących ustawień. Podaj niepowtarzalną nazwę dla
topologii i przycisk kliknij Koniec.

Okno dialogowe Utwórz topologię sieci - Wybierz łamane

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.
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Użyj tego okna dialogowego, aby wybrać połączenia dla topologii sieci.

Aby utworzyć topologię sieci (str. 705)

Kliknij Utwórz ➤ Topologia.

Wybierz połączenia, które mają zostać zawarte w topologii. Można wybrać wszystkie
łamane na mapie lub wskazać je samodzielnie. Można także filtrować (ograniczyć)
wybierane łamane do podzestawu łamanych, w którym będą znajdować się tylko łamane
na określonych warstwach i w określonej klasie obiektów.

Informacja o łamanych jest przechowywana jako dane obiektu i jest zapisywana z mapą.
Każde połączenie posiada odrębny numer, który jest automatycznie przekształcany za
każdym razem, gdy używasz polecenia topologii.

Wybierz wszystko

Uwzględnia wszystkie łamane spełniające kryteria filtru.

Wybierz ręcznie

Uwzględnia tylko te łamane, które zostały samodzielnie wskazane na mapie. Kliknij
przycisk Wybierz obiekty, aby wybrać łamane. Zostaną wybrane tylko te łamane, które
spełniają kryteria filtru.

Warstwy

Określa warstwy używane do odfiltrowania (ograniczenia) wybranych łamanych do
podzestawu łamanych, w którym będą znajdować się tylko łamane na określonych
warstwach. Ten filtr jest używany zarówno do ręcznego jak i automatycznego
wybierania obiektów. Aby wybrać z listy warstw zawartych w mapie, kliknij przycisk
Warstwy. Aby użyć wszystkich warstw, wprowadź gwiazdkę (*) lub zostaw puste pole.

Klasy obiektów

Określ klasy obiektów, jakie mają być użyte, aby filtrować (ograniczyć) wybrane łamane
do podzestawu łamanych, w którym będą znajdować się tylko łamane w określonej
klasie obiektów. Aby dokonać wyboru z listy klas obiektów na mapie, kliknij opcję
Wybierz klasy obiektów. Aby użyć wszystkich klas obiektów, wprowadź gwiazdkę (*)
lub zostaw puste pole.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe bez tworzenia topologii.

Okno dialogowe Utwórz topologię sieci - Wybierz łamane | 1699



Wstecz

Wyświetla poprzednie okno dialogowe na liście.

Dalej

Kliknij, aby wyświetlić Okno dialogowe Utwórz topologię sieci - Utwórz węzły (str.
1700).

Koniec

Tworzy topologię używając bieżących ustawień. Podaj niepowtarzalną nazwę dla
topologii i kliknij przycisk Koniec.

Okno dialogowe Utwórz topologię sieci - Utwórz węzły

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego, aby wybrać węzły, które mają zostać zawarte w topologii
sieci.

Aby utworzyć topologię sieci (str. 705)

Kliknij Utwórz ➤ Topologia.

Węzły są przydatne podczas przeprowadzania pewnych rodzajów analiz. Można wybrać
wszystkie węzły na mapie lub wskazać je samodzielnie. Można także filtrować (ograniczyć)
wybierane węzły do podzestawu węzłów, w którym będą znajdować się tylko węzły na
określonych warstwach, określonych typów bloków lub w określonej klasie obiektów.

Informacja o węzłach jest przechowywana jako dane obiektu i zapisana z mapą. Każdy
węzeł posiada odrębny numer, który jest automatycznie przekształcany za każdym razem,
gdy używasz polecenia topologii.

Wybierz wszystko

Uwzględnia wszystkie węzły spełniające kryteria filtru.

Wybierz ręcznie

Uwzględnia tylko te węzły, które zostały samodzielnie wskazane na mapie. Kliknij
przycisk Wybierz obiekty, aby wybrać węzły. Zostaną wybrane tylko te węzły, które
spełniają kryteria filtru.
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Warstwy

Określa warstwy używane do odfiltrowania (ograniczenia) wybranych węzłów do
podzestawu węzłów, w którym będą znajdować się tylko węzły na określonych
warstwach. Ten filtr jest używany zarówno do ręcznego jak i automatycznego
wybierania obiektów. Aby wybrać z listy warstw zawartych w mapie, kliknij przycisk
Warstwy. Aby użyć wszystkich warstw, wprowadź gwiazdkę (*) lub zostaw puste pole.

Nazwy bloków

Określ w których blokach należy szukać węzłów dla topologii. Aby przeszukać wszystkie
bloki, wprowadź gwiazdkę (*) lub zostaw puste pole. Aby wybrać z listy definicji bloków
w zestawie rysunków, kliknij przycisk Wybierz bloki. Aby użyć punktu, wybierz z listy
ACAD_POINT.

Klasy obiektów

Określ klasy obiektów, jakie mają być użyte, aby filtrować (ograniczyć) wybrane węzły
do podzestawu węzłów, w którym będą znajdować się tylko węzły w określonej klasie
obiektów. Aby dokonać wyboru z listy klas obiektów na mapie, kliknij opcję Wybierz
klasy obiektów. Aby użyć wszystkich klas obiektów, wprowadź gwiazdkę (*) lub zostaw
puste pole.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe bez tworzenia topologii.

Wstecz

Wyświetla poprzednie okno dialogowe na liście.

Dalej

Kliknij, aby wyświetlić Okno dialogowe Utwórz topologię sieci - Utwórz nowe węzły
(str. 1697).

Koniec

Tworzy topologię używając bieżących ustawień. Podaj niepowtarzalną nazwę dla
topologii i kliknij przycisk Koniec.

Okno dialogowe Utwórz topologię węzłów - Utwórz węzły

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Okno dialogowe Utwórz topologię węzłów - Utwórz węzły | 1701



Użyj tego okna dialogowego, aby wybrać węzły, które mają zostać zawarte w topologii
węzłów.

Aby utworzyć topologię węzłów (str. 702)

Kliknij Utwórz ➤ Topologia.

Można wybrać wszystkie węzły na mapie lub wskazać je samodzielnie. Można także
filtrować (ograniczyć) wybierane węzły do podzestawu węzłów, w którym będą znajdować
się tylko węzły na określonych warstwach, określonych typów bloków lub w określonej
klasie obiektów.

Informacja o węzłach jest przechowywana jako dane obiektu i zapisana z mapą. Każdy
węzeł posiada odrębny numer, który jest automatycznie przekształcany za każdym razem,
gdy używasz polecenia topologii.

Wybierz wszystko

Uwzględnia wszystkie węzły spełniające kryteria filtru.

Wybierz ręcznie

Uwzględnia tylko te węzły, które zostały samodzielnie wskazane na mapie. Kliknij
przycisk Wybierz obiekty, aby wybrać węzły. Zostaną wybrane tylko te węzły, które
spełniają kryteria filtru.

Warstwy

Określa warstwy używane do odfiltrowania (ograniczenia) wybranych węzłów do
podzestawu węzłów, w którym będą znajdować się tylko węzły na określonych
warstwach. Ten filtr jest używany zarówno do ręcznego jak i automatycznego
wybierania obiektów. Aby wybrać z listy warstw zawartych w mapie, kliknij przycisk
Warstwy. Aby użyć wszystkich warstw, wprowadź gwiazdkę (*) lub zostaw puste pole.

Nazwy bloków

Określ w których blokach należy szukać węzłów dla topologii. Aby przeszukać wszystkie
bloki, wprowadź gwiazdkę (*) lub zostaw puste pole. Aby wybrać z listy definicji bloków
w zestawie rysunków, kliknij przycisk Wybierz bloki. Aby użyć punktu, wybierz z listy
ACAD_POINT.

Klasy obiektów

Określ klasy obiektów, jakie mają być użyte, aby filtrować (ograniczyć) wybrane węzły
do podzestawu węzłów, w którym będą znajdować się tylko węzły w określonej klasie
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obiektów. Aby dokonać wyboru z listy klas obiektów na mapie, kliknij opcję Wybierz
klasy obiektów. Aby użyć wszystkich klas obiektów, wprowadź gwiazdkę (*) lub zostaw
puste pole.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe bez tworzenia topologii.

Wstecz

Wyświetla poprzednie okno dialogowe na liście.

Dalej

Niedostępne, ponieważ to jest ostatnie okno dialogowe na liście.

Koniec

Tworzy topologię używając bieżących ustawień. Podaj niepowtarzalną nazwę dla
topologii i kliknij przycisk Koniec.

Okno dialogowe Utwórz topologię regionów - Utwórz nowe
centroidy

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego, aby utworzyć centroidy dla każdego obszaru, w którym
brakuje centroid, oraz aby określić warstwę i blok, które mają zostać użyte dla nowych
centroid.

Aby utworzyć topologię regionu (str. 710)

Kliknij Utwórz ➤ Topologia.

Jeśli opcja Utwórz brakujące centroidy nie jest zaznaczona, a w obszarze brakuje centroidy,
zostanie wyświetlony komunikat, że topologia nie została utworzona. Obszary, w których
brakuje centroid są zaznaczone lub wyróżnione znacznikami błędu, które zostały określone
w Okno dialogowe Utwórz topologię regionów - Ustaw znaczniki błędów (str. 1710).

Utwórz brakujące centroidy

Tworzy centroidy, tam gdzie są potrzebne.
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Warstwa

Określa warstwę, na której mają być wstawiane centroidy. Podaj nazwę warstwy lub
kliknij strzałkę w dół, aby wybrać ją z listy warstw w zestawie rysunków. Jeżeli warstwy
brak na liście, może być zablokowana lub wyłączona.

Punkt dla tworzonej centroidy

Określa blok używany do reprezentacji nowych centroid. Aby utworzyć centroidy
używając istniejącego bloku, kliknij strzałkę w dół i wybierz z listy nazwę bloku. Aby
użyć punktu zamiast bloku, wybierz ACAD_POINT. Aby użyć bloku zapisanego w pliku
DWG, kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz plik.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe bez tworzenia topologii.

Wstecz

Wyświetla poprzednie okno dialogowe na liście.

Dalej

Kliknij, aby wyświetlić Okno dialogowe Utwórz topologię regionów - Ustaw znaczniki
błędów (str. 1710).

Koniec

Tworzy topologię używając bieżących ustawień. Podaj niepowtarzalną nazwę dla
topologii i kliknij przycisk Koniec.

Okno dialogowe Utwórz topologię regionów - Utwórz nowe
węzły

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego, aby określić, czy podczas tworzenia topologii regionu na
końcach łamanych mają zostać utworzone węzły bezpośrednie. Jeżeli tak, należy określić
warstwę, na której zostaną wstawione nowe węzły i blok, który zostanie użyty do
utworzenia nowych węzłów.

Aby utworzyć topologię regionu (str. 710)
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Kliknij Utwórz ➤ Topologia.

Utwórz nowe węzły

Określa czy węzły, które nie są obecne w wybranych obiektach, powinny zostać
utworzone do uzupełnienia topologii. (Wyraźne węzły są opcjonalne.)

Warstwa

Jeśli tworzone są centroidy, określ, na których warstwach powinny być umieszczone.
Możesz określić nową warstwę lub kliknij strzałkę w dół, aby wybrać warstwę z listy
warstw w zestawie rysunków.

Punkt dla tworzonego węzła

Jeśli tworzone są nowe węzły, określ przy pomocy jakiego bloku powinny zostać
utworzone.

■ Aby tworzyć węzły, używając bloku zdefiniowanego w zestawie rysunków, kliknij
strzałkę w dół i wybierz go z listy.

■ Aby tworzyć węzły, używając bloku zapisanego w pliku DWG, kliknij przycisk
Przeglądaj i wybierz plik, który chcesz użyć. Wybranie tego pliku, wstawi cały DWG
jako jeden blok.

■ Aby utworzyć węzły jako punkty, wybierz ACAD_POINT.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe bez tworzenia topologii.

Wstecz

Wyświetla poprzednie okno dialogowe na liście.

Dalej

Kliknij, aby wyświetlić Okno dialogowe Utwórz topologię regionów - Wybierz centroidy
(str. 1705).

Koniec

Tworzy topologię używając bieżących ustawień. Podaj niepowtarzalną nazwę dla
topologii i kliknij przycisk Koniec.

OknodialogoweUtwórztopologięregionów-Wybierzcentroidy

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.
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Użyj tego okna dialogowego do wybrania punktów i bloków, które zostaną użyte jako
centroidy dla regionów.

Aby utworzyć topologię regionu (str. 710)

Kliknij Utwórz ➤ Topologia.

Każdy region w topologii regionów zawiera centroidę, która jest punktem lub blokiem
przechowującym informacje o każdym zamkniętym obszarze. Informacja o centroidach
jest przechowywana jako dane obiektu i zapisana z mapą. Każda centroida posiada
unikatowy numer, który jest automatycznie przekształcany za każdym razem, gdy używasz
polecenia topologii.

Można wybrać wszystkie punkty lub bloki na mapie lub wskazać je samodzielnie. Można
również filtrować (ograniczyć) wybrane obiekty do podzestawu obiektów, w którym będą
znajdować się tylko obiekty znajdujące się na określonych warstwach, określonych typów
bloków lub w określonej klasie obiektów.

Wybierz wszystko

Używa jako centroidy wszystkich punktów lub bloków, które spełniają kryteria filtru.

Wybierz ręcznie

Uwzględnia tylko te punkty lub bloki, które zostały samodzielnie wskazane na mapie.
Kliknij przycisk Wybierz obiekty, aby wybrać obiekty. Zostaną wybrane tylko te obiekty,
które spełniają kryteria filtru.

Warstwy

Określa warstwy używane do odfiltrowania (ograniczenia) wybranych obiektów do
podzestawu obiektów, w którym będą znajdować się tylko obiekty na określonych
warstwach. Ten filtr jest używany zarówno do ręcznego jak i automatycznego
wybierania obiektów. Aby wybrać z listy warstw zawartych w mapie, kliknij przycisk
Warstwy. Aby użyć wszystkich warstw, wprowadź gwiazdkę (*) lub zostaw puste pole.

Nazwy bloków

Określa punkt lub blok, który zostanie użyty jako filtr wyboru obiektów. Aby użyć
wszystkich punktów i bloków, wprowadź gwiazdkę (*) lub zostaw puste pole. Aby
wybrać z listy definicji bloków w zestawie rysunków, kliknij przycisk Wybierz bloki.
Aby wybrać obiekty typu punkt, wybierz ACAD_POINT.
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Klasy obiektów

Określ klasy obiektów, jakie mają być użyte, aby filtrować (ograniczyć) wybrane obiekty
do podzestawu obiektów, w którym będą znajdować się tylko obiekty w określonej
klasie obiektów. Aby dokonać wyboru z listy klas obiektów na mapie, kliknij opcję
Wybierz klasy obiektów. Aby użyć wszystkich klas obiektów, wprowadź gwiazdkę (*)
lub zostaw puste pole.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe bez tworzenia topologii.

Wstecz

Wyświetla poprzednie okno dialogowe na liście.

Dalej

Kliknij, aby wyświetlić Okno dialogowe Utwórz topologię regionów - Utwórz nowe
centroidy (str. 1703).

Koniec

Tworzy topologię używając bieżących ustawień. Przycisk Koniec będzie dostępny po
podaniu poprawnej, niepowtarzalnej nazwy dla topologii.

Okno dialogowe Utwórz topologię regionów -Wybierz łamane

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Każdy obszar w topologii regionów jest regionem, a każdy region składa się ze zbioru
łamanych. To okno dialogowe jest używane podczas tworzenia topologii do wybrania
łamanych, które będą znajdować się w topologii.

Aby utworzyć topologię regionu (str. 710)

Kliknij Utwórz ➤ Topologia.

Można wybrać wszystkie łamane na mapie lub wskazać je samodzielnie. Można także
filtrować (ograniczyć) wybierane łamane do podzestawu łamanych, w którym będą
znajdować się tylko łamane na określonych warstwach i w określonej klasie obiektów.
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Informacja o łamanych jest przechowywana jako dane obiektu i jest zapisywana z mapą.
Każde połączenie posiada odrębny numer, który jest automatycznie przekształcany za
każdym razem, gdy używasz polecenia topologii.

Wybierz wszystko

Uwzględnia wszystkie łamane spełniające kryteria filtru.

Wybierz ręcznie

Uwzględnia tylko te łamane, które zostały samodzielnie wskazane na mapie. Kliknij
przycisk Wybierz obiekty, aby wybrać łamane. Zostaną wybrane tylko te łamane, które
spełniają kryteria filtru.

Warstwy

Określa warstwy używane do odfiltrowania (ograniczenia) wybranych łamanych do
podzestawu łamanych, w którym będą znajdować się tylko łamane na określonych
warstwach. Ten filtr jest używany zarówno do ręcznego jak i automatycznego
wybierania obiektów. Aby wybrać z listy warstw zawartych w mapie, kliknij przycisk
Warstwy. Aby użyć wszystkich warstw, wprowadź gwiazdkę (*) lub zostaw puste pole.

Klasy obiektów

Określ klasy obiektów, jakie mają być użyte, aby filtrować (ograniczyć) wybrane łamane
do podzestawu łamanych, w którym będą znajdować się tylko łamane w określonej
klasie obiektów. Aby dokonać wyboru z listy klas obiektów na mapie, kliknij opcję
Wybierz klasy obiektów. Aby użyć wszystkich klas obiektów, wprowadź gwiazdkę (*)
lub zostaw puste pole.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe bez tworzenia topologii.

Wstecz

Wyświetla poprzednie okno dialogowe na liście.

Dalej

Kliknij, aby wyświetlić Okno dialogowe Utwórz topologię regionów - Wybierz węzły
(str. 1708).

Koniec

Tworzy topologię używając bieżących ustawień. Podaj niepowtarzalną nazwę dla
topologii i kliknij przycisk Koniec.

Okno dialogowe Utwórz topologię regionów -Wybierz węzły

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.
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To okno dialogowe jest używane podczas tworzenia topologii do wybrania węzłów, które
będą częścią topologii.

Aby utworzyć topologię regionu (str. 710)

Kliknij Utwórz ➤ Topologia.

Węzły są przydatne podczas przeprowadzania pewnych rodzajów analiz. Można wybrać
wszystkie węzły na mapie lub wskazać je samodzielnie. Można także filtrować (ograniczyć)
wybierane węzły do podzestawu węzłów, w którym będą znajdować się tylko węzły na
określonych warstwach, określonych typów bloków lub w określonej klasie obiektów.

Informacja o węzłach jest przechowywana jako dane obiektu i zapisana z mapą. Każdy
węzeł posiada odrębny numer, który jest automatycznie przekształcany za każdym razem,
gdy używasz polecenia topologii.

Wybierz wszystko

Uwzględnia wszystkie węzły spełniające kryteria filtru.

Wybierz ręcznie

Uwzględnia tylko te węzły, które zostały samodzielnie wskazane na mapie. Kliknij
przycisk Wybierz obiekty, aby wybrać węzły. Zostaną wybrane tylko te węzły, które
spełniają kryteria filtru.

Warstwy

Określa warstwy używane do odfiltrowania (ograniczenia) wybranych węzłów do
podzestawu węzłów, w którym będą znajdować się tylko węzły na określonych
warstwach. Ten filtr jest używany zarówno do ręcznego jak i automatycznego
wybierania obiektów. Aby wybrać z listy warstw zawartych w mapie, kliknij przycisk
Warstwy. Aby użyć wszystkich warstw, wprowadź gwiazdkę (*) lub zostaw puste pole.

Nazwy bloków

Określ w których blokach należy szukać węzłów dla topologii. Aby przeszukać wszystkie
bloki, wprowadź gwiazdkę (*) lub zostaw puste pole. Aby wybrać z listy definicji bloków
w zestawie rysunków, kliknij przycisk Wybierz bloki. Aby użyć punktu, wybierz z listy
ACAD_POINT.

Klasy obiektów

Określ klasy obiektów, jakie mają być użyte, aby filtrować (ograniczyć) wybrane węzły
do podzestawu węzłów, w którym będą znajdować się tylko węzły w określonej klasie

Okno dialogowe Utwórz topologię regionów - Wybierz węzły | 1709



obiektów. Aby dokonać wyboru z listy klas obiektów na mapie, kliknij opcję Wybierz
klasy obiektów. Aby użyć wszystkich klas obiektów, wprowadź gwiazdkę (*) lub zostaw
puste pole.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe bez tworzenia topologii.

Wstecz

Wyświetla poprzednie okno dialogowe na liście.

Dalej

Kliknij, aby wyświetlić Okno dialogowe Utwórz topologię regionów - Utwórz nowe
węzły (str. 1704).

Koniec

Tworzy topologię używając bieżących ustawień. Przycisk Koniec będzie dostępny po
podaniu poprawnej, niepowtarzalnej nazwy dla topologii.

Okno dialogowe Utwórz topologię regionów - Ustaw znaczniki
błędów

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego do określenia sposobu oznaczania błędów w topologii
regionów. Jeżeli błędy zostaną oznaczone blokami, określ rozmiar, kształt i kolor bloków
znaczników.

Aby utworzyć topologię regionu (str. 710)

Kliknij Utwórz ➤ Topologia.

AutoCAD Map 3D automatycznie sprawdza brakujące centroidy i przecięcia. Są one
traktowane jako poważne błędy i po wykryciu, blokują tworzenie topologii. Można wybrać,
czy Map ma sprawdzać inne potencjalne problemy, włącznie z powielaniem obiektów,
niekompletnymi obszarami i regionami podporządkowanymi.
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Parametry znacznika

Określ, czy błędy będą wyróżniane i/lub oznacz je blokami. Określ także rozmiar znacznika.

Wyróżnij błędy

Wyróżnia błędy na czerwono (węzły i centroidy są wyróżniane czerwonym znakiem
X). Aby usunąć wyróżnienie, należy użyć polecenia PRZERYS, REGEN lub ZAPISZ.

Zaznacz błędy blokami

Zaznacza błędy blokami w określonym poniżej kształcie i kolorze Aby usunąć blok
znacznika, należy go zaznaczyć, a następnie nacisnąć przycisk Usuń.

Rozmiar znacznika

Określa wielkość znacznika jako procent wielkości ekranu. Zazwyczaj odpowiednia
wartość tego parametru mieści się w przedziale od 3% do 7%.

Brakujące centroidy

Oznacza blokiem o określonym kształcie i kolorze, każdy obszar z brakującą centroidą.
Ta opcja jest niedostępna, jeżeli w poprzednim oknie dialogowym wybrana została
opcja Utwórz brakujące centroidy.

Przecięcia

Oznacza blokiem o określonym kształcie i kolorze, każdy powielony obiekt.

Powielone centroidy

Zaznacz to pole wyboru, aby oznaczyć każdy obszar w rysunku z więcej niż jedną
centroidą. Jeżeli to pole nie zostanie zaznaczone, AutoCAD Map 3D utworzy topologię
nawet wtedy, gdy obszar zawiera więcej niż jeden punkt, który może być centroidą.
Dane topologii są dodawane tylko do jednego obiektu centroidy.

Niekompletne obszary

Zaznacz to pole wyboru, aby wykryć łamane, które nie są częścią zamkniętego obszaru.
Jeżeli to pole nie zostanie zaznaczone, AutoCAD Map 3D zignoruje łamane, które nie
są częścią zamkniętego obszaru i nie otrzymają one żadnych danych topologii.

Wyróżnij regiony podporządkowane

Zaznacz to pole wyboru, aby sprawdzić regiony podporządkowane i oznaczyć je
centroidami z czerwonym znakiem X. Regiony podporządkowane są długimi, cienkimi
regionami, które mogą pojawić się, jeżeli dane są niedokładnie digitalizowane lub
rysowane. Map utworzy topologię bez względu na regiony podporządkowane, ale
należy sprawdzić czy dane są dokładne.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe bez tworzenia topologii.
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Wstecz

Wyświetla poprzednie okno dialogowe na liście.

Dalej

Niedostępne, ponieważ to jest ostatnie okno dialogowe na liście.

Koniec

Tworzy topologię używając bieżących ustawień.

Okno dialogowe Utwórz topologię -Wybierz topologię

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego do wybrania typu tworzonej topologii i określenia nazwy i
opisu topologii.

Aby utworzyć topologię regionu (str. 710)

Kliknij Utwórz ➤ Topologia.

Przed utworzeniem topologii sieci lub regionów należy wyczyścić mapę, aby upewnić
się, że nie ma żadnych typów błędów. Zazwyczaj, topologie węzłów nie wymagają
czyszczenia.Aby wyczyścić mapę, kliknij menu Modyfikuj  ➤ Czyszczenie rysunku. Więcej
informacji na ten temat znajduje się w rozdziale Czyszczenie danych rysunku (str. 643).

Rodzaj topologii

Wybierz typ tworzonej topologii: węzłów, sieci lub regionów.

■ Topologie węzłów zawierają niezależne punkty. Przykładami topologii węzłów są
światła uliczne, drzewa utrzymywane przez miasto lub otwory wiercone dla próbek
rdzeniowych.Czyszczenie map (str. ?)
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■ Topologie sieci zawierają elementy liniowe oraz mogą posiadać węzły w miejscach,
gdzie elementy liniowe łączą się. Ponadto, elementy liniowe mogą posiadać
kierunek i opór. Przykładami topologii sieci są sieć wodociągowa, sieć rzeczna lub
sieć ulic.

■ Topologie regionów zawierają regiony definiujące obszary. Przykładami topologii
regionów są bloki, działki ziemne i granice polityczne.

Nazwa topologii

Podaj niepowtarzalną nazwę dla topologii. Nazwy mogą zawierać litery, cyfry, znaki
podkreślenia, minus i znak dolara. Dla topologii należy zawsze używać niepowtarzalnych
nazw; topologie o tej samej nazwie mogą ulec uszkodzeniu, gdy jeden rysunek z
topologią zostanie wstawiony do drugiego.

Opis topologii

Podaj opis dla topologii. Dodanie opisu pomaga użytkownikom w identyfikacji topologii.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe bez tworzenia topologii.

Wstecz

Niedostępne, ponieważ to jest pierwsze okno dialogowe na liście.

Dalej

Wyświetla następne okno dialogowe. Może być różne, w zależności od typu tworzonej
topologii.
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Koniec

Tworzy topologię używając bieżących ustawień. Podaj niepowtarzalną nazwę dla
topologii i przycisk kliknij Koniec.

Okno dialogoweOstrzeżenie tworzenia topologii

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego, aby wskazać, czy chcesz kontynuować tworzenie topologii.

Aby utworzyć topologię regionu (str. 710)

Kliknij Utwórz ➤ Topologia.

Wybrano 25 000 połączeń dla topologii. Tworzenie topologii o tym rozmiarze może być
długie.

■ Aby kontynuować tworzenie topologii, kliknij przycisk OK.

■ Aby wrócić do poprzedniego okna dialogowego bez tworzenia topologii, kliknij
przycisk Anuluj.

Jeżeli to ostrzeżenie ma się już nie pojawiać, zaznacz opcję Nie ostrzegaj mnie przed
tworzeniem dużej topologii.

Okno dialogowe Usuń topologię

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego, aby usunąć całą topologię.

Aby skasować topologię. (str. 794)
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Kliknij Analiza ➤ Więcej opcji topologii ➤ Usuń.

Podczas usuwania topologii, dane topologiczne są automatycznie usuwane z obiektów,
do których istnieje odniesienie wybranej topologii.

Wybierz Usuń geometrię, aby usunąć z bieżącego rysunku obiekty, do których istnieje
odniesienie.

Topologię można usunąć po spełnieniu jednego z poniższych warunków:

■ Była ona wczytana ze źródła, a wszystkie obiekty były utworzone podczas wczytania.

■ Została ona wczytana z bieżącego rysunku i uzupełniona.

Okno dialogowe Edycja oporu zgodnego

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego do edycji oporu zgodnego dla wybranego połączenia lub
węzła w istniejącej topologii, równocześnie podtrzymując spójność informacji topologii.

Aby edytować opór łamanej lub węzła w topologii sieci. (str. 722)

MAPEDITRES1 (polecenie Edycja oporu zgodnego) (str. 1682)
MAPEDITRES2 (polecenie Edycja oporu przeciwnego) (str. 1682)

Pole Wartość

Wyświetla opór zgodny dla obiektu. Podaj nową wartość i kliknij przycisk OK.
Wartość ta musi być wartością numeryczną.

Okno dialogowe Edycja kierunku

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.
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Użyj tego okna dialogowego do edycji kierunku wybranego obiektu liniowego w istniejącej
topologii, równocześnie podtrzymując spójność informacji topologii.

Aby określić kierunek obiektu liniowego (str. 720)

MAPEDITDIR
MAPRL

Pole Kierunek

Wpisz kierunek dla połączenia z listy i kliknij przycisk OK. Można wybrać
Dwukierunkowa, Od -> do lub Do -> od.

Okno dialogowe Edycja oporu przeciwnego

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Umożliwia edycję oporu przeciwnego wybranej łamanej w istniejącej topologii z
zachowaniem integralności informacji topologii.

Aby edytować opór łamanej lub węzła w topologii sieci. (str. 722)

MAPEDITRES1
MAPEDITRES2

Pole Wartość

Wyświetla opór przeciwny dla obiektu. Podaj nową wartość i kliknij przycisk OK.
Wartość ta musi być wartością numeryczną.

Okno dialogowe Edycja topologii

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.
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OSTRZEŻENIE To polecenie nie będzie obsługiwane w przyszłych wersjach. To jest stare
polecenie do edytowania geometrii, kierunku i oporu w topologii. Jest kilka nowych
poleceń do edycji topologii, takich jak MAPAN, MAPDL, MAPMP. Pełna lista znajduje
się w rozdziale Edycja topologii (str. 723)

Użyj tego okna dialogowego do modyfikowania obiektów w topologii bez niszczenia
danych topologicznych. W przypadku zmodyfikowania obiektów przy pomocy
standardowych poleceń edycji użyj opcji Aktualizuj, aby naprawić dane topologiczne
tego obiektu.

Aby edytować topologię (str. 726)

Grupa Nazwa topologii

Pozwala wybrać topologię z listy wczytanych topologii. Podczas modyfikowania
wybranego obiektu, dane topologiczne dla tego obiektu, są uaktualniane w wybranej
topologii.

UWAGA Jeżeli więcej niż jedna topologia posiada odniesienia do danego obiektu,
należy użyć opcji Aktualizuj, aby zmodyfikować pozostałe topologie.

Jeżeli żądana topologia, nie jest wczytana, kliknij przycisk Wczytaj.

Typ obiektu

Wybierz typ obiektu do edycji. Opcje obiektu nie są dostępne, jeśli nie odpowiadają
one typowi wybranej topologii.

Edycja

Określ operację edycyjną do wykonania na wybranym typie obiektu.
Kliknij przycisk OK, aby przeprowadzić określoną operację i wprowadzić wybór.
Aby anulować operację edycji, kliknij przycisk Zamknij.

WęzłyRegionŁamana

MAPNODEDIT (polecenie Edycja
węzła w topologii) (str. 1689)

MAPPOLYDEL (polecenie Usuń
region z topologii) (str. 1691)

MAPLINKEDIT (polecenie Edycja
połączenia w topologii) (str. 1685)

MAPNODADD (polecenie Dodaj
węzeł do topologii) (str. 1687)

MAPPOLYADD (polecenie Dodaj
region do topologii) (str. 1691)

MAPLINKADD (polecenie Dodaj
połączenie do topologii) (str. 1683)

MAPNODINS (polecenie Wstaw
węzeł do topologii) (str. 1689)

MAPPOLYUPD (polecenie Uaktu-
alnij region w topologii) (str. 1692)

MAPLINKDEL (polecenie Usuń
połączenie z topologii) (str. 1684)
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WęzłyRegionŁamana

MAPNODDEL (polecenie Usuń
węzeł z topologii) (str. 1688)

MAPLINKREV (polecenie Odwróć
kierunek połączenia w topologii) (str.
1686)

MAPNODUPD (polecenie Uaktu-
alnij węzeł w topologii) (str. 1690)

MAPLINKUPD (polecenie Uaktualnij
połączenie topologii) (str. 1686)

MAPEDITRES1 (polecenie Edycja
oporu zgodnego) (str. 1682)

MAPEDITDIR (polecenie Edycja
kierunku) (str. 1681)

MAPEDITRES1 (polecenie Edycja
oporu zgodnego) (str. 1682)

MAPEDITRES2 (polecenie Edycja
oporu przeciwnego) (str. 1682)

Okno dialogowe Łamane

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

To okno dialogowe jest używane podczas tworzenia topologii do wybrania łamanych,
które będą znajdować się w topologii.

Aby utworzyć topologię (str. 699)

Informacja o łamanych jest przechowywana jako dane obiektu i jest zapisywana z mapą.
Każde połączenie posiada odrębny numer, który jest automatycznie przekształcany za
każdym razem, gdy używasz polecenia topologii.

Opcje Wybierz automatycznie/ręcznie

■ Opcja Wybierz automatycznie wybiera wszystkie obiekty, które odpowiadają
kryteriom typu obiektu i filtru.

■ Opcja Wybierz ręcznie pozwala na ręczne wybieranie obiektów dla topologii. Aby
wybrać obiekty, należy kliknąć przycisk Wybierz <.
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Filtruj wybrane obiekty

Jeżeli wybrana jest ta opcja, wybierane są jedynie obiekty znajdujące się na określonych
warstwach lub blokach. Filtry używane są zarówno do ręcznego jak i automatycznego
wybierania obiektów.
Jeżeli ta opcja nie zostanie wybrana, filtry są ignorowane.

Pole Filtry warstw

Określ, na których warstwach należy szukać obiektów dla topologii.
Wprowadź gwiazdkę (*), aby przeszukać wszystkie warstwy.
Aby wybrać z listy warstw, kliknij przycisk Warstwy.

Okno dialogowe Konflikt wczytywania topologii

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego, aby wczytać topologię z rysunku źródłowego lub z rysunku
bieżącego.

Aby wczytać topologię (str. 776)

Kliknij Analiza ➤ Więcej opcji topologii ➤ Wczytaj topologię.

To okno dialogowe jest wyświetlane, gdy AutoCAD Map 3D wykryje powielone nazwy
topologii w rysunku źródłowym i w bieżącym rysunku.

Kliknij przycisk OK.

Okno dialogoweWczytaj topologię

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego do wczytywania topologii.

Aby wczytać topologię (str. 776)
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Kliknij Analiza ➤ Więcej opcji topologii ➤ Wczytaj topologię.

Opcje położenia topologii

Wybierz czy wczytać topologię znajdującą się w rysunku źródłowym, czy w bieżącym
rysunku.

Nazwa

Umożliwia wybranie topologii do wczytania. Jeśli topologia, którą chcesz wczytać nie
znajduje się na liście, upewnij się, że wybrałeś poprawne Położenie topologii. Lista
nazw topologii pochodzi z tabel danych obiektu. Tabele te mogą istnieć w bieżących
rysunkach, ale obiekty topologii mogą istnieć jedynie w rysunkach źródłowych.

Typ

Wyświetla typ wybranej topologii.

Opis

Wyświetla opis wybranej topologii.

Utwórz obiekty topologiczne po wczytaniu

Jeżeli wybrana topologia pochodzi z rysunku źródłowego, należy zaznaczyć to pole,
aby skopiować obiekty topologii do bieżącego rysunku po jej wczytaniu. Jeśli ta opcja
nie zostanie zaznaczona, obiekty zostaną wczytywane, ale nie skopiowane do bieżącego
rysunku.

Dodaj obiekty topologiczne do zbioru zapisu

Wybierz tę opcję, aby dodać obiekty w bieżącym rysunku do zapisu w rysunkach
źródłowych, jeżeli są one opisane przez daną topologię.

Sprawdź geometrię obiektów topologicznych

Wybierz tę opcję, aby sprawdzić czy geometria obiektów dla wybranej topologii jest
prawidłowa. Wszystkie nieprawidłowe obiekty są wyróżnione.

Uzupełnij istniejące obiekty topologiczne

Jeżeli wybrana topologia pochodzi z bieżącego rysunku wybierz tę opcję, aby uzupełnić
niekompletne obiekty w topologii.
Opcji tej należy używać, aby upewnić się, że obiekty w bieżącym rysunku są dostępne
do edycji topologii. Mapa tworzy zapytania o wszystkie obiekty z rysunków źródłowych,
potrzebne do utworzenia samodzielnego podzespołu obiektów topologii.
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Okno dialogoweWczytaj topologię z rysunku źródłowego

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego do ustawienia opcji podczas wczytywania topologii z rysunku
źródłowego.

Aby wczytać topologię (str. 776)

Kliknij Analiza ➤ Więcej opcji topologii ➤ Wczytaj topologię.

Obiekty topologiczne

Utwórz obiekty topologiczne po wczytaniu

Jeżeli wybrana topologia pochodzi z rysunku źródłowego, należy zaznaczyć to pole,
aby skopiować obiekty topologii do bieżącego rysunku po jej wczytaniu. Jeśli ta opcja
nie zostanie zaznaczona, obiekty zostaną wczytywane, ale nie skopiowane do bieżącego
rysunku.

Dodaj obiekty topologiczne do zbioru zapisu

Wybierz tę opcję, aby dodać obiekty w bieżącym rysunku do zapisu w rysunkach
źródłowych, jeżeli są one opisane przez daną topologię. Oznacza to, że obiekty zostaną
zapisane w ich rysunkach źródłowych i zastąpią oryginalne obiekty.

Weryfikacja topologii

Sprawdź geometrię obiektów topologicznych

Wybierz tę opcję, aby sprawdzić czy geometria obiektów dla wybranej topologii jest
prawidłowa. Wszystkie nieprawidłowe obiekty są wyróżnione.

Okno dialogowe Analiza topologii sieci - Wybierz położenie

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.
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Użyj tego okna dialogowego do określenia położeń używanych do analizy sieci.

Wykonywanie analizy najkrótszej trasy (str. 1106)
Aby wykonać analizę najlepszej drogi (str. 1110)
Aby wykonać analizę rozpływu (str. 1114)

Kliknij Analiza ➤ Analiza sieci.

Podczas wybierania punktów, AutoCAD Map 3D lokalizuje najbliższy węzeł do wskazanego
punktu.

■ Najkrótsza droga — Określ punkt początkowy i końcowy.

■ Najlepsza droga — Określ punkt początkowy i jeden lub więcej punktów
przejściowych.

■ Rozpływ — Określ tylko punkt początkowy.

Punkt początkowy

Wybierz punkt początkowy. Kliknij przycisk Wybierz punkt, aby wybrać punkt na mapie.
Naciśnij klawisz Enter, aby wrócić do tego okna dialogowego. Wszystkie trzy formy
analizy sieci wymagają punktu początkowego.

Punkt przejściowy

Wybierz jeden lub więcej punktów przejściowych dla analizy najlepszej drogi. Kliknij
przycisk Wybierz punkt, aby wybrać punkty na mapie. Na mapie, kliknij punkt, aby go
wybrać. Zaakceptuj punkt, anuluj wybrany punkt lub wybierz dodatkowe punkty:

■ Aby zaakceptować punkt i wrócić do okna dialogowego, naciśnij klawisz Enter lub
kliknij prawym przyciskiem i wybierz Enter.

■ Aby odrzucić punkt i wrócić do okna dialogowego, naciśnij klawisz Esc lub kliknij
prawym przyciskiem i wybierz Anuluj.

■ Aby zaakceptować punkt i określić inny punkt, kliknij prawym przyciskiem. Kliknij
przycisk Następny punkt.

Punkt końcowy

Wybiera punkt końcowy dla analizy najkrótszej drogi. Kliknij przycisk Wybierz punkt,
aby wybrać punkt na mapie. Naciśnij klawisz Enter, aby wrócić do tego okna
dialogowego.
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Lista położeń

Na tej liście wyświetlane są określone punkty.

■ Aby sprawdzić położenie punktu na mapie, wybierz współrzędne na liście. Kliknij
przycisk Podgląd.

■ Aby usunąć punkt z listy, wybierz współrzędne. Kliknij przycisk Usuń.

Wczytaj

Użyj poprzednio zachowanych ustawień.

Zapisz

Zapisz bieżące ustawienia, aby można ich użyć ponownie.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe bez wykonywania analizy sieci.

Wstecz

Wyświetla poprzednie okno dialogowe.

Dalej

Wyświetla Okno dialogowe Analiza topologii sieci - Opór i kierunek (str. 1724).

Koniec

Wykonuje analizę sieci używając bieżących ustawień. Dla najkrótszej drogi, Koniec
jest dostępny po wybraniu punktu początkowego i punktu końcowego. Dla rozpływu,
Koniec jest dostępny po wybraniu punktu początkowego.

Okno dialogowe Analiza topologii sieci - Wyjście

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego do przeglądania na ekranie wyników analizy sieci.

Wykonywanie analizy najkrótszej trasy (str. 1106)
Aby wykonać analizę najlepszej drogi (str. 1110)
Aby wykonać analizę rozpływu (str. 1114)

Kliknij Analiza ➤ Analiza sieci.

Możliwe jest ustalenie nazwy i opisu dla nowej topologii.
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Wyróżnij

Pokazuje wyniki analizy na ekranie, używając koloru określonego w polu Kolor.

Kolor

Wybierz kolor, który ma być używany do wyróżnienia wyników analiz na mapie. Aby
usunąć kolor po obejrzeniu wyników na mapie, kliknij menu Widok  ➤ Przerysuj.

Utwórz topologię

Tworzy nową topologię używając wyników analizy.

Nazwa

Podaj niepowtarzalną nazwę dla nowej topologii. Nazwa topologii może zawierać
litery, cyfry, znaki podkreślenia i znak minus.

Opis

Podaj opis nowej topologii.

Wczytaj

Użyj poprzednio zachowanych ustawień.

Zapisz

Zapisz bieżące ustawienia, aby można ich użyć ponownie.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe bez wykonywania analizy sieci.

Wstecz

Wyświetla poprzednie okno dialogowe.

Dalej

Niedostępne, ponieważ to jest ostatnie okno dialogowe na liście.

Koniec

Wykonuje analizę sieci używając bieżących ustawień. Dla najkrótszej drogi, Koniec
jest dostępny po wybraniu punktu początkowego i punktu końcowego. Dla najlepszej
drogi, Koniec jest dostępny po wybraniu punktu początkowego i przynajmniej jednego
punktu przejściowego. Dla rozpływu, Koniec jest dostępny po wybraniu punktu
początkowego.

Okno dialogowe Analiza topologii sieci - Opór i kierunek

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.
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Użyj tego okna dialogowego do określenia oporu dla łamanych i węzłów oraz do określenia
sposobu wyznaczenia kierunku łamanych dla analizy sieci.

Wykonywanie analizy najkrótszej trasy (str. 1106)
Aby wykonać analizę najlepszej drogi (str. 1110)
Aby wykonać analizę rozpływu (str. 1114)

Kliknij Analiza ➤ Analiza sieci.

Kierunek

Określa sposób wyznaczania kierunku łamanych podczas analizy.

Kierunek łamanej

Podaj wartość albo położenie danych używanych do wyznaczenia kierunku połączeń.
Aby wybrać położenie danych z listy, kliknij przycisk Budowa wyrażenia. Wybierz dane,
aby je użyć. Można również podać dowolne poprawne wyrażenie. Więcej informacji
znajduje się w rozdziale Analizator wyrażeń (str. 1299). Jeżeli to pole zostanie puste,
zostanie użyta Dwukierunkowa (0).

Kierunek łamanej jest...Jeżeli wyrażenie zwraca...

Dwukierunkowość>0 lub znak

Ma kierunek fizycznyLiczba dodatnia

Ma odwrócony kierunek fizycznyLiczba ujemna

Przeciwny

Wybierz tę opcję, aby użyć kierunku odwrotnego do podanego w polu Kierunek łamanej.

Opór zgony łamanej

Określa sposób wyznaczania oporu dla łamanych i węzłów. Podaj położenie danych
używanych przy określaniu oporu zgodnego i oporu przeciwnego połączeń oraz oporu
węzłów. Aby użyć wartości z tabeli danych obiektu lub z zewnętrznej bazy danych,
kliknij przycisk Budowa wyrażenia. Wybierz dane, aby ich użyć. Można również podać
dowolne poprawne wyrażenie.

■ Opór zgodny łamanej — Określ opór podróży w kierunku utworzenia łamanej.
Jeżeli to pole zostanie puste, zostanie użyta długość linii (.LENGTH).
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■ Opór przeciwny łamanej — Określ opór w przeciwnym kierunku wzdłuż łamanej.
Jeżeli to pole zostanie puste, zostanie użyta długość linii (.LENGTH).

■ Opór węzła — Określ opór węzła w topologii sieci, na przykład opór zaworu w
sieci rurociągów lub skrzyżowania w sieci dróg. Jeżeli to pole zostanie puste,
zostanie użyte zero (0).

■ Określ maksymalny i minimalny opór dla drogi.

PORADA Nie można obliczyć najlepszej drogi, jeżeli topologia zawiera ujemne wartości
oporu, lub jeżeli wszystkie wartości oporu są równe zeru (lub używają wyrażeń, które
dają w wyniku zero). Jeżeli wszystkie wartości oporu są równe zeru, każda droga jest
tak samo dobra jak każda inna i nie ma "najlepszej drogi".

Wczytaj

Użyj poprzednio zachowanych ustawień.

Zapisz

Zapisz bieżące ustawienia, aby można ich użyć ponownie.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe bez wykonywania analizy sieci.

Wstecz

Wyświetla poprzednie okno dialogowe.

Dalej

Kliknij, aby wyświetlić Okno dialogowe Analiza topologii sieci - Wyjście (str. 1723).

Koniec

Wykonuje analizę sieci używając bieżących ustawień.

Okno dialogowe Analiza topologii sieci - Wybierz metodę

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego do określenia wykonywanego typu analizy sieci.

Wykonywanie analizy najkrótszej trasy (str. 1106)
Aby wykonać analizę najlepszej drogi (str. 1110)
Aby wykonać analizę rozpływu (str. 1114)
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Kliknij Analiza ➤ Analiza sieci.

Najkrótsza droga

Oblicza optymalną trasę między dwoma węzłami. Przykładowo można znaleźć
najkrótszą drogę między miejscem wypadku a szpitalem. Wszystkie trasy pomiędzy
punktem początkowym a końcowym muszą mieć całkowity opór większy niż podane
minimum i mniejszy niż podane maksimum.

Najlepsza droga

Znajduje najlepszą drogę od punktu początkowego, do jednego lub więcej punktów
pośrednich i z powrotem do punktu początkowego. Odległość pomiędzy węzłami
uwzględnia kierunek i opór pośrednich połączeń i węzłów.

Rozpływ

Pokazuje wszystkie możliwe drogi od wybranego węzła, sumując wartości oporu
każdego połączenia i węzła na drodze. Analiza danej ścieżki zostaje przerwana w chwili,
kiedy suma jej oporów osiąga maksymalną wartość. Przykładowo można utworzyć
rozpływ dla piętnastominutowej podróży od punktu startowego z uwzględnieniem
długości ulic i ograniczeń prędkości.
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Wczytaj

Użyj poprzednio zachowanych ustawień.

Zapisz

Zapisz bieżące ustawienia, aby można ich użyć ponownie.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe bez wykonywania analizy sieci.

Wstecz

Niedostępne, ponieważ to jest pierwsze okno dialogowe na liście.

Dalej

Kliknij, aby wyświetlić Okno dialogowe Analiza topologii sieci - Wybierz położenie
(str. 1721).

Koniec

Wykonuje analizę sieci używając bieżących ustawień. Dla najkrótszej drogi, Koniec
jest dostępny po wybraniu punktu początkowego i punktu końcowego. Dla najlepszej
drogi, Koniec jest dostępny po wybraniu punktu początkowego i przynajmniej jednego
punktu przejściowego. Dla rozpływu, Koniec jest dostępny po wybraniu punktu
początkowego.

Okno dialogoweWęzły - Topologia sieci i regionów

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.
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Użyj tego okna dialogowego, aby podczas tworzenia topologii wybrać węzły, które mają
zostać w niej zawarte.

Aby utworzyć topologię (str. 699)

Kliknij Utwórz ➤ Topologia.

Informacja o węzłach jest przechowywana jako dane obiektu i zapisana z mapą. Każdy
węzeł posiada odrębny numer, który jest automatycznie przekształcany za każdym razem,
gdy używasz polecenia topologii.

Opcje Wybierz automatycznie/ręcznie

■ Opcja Wybierz automatycznie wybiera wszystkie obiekty, które odpowiadają
kryteriom typu obiektu i filtru.

■ Opcja Wybierz ręcznie pozwala na ręczne wybieranie obiektów dla topologii. Aby
wybrać obiekty, należy kliknąć przycisk Wybierz <.

Filtruj wybrane obiekty

Jeżeli wybrana jest ta opcja, wybierane są jedynie obiekty znajdujące się na określonych
warstwach lub blokach. Filtry używane są zarówno do ręcznego jak i automatycznego
wybierania obiektów.
Jeżeli ta opcja nie zostanie wybrana, filtry są ignorowane.

Pole Filtry warstw

Określ, na których warstwach należy szukać obiektów dla topologii.
Wprowadź gwiazdkę (*), aby przeszukać wszystkie warstwy.
Aby wybrać z listy warstw, kliknij Warstwy.

Pole Filtry bloku

Określ, w których blokach należy szukać obiektów dla topologii.

■ Wprowadź gwiazdkę (*), aby przeszukać wszystkie bloki (*).

■ Aby wybrać z listy definicji bloków w zestawie rysunków, wybierz przycisk Bloki.

■ Aby wybrać obiekty typu punkt, wprowadź ACAD_POINT.
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Utwórz węzły

Określa, czy węzły, które nie są obecne w wybranych obiektach, powinny zostać
utworzone do uzupełnienia topologii. (Węzły są opcjonalne)

Pole Utwórz na warstwie

Jeśli tworzone są nowe węzły lub centroidy, określ na których warstwach powinny być
umieszczone.
Aby wybrać z listy warstw, kliknij przycisk Warstwy.

Pole Utwórz przy pomocy

Jeśli tworzone są nowe węzły lub centroidy, określ przy pomocy jakiego bloku powinny
zostać utworzone.

■ Aby wybrać z listy definicji bloków w zestawie rysunków, wybierz przycisk Bloki.

■ Aby utworzyć węzły lub centroidy jako punkt, zostaw to pole puste lub wprowadź
ACAD_POINT.

Okno dialogoweWęzły - Topologia węzłów

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego, aby podczas tworzenia topologii wybrać węzły, które mają
zostać w niej zawarte.

Aby utworzyć topologię (str. 699)

Kliknij Utwórz ➤ Topologia.

Informacja o węzłach jest przechowywana jako dane obiektu i zapisana z mapą. Każdy
węzeł posiada odrębny numer, który jest automatycznie przekształcany za każdym razem,
gdy używasz polecenia topologii.

Opcje Wybierz automatycznie/ręcznie

■ Opcja Wybierz automatycznie wybiera wszystkie obiekty, które odpowiadają
kryteriom typu obiektu i filtru.
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■ Opcja Wybierz ręcznie pozwala na ręczne wybieranie obiektów dla topologii. Aby
wybrać obiekty, należy kliknąć przycisk Wybierz <.

Filtruj wybrane obiekty

Jeżeli wybrana jest ta opcja, wybierane są jedynie obiekty znajdujące się na określonych
warstwach lub blokach. Filtry używane są zarówno do ręcznego jak i automatycznego
wybierania obiektów.
Jeżeli ta opcja nie zostanie wybrana, filtry są ignorowane.

Pole Filtry warstw

Określ, na których warstwach należy szukać obiektów dla topologii.
Wprowadź gwiazdkę (*), aby przeszukać wszystkie warstwy.
Aby wybrać z listy warstw, kliknij Warstwy.

Pole Filtry bloku

Określ, w których blokach należy szukać obiektów dla topologii.

■ Wprowadź gwiazdkę (*), aby przeszukać wszystkie bloki (*).

■ Aby wybrać z listy definicji bloków w zestawie rysunków, wybierz przycisk Bloki.

■ Aby wybrać obiekty typu punkt, wprowadź ACAD_POINT.

Okno dialogowe Zmień nazwę topologii

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego, aby zmienić nazwę topologii.

Aby zmienić zmianę, opisu lub oba te elementy topologii (str. 793)

Kliknij Analiza ➤ Więcej opcji topologii ➤ Zmień nazwę.

Zanim zmienisz nazwę topologii, pamiętaj o następujących rzeczach:

■ Dołącz wszystkie rysunki źródłowe, do których topologia posiada odniesienia. Jeśli
rysunki źródłowe nie są dołączone, możesz uszkodzić zestaw danych.
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■ Upewnij się, że topologia jest wczytana. Topologia musi być całkowicie przedstawiona
albo w plikach źródłowych, albo w bieżącym rysunku.

■ Nie można zmienić nazwy topologii, jeśli w rysunku znajdują się przywołane obiekty.
Musisz zapisać wszystkie przywołane obiekty z powrotem do ich rysunków
źródłowych, lub odłączyć je od ich rysunków źródłowych przed zmianą nazwy
topologii.

■ Upewnij się, że opcja Utwórz kopię zapasową pliku rysunku źródłowego nie jest
wybrana na karcie Zapis w rysunkach źródłowych w Okno dialogowe Opcje mapy
AutoCAD (str. 1650).

■ Operacji zmiany nazwy nie można cofnąć przy pomocy polecenia COFAJ.

Nowa nazwa

Podaj nową nazwę dla topologii. Nazwy mogą zawierać litery, cyfry, znaki podkreślenia
i znak minus. Nazwy nie mogą zawierać spacji.

Nowy opis

Podaj opis dla topologii.

Okno dialogoweWybierz dane - Nakładanie topologii

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego do wybrania danych dołączanych do otrzymanej topologii
po wykonaniu operacji nałożenia topologii.

Aby znaleźć regiony podporządkowane w czasie nakładania dwóch topologii (str. 716)

Kliknij Analiza ➤ Nałożenie.

Wybrane pola i kolumny są dodawane do nowych tabel danych obiektu, które są dołączane
do otrzymanej topologii.

Pole Dane źródłowe

Wybierz pola i kolumny. Można połączyć dane z różnych tabel.
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Aby wybrać pole z tabeli danych obiektu, wybierz opcję Dane opisowe, a następnie
wybierz tabelę z listy. Z listy Dostępne pola/kolumny, wybierz używane pola. Kliknij
przycisk >>.
Aby wybrać kolumny z zewnętrznej bazy danych, wybierz opcję Dane SQL, a następnie
wybierz z listy nazwę ścieżki połączenia. Z listy Dostępne pola/kolumny, wybierz
używane kolumny. Kliknij przycisk >>.
Lista szablonów połączeń zawiera tylko szablony dla rysunku, w którym wczytana jest
topologia. Oznacza to, że jeśli topologia została wczytana z rysunków źródłowych, na
liście znajdują się szablony połączeń zdefiniowane w rysunku źródłowym; jeżeli
topologia jest wczytana z bieżącego rysunku, na liście znajdują się szablony połączeń
z bieżącego rysunku. Dodatkowo, należy się upewnić, że do bieżącego rysunku
dołączone jest odpowiednie źródło danych.

Pole Dane docelowe

Określ nazwę i opis nowej tabeli danych obiektu, która ma być utworzona dla
otrzymanej topologii.
Nazwa tabeli nie może zawierać spacji. Musi rozpoczynać się od znaku
alfanumerycznego. Nazwa tabeli musi być niepowtarzalna.

Lista Dostępne pola/kolumny

Podaje pola w wybranej tabeli danych obiektu lub zewnętrznej bazie danych.
Aby dodać pola lub kolumny do nowej tabeli danych obiektu, wybierz je z listy. Kliknij
przycisk >>.

Lista Wybrane pola/kolumny

Podaje pola, które zostaną utworzone w nowej tabeli danych obiektu. Ta tabela może
zawierać wartości z kilku tabel danych obiektu i zewnętrznych baz danych.

OknodialogoweBufortopologii -Utwórznowecentroidy iwęzły

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego, aby określić bloki, które mają zostać użyte do tworzenia
węzłów i centroid w otrzymanej topologii buforu.

Aby wykonać buforowanie topologii (str. 1127)

Kliknij Mapa ➤ Topologia ➤ Bufor.
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Punkt dla tworzonej centroidy

Określ blok używany do reprezentacji centroid.

■ Aby wybrać z listy definicji bloków w zestawie rysunków, kliknij strzałkę w dół.

■ Aby utworzyć centroidy używając bloku zapisanego jako plik DWG, kliknij przycisk
[...] i wybierz plik, który zostanie użyty.

■ Aby utworzyć centroidy jako punkt, zostaw to pole puste lub wprowadź
ACAD_POINT.

Punkt dla tworzonego węzła

Określ blok używany do reprezentacji węzłów.

■ Aby wybrać z listy definicji bloków w zestawie rysunków, kliknij strzałkę w dół.

■ Aby utworzyć węzły używając bloku zapisanego jako plik DWG, kliknij przycisk
[...] i wybierz plik, który zostanie użyty.

■ Aby utworzyć węzły jako punkt, zostaw to pole puste lub wprowadź ACAD_POINT.

Koniec

Tworzy bufor używając bieżących ustawień po określeniu wielkości bufora i podaniu
poprawnej nazwy topologii.

Okno dialogowe Bufor topologii - Nowa topologia

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego do określenia ustawień przeglądania na ekranie wyniku
tworzenia buforów.

Aby wykonać buforowanie topologii (str. 1127)

Kliknij Mapa ➤ Topologia ➤ Bufor.

Dla nowej topologii możliwe jest określenie nazwy, opisu i warstwy.
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Wyróżnij

Pokazuje wyniki analizy na ekranie, używając koloru określonego w polu Kolor.

Kolor

Wybierz kolor, który ma być używany do wyróżnienia wyników analiz na mapie. Aby
usunąć kolor po obejrzeniu wyników na mapie, kliknij menu Widok  ➤ Przerysuj.

Nazwa

Podaj niepowtarzalną nazwę dla nowej topologii. Nazwa topologii może zawierać
litery, cyfry, znaki podkreślenia i znak minus.

Opis

Podaj opis nowej topologii.

Warstwa

Określ warstwę dla nowej topologii. Aby wybrać z listy warstw w bieżącym rysunku,
kliknij strzałkę w dół. Aby utworzyć nową warstwę, wpisz nazwę w polu.

UWAGA Nie należy określać warstwy zamkniętej. Jeżeli tak się stanie, AutoCAD Map
3D może zakończyć tylko część procesu buforowania (może utworzyć geometrię
bufora, ale nie topologię bufora). Aby użyć warstwy zamkniętej, należy najpierw ją
otworzyć.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe bez tworzenia bufora.

Wstecz

Wyświetla poprzednie okno dialogowe.

Dalej

Kliknij, aby wyświetlić Okno dialogowe Bufor topologii - Utwórz nowe centroidy i
węzły (str. 1733).

Koniec

Tworzy bufor używając bieżących ustawień. Przycisk Koniec będzie dostępny po
podaniu wielkości bufora i poprawnej nazwy topologii.

Okno dialogowe Bufor topologii - Ustawwielkość bufora

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.
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Użyj tego okna dialogowego, aby określić odległość między obiektem a buforem. Bufor
zostanie rozszerzony na określoną odległość od obiektów. Można podać liczbę, wyrażenie,
pole tabeli danych obiektu lub zewnętrzną bazę danych.

Aby wykonać buforowanie topologii (str. 1127)

Kliknij Mapa ➤ Topologia ➤ Bufor.

Bufor jest strefą narysowaną wokół topologii. Używając buforowania można łatwo
zidentyfikować te obiekty, które leżą w określonej odległości od obiektów w topologii
obiektów punktowych, liniowych i powierzchniowych.

Wielkość bufora

Podaj odległość od obiektu do bufora. Bufor zostanie rozszerzony na określoną
odległość od obiektów. Aby utworzyć bufor wewnątrz istniejącego regionu, wprowadź
wartość ujemną dla przesunięcia bufora. Odstęp bufora można zdefiniować jako:

■ Wartość numeryczną. Aby zmniejszyć rozmiar istniejących regionów, wprowadź
wartość ujemną.

■ Wyrażenie, określające wartość numeryczną. Informacje o poprawnych wyrażeniach
znajdują się w rozdziale Funkcje i zmienne Analizatora wyrażeń.

■ Wartość z tabeli danych obiektu. Kliknij Budowa wrażenia, aby wybrać tabelę i
pole.

■ Wartość z zewnętrznej bazy danych. Kliknij Budowa wyrażenia, aby wybrać szablon
połączenia i kolumnę.

UWAGA Przy tworzeniu bufora dookoła regionów, gdy trzeba wykorzystać wartość
z tabeli danych obiektu lub z zewnętrznej bazy danych, dane muszą być dołączone
do centroidy regionu.

Budowa wyrażenia

Kliknij, aby wybrać pole w tabeli danych obiektu lub zewnętrzną bazę danych z listy
dostępnych danych.

Dalej

Kliknij, aby wyświetlić Okno dialogowe Bufor topologii - Nowa topologia (str. 1734).
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Koniec

Tworzy bufor, używając bieżących ustawień po określeniu wielkości bufora i podaniu
poprawnej nazwy topologii.

Okno dialogowe Łączenie topologii - Utwórz nowe centroidy i
węzły

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego do określenia bloku używanego do tworzenia węzłów i
centroid w wyniku łączenia obiektów.

Aby połączyć obiekty topologiczne (str. 1123)

Kliknij Analiza ➤ Łączenie.

Punkt dla tworzonej centroidy

Określ blok używany do reprezentacji centroid.

■ Aby wybrać z listy definicji bloków w zestawie rysunków, kliknij strzałkę w dół.

■ Aby utworzyć centroidy używając bloku zapisanego jako plik DWG, kliknij przycisk
Przeglądaj. Wybierz plik, aby go użyć.

■ Aby utworzyć centroidy jako punkt, zostaw to pole puste lub wprowadź
ACAD_POINT.

Punkt dla tworzonego węzła

Określ blok używany do reprezentacji węzłów.

■ Aby wybrać z listy definicji bloków w zestawie rysunków, kliknij strzałkę w dół.

■ Aby utworzyć węzły używając pliku DWG, kliknij przycisk Przeglądaj. Wybierz plik,
aby go użyć.

■ Aby utworzyć węzły jako punkt, zostaw to pole puste lub wprowadź ACAD_POINT.
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Anuluj

Zamyka okno dialogowe bez wykonywania łączenia topologii.

Wstecz

Wyświetla poprzednie okno dialogowe.

Dalej

Niedostępne, ponieważ to jest ostatnie okno dialogowe na liście.

Koniec

Łączy topologię używając bieżących ustawień. Przycisk Koniec będzie dostępny po
podaniu parametru łączenia i poprawnej nazwy topologii.

Okno dialogowe Łączenie topologii - Utwórz węzły

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego do określenia czy nowe węzły będą tworzone w punktach
końcowych łamanych, gdy brak ich w wyniku łączenia obiektów. Jeżeli tak, należy określić
blok używany do tworzenia węzłów.

Aby połączyć obiekty topologiczne (str. 1123)

Kliknij Analiza ➤ Łączenie.

Utwórz nowe węzły dla topologii

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje utworzenie nowych węzłów, gdy będą
potrzebne, w punktach końcowych łamanych w wyniku łączenia obiektów. Jest to
opcjonalne, ale może być przydatne, jeżeli w przyszłości topologia wynikowa będzie
analizowana.

Punkt dla tworzonego węzła

Określ blok używany do reprezentacji węzłów.

■ Aby utworzyć węzły używając bloku zdefiniowanego w zestawie rysunków, kliknij
strzałkę w dół i wybierz blok z listy.

■ Aby utworzyć węzeł używając bloku zapisanego jako plik DWG, kliknij przycisk
Przeglądaj. Wybierz plik, aby go użyć. Wstawia cały DWG jako jeden blok.
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■ Aby utworzyć węzły jako punkty, wybierz ACAD_POINT.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe bez wykonywania łączenia topologii.

Wstecz

Wyświetla poprzednie okno dialogowe.

Dalej

Niedostępne, ponieważ to jest ostatnie okno dialogowe na liście.

Koniec

Łączy topologię używając bieżących ustawień. Przycisk Koniec będzie dostępny po
podaniu parametru łączenia i poprawnej nazwy topologii.

Okno dialogowe Łączenie topologii - Nowa topologia

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego do określenia ustawień przeglądania na ekranie wyniku
łączenia obiektów.

Aby połączyć obiekty topologiczne (str. 1123)

Kliknij Analiza ➤ Łączenie.

Dla nowej topologii możliwe jest określenie nazwy, opisu i warstwy.

Wyróżnij

Pokazuje wyniki analizy na ekranie, używając koloru określonego w polu Kolor.

Kolor

Wybierz kolor, który ma być używany do wyróżnienia wyników analiz na mapie. Aby
usunąć kolor po obejrzeniu wyników na mapie, kliknij menu Widok  ➤ Przerysuj.

Nazwa

Podaj niepowtarzalną nazwę dla nowej topologii. Nazwa topologii może zawierać
litery, cyfry, znaki podkreślenia i znak minus.

Okno dialogowe Łączenie topologii - Nowa topologia | 1739



Opis

Podaj opis nowej topologii.

Warstwa

Określ warstwę dla nowej topologii. Aby wybrać z listy warstw w bieżącym rysunku,
kliknij strzałkę w dół. Aby utworzyć nową warstwę, wpisz nazwę w polu.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe bez wykonywania łączenia topologii.

Wstecz

Wyświetla poprzednie okno dialogowe.

Dalej

Kliknij, aby wyświetlić Okno dialogowe Łączenie topologii - Dane opisowe (str. 1740).

Koniec

Łączy topologię używając bieżących ustawień. Przycisk Koniec będzie dostępny po
podaniu parametru łączenia i poprawnej nazwy topologii.

Okno dialogowe Łączenie topologii - Dane opisowe

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego, aby utworzyć lub określić tabelę wyników (tabelę danych
obiektu, która będzie magazynować dane wynikowego pola łączenia).

Możliwe jest odniesienie do istniejącej tabeli danych obiektu lub zdefiniowanie nowej.
Pole łączenia może być zmienną danych obiektu lub wyrażeniem.

Aby połączyć obiekty topologiczne (str. 1123)

Kliknij Analiza ➤ Łączenie.

Operacja łączenia zaczyna od pojedynczej pozycji i łączy wszystkie sąsiadujące obiekty,
które mają tę samą wartość dla tej pozycji. Dane topologii wynikowej zawierają jedynie
pole użyte do przeprowadzenia połączenia.
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Przykładowo możesz przeprowadzić operację łączenia na granicach mapy kodu
pocztowego, odnoszących się do nazwy województwa jako pola danych. Łączenie kodów
pocztowych względem województw, daje rezultat w postaci geometrii granic
województwa. Dane posiadają nazwę województwa. W takim wypadku tabela wyników
przechowuje pola wyników złożone z nazwy kraju.

Tabela danych obiektu

Wybierz tabelę danych obiektu z listy tabel bieżącego rysunku.

Pole danych obiektu

Wybierz pole z listy pól wybranej tabeli. Aby dodać nowe pole, kliknij przycisk Definiuj.

Definiuj

Kliknij, aby dodać nowe pole danych obiektu.

Koniec

Łączy topologię używając bieżących ustawień, po podaniu parametru łączenia i
poprawnej nazwy topologii.

Okno dialogowe Łączenie topologii - Ustaw parametr

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego do wybrania danych, na podstawie których ma się odbyć
łączenie.

Aby połączyć obiekty topologiczne (str. 1123)

Kliknij Analiza ➤ Łączenie.

Podczas wykonywania łączenia, można utworzyć nową topologię przez złożenie regionów,
posiadających tę samą wartość danej w określonym polu. Pole to jest nazywane polem
łączenia. Pole łączenia może być polem danych obiektu lub kolumną połączonej
zewnętrznej bazy danych.
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Połącz przez

Wybierz dane, na podstawie których ma się odbyć łączenie. Często to pole jest
nazywane polem łączenia.

■ Aby użyć danych obiektu w zewnętrznej bazie danych, kliknij przycisk Budowa
wyrażenia. Wybierz dane, aby je użyć.
Uwaga, polecenie Łączenia wykorzystuje tylko te dane, które są dołączone albo
połączone do centroidy regionu. Nie wykorzystuje danych dołączonych do granicy
regionu.

■ Można również podać dowolne poprawne wyrażenie. Więcej informacji znajduje
się w rozdziale Analizator wyrażeń (str. 1299).

Wszystkie sąsiadujące regiony lub połączone linie, posiadające tę samą wartość dla
tego pola, zostaną połączone w jeden obiekt.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe bez wykonywania łączenia topologii.

Wstecz

Niedostępne, ponieważ to jest pierwsze okno dialogowe na liście.

Dalej

Kliknij, aby wyświetlić Okno dialogowe Łączenie topologii - Nowa topologia (str. 1739).

Koniec

Łączy topologię używając bieżących ustawień. Przycisk Koniec będzie dostępny po
podaniu parametru łączenia i poprawnej nazwy topologii.

Okno dialogowe Analiza nałożenia topologii - Typ analizy

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego do wybrania typu operacji nakładania, która ma być
wykonana: Iloczyn logiczny, Suma logiczna, Tożsamość, Wymaż, Przytnij lub Wklej.

Aby znaleźć regiony podporządkowane w czasie nakładania dwóch topologii (str. 716)

Kliknij Analiza ➤ Nałożenie.
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Nakładane topologie muszą być wczytane do bieżącego rysunku. Aby wczytać topologie
z bieżącego rysunku lub z dołączonych rysunków źródłowych, kliknij menu Analiza  ➤ 

Więcej opcji topologii  ➤ Wczytaj topologię.

Operacje analizy nałożenia

Wybierz operację nakładania:

■ Iloczyn — Tylko obszary będące zarówno w topologii źródłowej jak i nakładanej
zostaną umieszczone w topologii wynikowej.

Wynik nałożenia

■ Suma — Obszary, które są albo w topologii źródłowej, albo w nakładanej, zostaną
umieszczone w topologii wynikowej.

Wynik nałożenia

■ Tożsamość — Topologia wynikowa będzie zawierała obszary, które są w topologii
źródłowej oraz obszary z topologii nakładanej, które leżą w granicach topologii
źródłowej.

Wynik nałożenia

■ Wymaż — Wynikowa topologia będzie zawierała obszary, które są w topologii
źródłowej oprócz tych, które są pokrywane przez nakładaną topologię. Obszar
pokrywany przez nakładane regiony jest wymazywany z obszaru regionu
źródłowego.
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Wynik nałożenia

■ Przytnij — Wynikowa topologia będzie zawierała obszary, które są w topologii
źródłowej oprócz tych, które są poza granicami nakładanej topologii. Regiony
źródłowe są obcinane do zewnętrznych granic topologii nakładanych.

Wynik nałożenia

■ Wklej — Topologia nakładana zostaje "wklejona" do topologii źródłowej. Wynikowa
topologia zawiera topologię nakładaną i wszystkie obszary topologii źródłowej,
które wychodzą poza granice nakładanej topologii.

Wynik nałożenia

Wczytaj

Użyj poprzednio zachowanych ustawień.

Zapisz

Zapisz bieżące ustawienia, aby można ich użyć ponownie.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe bez wykonywania nakładania topologii.

Wstecz

Niedostępne, ponieważ to jest pierwsze okno dialogowe na liście.
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Dalej

Kliknij, aby wyświetlić Okno dialogowe Analiza nałożenia topologii - Wybierz topologię
nakładaną (str. 1750).

Koniec

Wykonuje nakładanie topologii używając bieżących ustawień. Przycisk Koniec będzie
dostępny po wybraniu topologii nakładanej i podaniu poprawnej nazwy topologii dla
topologii wynikowej.

Okno dialogowe Analiza nałożenia topologii - Utwórz nowe
centroidy i węzły

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego do określenia bloku, używanego do tworzenia węzłów i
centroid w wyniku nakładania topologii.

Aby znaleźć regiony podporządkowane w czasie nakładania dwóch topologii (str. 716)

Kliknij Analiza ➤ Nałożenie.

Punkt dla tworzonej centroidy

Określ blok używany do reprezentacji centroid.

■ Aby utworzyć centroidy, używając bloku zdefiniowanego w zestawie rysunków,
kliknij strzałkę w dół i wybierz blok z listy.

■ Aby utworzyć centroidy, używając bloku zapisanego jako plik DWG, kliknij przycisk
Przeglądaj. Wybierz plik, aby go użyć. Wstawia cały DWG jako jeden blok.

■ Aby utworzyć centroidy jako punkt, wybierz ACAD_POINT.

Punkt dla tworzonego węzła

Określ blok używany do reprezentacji węzłów.

■ Aby utworzyć węzły używając bloku zdefiniowanego w zestawie rysunków, kliknij
strzałkę w dół i wybierz blok z listy.
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■ Aby utworzyć węzeł używając bloku zapisanego jako plik DWG, kliknij przycisk
Przeglądaj. Wybierz plik, aby go użyć. Wstawia cały DWG jako jeden blok.

■ Aby utworzyć węzły jako punkty, wybierz ACAD_POINT.

Wczytaj

Użyj poprzednio zachowanych ustawień.

Zapisz

Zapisz bieżące ustawienia, aby można ich użyć ponownie.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe bez wykonywania nakładania topologii.

Wstecz

Wyświetla poprzednie okno dialogowe.

Dalej

Niedostępne, ponieważ to jest ostatnie okno dialogowe na liście.

Koniec

Wykonuje nakładanie topologii używając bieżących ustawień. Przycisk Koniec będzie
dostępny po wybraniu topologii nakładanej i podaniu poprawnej nazwy topologii dla
topologii wynikowej.

Okno dialogowe Analiza nałożenia topologii - Utwórz węzły

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego do określenia czy nowe węzły będą tworzone w punktach
końcowych łamanych, gdy brak ich w wyniku nakładania topologii. Jeżeli tak, należy
określić blok używany do tworzenia węzłów.

Aby znaleźć regiony podporządkowane w czasie nakładania dwóch topologii (str. 716)

Kliknij Analiza ➤ Nałożenie.
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Utwórz nowe węzły dla topologii

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje utworzenie nowych węzłów, gdy będą
potrzebne, w punktach końcowych łamanych w wyniku łączenia obiektów. Jest to
opcjonalne, ale może być przydatne, jeżeli w przyszłości topologia wynikowa będzie
analizowana.

Punkt dla tworzonego węzła

Określ blok używany do reprezentacji węzłów.

■ Aby utworzyć węzły używając bloku zdefiniowanego w zestawie rysunków, kliknij
strzałkę w dół i wybierz blok z listy.

■ Aby utworzyć węzeł używając bloku zapisanego jako plik DWG, kliknij przycisk
Przeglądaj. Wybierz plik, aby go użyć. Wstawia cały DWG jako jeden blok.

■ Aby utworzyć węzły jako punkty, wybierz ACAD_POINT.

Wczytaj

Użyj poprzednio zachowanych ustawień.

Zapisz

Zapisz bieżące ustawienia, aby można ich użyć ponownie.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe bez wykonywania nakładania topologii.

Wstecz

Wyświetla poprzednie okno dialogowe.

Dalej

Niedostępne, ponieważ to jest ostatnie okno dialogowe na liście.

Koniec

Wykonuje nakładanie topologii używając bieżących ustawień. Przycisk Koniec będzie
dostępny po wybraniu topologii nakładanej i podaniu poprawnej nazwy topologii dla
topologii wynikowej.

Okno dialogowe Topologia wyjściowa - Analiza nałożenia
topologii

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.
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Użyj tego okna dialogowego do określenia ustawień przeglądania na ekranie wyniku
nakładania topologii.

Aby znaleźć regiony podporządkowane w czasie nakładania dwóch topologii (str. 716)

Kliknij Analiza ➤ Nałożenie.

Dla nowej topologii możliwe jest określenie nazwy, opisu i warstwy.

Wyróżnij

Pokazuje wyniki analizy na ekranie, używając koloru określonego w polu Kolor.

Kolor

Wybierz kolor, który ma być używany do wyróżnienia wyników analiz na mapie. Aby
usunąć kolor po obejrzeniu wyników na mapie, kliknij menu Widok  ➤ Przerysuj.

Nazwa

Podaj niepowtarzalną nazwę dla nowej topologii. Nazwa topologii może zawierać
litery, cyfry, znaki podkreślenia i znak minus.

Opis

Podaj opis nowej topologii.

Warstwa

Określ warstwę dla nowej topologii. Aby wybrać z listy warstw w bieżącym rysunku,
kliknij strzałkę w dół. Aby utworzyć nową warstwę, wpisz nazwę w polu.

Wczytaj

Użyj poprzednio zachowanych ustawień.

Zapisz

Zapisz bieżące ustawienia, aby można ich użyć ponownie.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe bez wykonywania nakładania topologii.

Wstecz

Wyświetla poprzednie okno dialogowe.

1748 | Rozdział 37   Okna dialogowe topologii



Dalej

Kliknij, aby wyświetlić Okno dialogowe Analiza nałożenia topologii - Atrybuty wyjściowe
(str. 1749)

Koniec

Wykonuje nakładanie topologii używając bieżących ustawień. Przycisk Koniec będzie
dostępny po wybraniu topologii nakładanej i podaniu poprawnej nazwy topologii dla
topologii wynikowej.

Okno dialogowe Analiza nałożenia topologii - Atrybuty
wyjściowe

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego do wybrania danych dołączanych do otrzymanej topologii
po wykonaniu operacji nałożenia topologii.

Aby znaleźć regiony podporządkowane w czasie nakładania dwóch topologii (str. 716)

Kliknij Analiza ➤ Nałożenie.

Wybrane pola i kolumny są dodawane do nowych tabel danych obiektu, które są dołączane
do otrzymanej topologii.

Atrybuty źródłowe dla nowej topologii

Aby skopiować dane z topologii źródłowej do topologii wynikowej, kliknij przycisk
Budowa wyrażenia. W oknie dialogowym Wybieranie wyrażenia, wybierz pola danych
obiektu lub kolumny z zewnętrznej bazy danych, które chcesz skopiować.

Atrybuty nałożenia dla nowej topologii

Aby skopiować dane z topologii nakładanej do topologii wynikowej, kliknij przycisk
Budowa wyrażenia. W oknie dialogowym Wybieranie wyrażenia, wybierz pola danych
obiektu lub kolumny z zewnętrznej bazy danych, które chcesz skopiować.

Budowa wyrażenia

Kliknij, aby wyświetlić okno dialogowe Wybieranie wyrażenia, w którym można wybrać
dane do umieszczenia w topologii wynikowej.
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Nazwa nowej tabeli danych obiektu

Podaj nazwę tabeli danych obiektu, która będzie przechowywać dane w nowej topologii.
Nazwa tabeli powinna być nową nazwą.

Opis nowej tabeli

Podaj opis dla nowej tabeli danych obiektu w topologii wynikowej.

Wczytaj

Użyj poprzednio zachowanych ustawień.

Zapisz

Zapisz bieżące ustawienia, aby można ich użyć ponownie.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe bez wykonywania nakładania topologii.

Wstecz

Wyświetla poprzednie okno dialogowe.

Dalej

Kliknij, aby wyświetlić następne okno dialogowe. Następne jest niedostępne, jeżeli
topologia źródłowa jest topologią węzłów.

Koniec

Wykonuje nakładanie topologii używając bieżących ustawień. Przycisk Koniec będzie
dostępny po wybraniu topologii nakładanej i podaniu poprawnej nazwy topologii dla
topologii wynikowej.

OknodialogoweAnalizanałożeniatopologii -Wybierztopologię
nakładaną

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego do wybrania topologii regionów, która zostanie użyta jako
topologia nakładana.

Aby znaleźć regiony podporządkowane w czasie nakładania dwóch topologii (str. 716)
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Kliknij Analiza ➤ Nałożenie.

Topologia regionów do nałożenia

Wybierz topologię regionów, która zostanie użyta jako topologia nakładana.

Wczytaj

Użyj poprzednio zachowanych ustawień.

Zapisz

Zapisz bieżące ustawienia, aby można ich użyć ponownie.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe bez wykonywania nakładania topologii.

Wstecz

Wyświetla poprzednie okno dialogowe.

Dalej

Kliknij, aby wyświetlić Okno dialogowe Topologia wyjściowa - Analiza nałożenia
topologii (str. 1747).

Koniec

Wykonuje nakładanie topologii używając bieżących ustawień. Przycisk Koniec będzie
dostępny po wybraniu topologii nakładanej i podaniu poprawnej nazwy topologii dla
topologii wynikowej.

Okno dialogowe Zapytania topologiczne

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego, aby wykonać zapytania powiązań topologii przy użyciu
następujących narzędzi:

Aby wykonać zapytanie topologiczne (str. 1133)
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Kliknij Utwórz ➤ Zapytanie topologii.

Pole Topologia zapytania

Wybierz topologię do zapytania.
Jeżeli topologia nie jest wczytana, wybierz przycisk Wczytaj i wybierz potrzebną
topologię.

Grupa Topologia wynikowa

Wybierz rodzaj topologii wynikowej.

Brak

Obiekty są przywoływane do bieżącego rysunku, ale żadne dane topologiczne nie są
tworzone.

Tymczasowa

Obiekty są przywoływane do bieżącego rysunku i dane topologiczne są wczytywane
do pamięci. Te dane nie są zapisane z obiektami.
Dla topologii tymczasowej można wykorzystać następujące polecenia: Buforowanie,
Łączenie, Nakładanie, Najkrótsza droga, Usuń z pamięci, Zmień nazwę, Statystyka i
Usuń. Nie można modyfikować topologii tymczasowej.
Po zamknięciu bieżącego rysunku, topologia tymczasowa jest usuwana z pamięci.
Jeśli topologia tymczasowa ma być zapisana, kliknij menu Analiza  ➤ Więcej opcji
topologii  ➤ Zmień nazwę. Określ nazwę bez gwiazdki.

Stała

Obiekty są przywoływane do bieżącego rysunku i tworzona jest nowa topologia.
Jeżeli tworzona jest topologia stała lub tymczasowa, to należy określić nazwę i opis
dla topologii.
Nazwa topologii może zawierać litery, cyfry, znaki podkreślenia i znaki minus. Dla
topologii tymczasowej, nazwa musi się zaczynać od gwiazdki (*).

Definiuj zapytanie

Wyświetla Okno dialogowe Definiuj zapytanie (str. 1592), w którym można utworzyć
zapytanie definiując warunki.
Okno dialogowe używane w zapytaniu topologicznym jest takie samo jak w
standardowym zapytaniu (polecenie ADEQUERY), za wyjątkiem opcji Właściwość w
polu Typ zapytania.

Wczytaj zapytanie

Wyświetla Okno dialogowe Wczytaj wewnętrzne zapytanie (str. 1603), w którym można
wybrać istniejące zapytanie do wczytania.
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Po wybraniu przycisku Definiuj zapytanie o topologię, pojawia się to samo okno dialogowe,
jak przy standardowym zapytaniu. Opcje okna dialogowego są takie same dla zapytań
topologicznych i zapytań standardowych (polecenie ADEQUERY), za wyjątkiem opcji
Właściwość w polu Typ zapytania.

Różnice pomiędzy zapytaniami topologicznymi a standardowymi są następujące:

■ Zapytania topologiczne operują na pojedynczej topologii, gdy standardowe zapytania
na wszystkich obiektach z bieżącego i dołączonych rysunków. Korzystaj z zapytań
topologicznych tylko podczas pracy z topologiami albo wybierz jedną topologię lub
zapytanie.

■ Zapytania topologiczne z warunkiem na właściwość mogą bazować na danych regionu
takich jak Pole, Długość, Obwód i Kierunek. Obiekty liniowe mają ponadto
predefiniowane dane obiektu dla Oporu zgodnego i Kierunku.

■ Zamiana właściwości działa inaczej z topologiami obiektów powierzchniowych.

■ W zapytaniach topologicznych w trybie raportu, dostępne są dodatkowe zmienne z
kropką .TOPONAME i .TOPOTYPE. Zmienne z kropką .DRAWING, .AREA i .PERIMETER
zwracają inne wartości w zapytaniach topologicznych.

Okno dialogoweWynik zapytania topologicznego

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego, aby określić typ topologii do utworzenia dla przywołanych
obiektów. Jeżeli tworzona jest topologia stała lub tymczasowa, to należy określić nazwę
i opis dla topologii.

Aby wykonać zapytanie topologiczne (str. 1133)

Kliknij Utwórz ➤ Zapytanie topologii.

Nazwa topologii może zawierać litery, cyfry, znaki podkreślenia i znaki minus. Dla topologii
tymczasowej, nazwa musi się zaczynać od gwiazdki (*).
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Brak

Obiekty są przywoływane do bieżącego rysunku, ale żadne dane topologiczne nie są
tworzone.

Tymczasowa

Obiekty są przywoływane do bieżącego rysunku i dane topologiczne są wczytywane
do pamięci. Te dane nie są zapisane z obiektami.
Dla topologii tymczasowej można wykorzystać następujące polecenia: Buforowanie,
Łączenie, Nakładanie, Najkrótsza droga, Usuń z pamięci, Zmień nazwę, Statystyka i
Usuń. Nie można modyfikować topologii tymczasowej.
Po zamknięciu bieżącego rysunku, topologia tymczasowa jest usuwana z pamięci.
Jeśli topologia tymczasowa ma być zapisana, kliknij menu Analiza  ➤ Więcej opcji
topologii  ➤ Zmień nazwę. Określ nazwę bez gwiazdki.

Stała

Obiekty są przywoływane do bieżącego rysunku i tworzona jest nowa topologia.

Okno dialogoweWybór topologii

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego, aby wybrać topologię.

Aby wczytać topologię (str. 776)

Aby wczytać topologię, kliknij menu Analiza  ➤ Więcej opcji topologii  ➤ Wczytaj
topologię.

Kliknij topologię, a następnie kliknij przycisk OK.

Jeżeli żądana topologia nie znajduje się na liście, należy sprawdzić czy:

■ Przy wybieraniu topologii do zmiany nazwy, usunięcia z pamięci, wyświetlenia
statystyki, weryfikowania itp. może nie być ona wyświetlana, ponieważ nie została
jeszcze wczytana.

■ Przy wybieraniu topologii do wczytania, może nie być wyświetlana, ponieważ jest
już wczytana.
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Okno dialogowe Statystyka topologii

UWAGA Ta funkcja dotyczy wyłącznie obiektów rysunkowych.

Użyj tego okna dialogowego, aby zobaczyć informacje na temat wybranej topologii.

Aby przejrzeć statystykę topologii (str. 785)

Kliknij Analiza ➤ Więcej opcji topologii ➤ Statystyka.

GrupaWybrana topologia

Nazwa

Wyświetla nazwę bieżącej topologii.

Opis

Wyświetla opis topologii.

Typ

Wyświetla typ topologii. Topologie mogą mieć następujący typ Węzłów, Sieci, lub
Regionów.

Grupa Zakres

Ta grupa wyświetla współrzędne lewego-dolnego i prawego-górnego narożnika
prostokąta obramowania dla wybranej topologii.

Grupa Liczba obiektów

Ta grupa wyświetla całkowitą liczbę węzłów, połączeń i regionów w wybranej topologii.

Grupa Szczegóły

Ta grupa wyświetla dla topologii regionów informacje o polu i obwodzie, a dla topologii
sieci o długości. Nie dotyczy ona topologii węzłów.
Obwód jest sumą wszystkich krawędzi w topologii regionów (nie tylko zewnętrznych
krawędzi topologii).
Wariancja jest średnią kwadratów każdego podanego obszaru, obwodu lub długości
minus kwadrat średniej.
Odchyłka jest pierwiastkiem kwadratowym z wariancji.
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okna dialogowe

Okno dialogowe Szybki podgląd rysunków

Użyj tego okna dialogowego, aby wybrać rysunki do uwzględnienia w szybkim podglądzie.

Aby zobaczyć obiekty z rysunków źródłowych (str. 626)

Kliknij Widok ➤ Szybki podgląd rysunków.

Szybki podgląd wyświetla wszystkie obiekty w wybranych aktywnych rysunkach źródłowych.
Możesz dokonać operacji Zoom lub Nfragm, ale nie możesz edytować obiektów. Przy
ponownej generacji lub przerysowaniu obiekty są usuwane z rysunku projektu.

Wybierz aktywne rysunki do listy Szybki pogląd

Lista ta zawiera źródła elementów dołączone do bieżącego rysunku. Kliknij rysunek, aby
go obejrzeć. Użyj opcji Wybierz wszystko i Wyczyść wszystko, aby szybko podświetlić lub
usunąć podświetlenie ze wszystkich rysunków na liście.

Filtry

Włącza lub wyłącza filtr bieżącego rysunku. Gdy filtr jest włączony wyświetlane są tylko
rysunki spełniające warunki filtru. Jeśli filtrowany jest rysunek macierzysty rysunku
zagnieżdżonego, rysunek zagnieżdżony nie jest wyświetlany, nawet jeśli odpowiada
filtrowi.
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Filtry

Wyświetla okno dialogowe Filtr wyświetlania zestawu rysunków, gdzie można stworzyć
lub zmienić filtry nazw plików i opisów.

Zmienia powiększenie do granic wybranych rysunków

Można zmieniać powiększenie bieżącego rysunku do zakresu wybranych dołączonych
rysunków.

Okno dialogowe Powiększ zakres rysunków

Użyj tego okna dialogowego, aby powiększyć do zakresów zbioru rysunków.

Aby zmienić powiększenie do granic wybranych rysunków (str. 625)

W przestrzeni roboczej Mapa klasycznego kliknij Mapa ➤ Rysunki ➤ Powiększ zakres
rysunków.

Wybierz potrzebną topologię. Kliknij przycisk OK. Obraz powiększa się do zakresów
wybranych rysunków. Zakresy rysunków są tworzone przez granice obszaru zajmowanego
przez obiekty.

Wybierz aktywne rysunki do listy Powiększ

Lista ta zawiera źródła elementów dołączone do bieżącego rysunku.
Wybierz rysunki, które mają być użyte do zdefiniowania zakresów.

Wybierz wszystko

Wyróżnia wszystkie rysunki z listy.

Wyczyść wszystko

Usuwa wyróżnienie z wszystkich rysunków na liście.

Filtr

Przełącznik Filtr służy do uaktywniania bieżącego filtru rysunków.
Gdy filtr jest włączony wyświetlane są tylko rysunki spełniające warunki filtru. Jeśli
filtrowany jest rysunek macierzysty rysunku zagnieżdżonego, rysunek zagnieżdżony
nie jest wyświetlany, nawet jeśli odpowiada filtrowi.
Aby utworzyć lub zmienić filtr, wybierz Filtr. W Okno dialogowe Filtr wyświetlania
zestawu rysunków (str. 1664) można tworzyć oddzielne filtry dla nazw plików i opisów.

1758 | Rozdział 38 okna dialogowe



Okno dialogowe Definiuj widok dokumentu

Użyj tego okna dialogowego, aby zdefiniować widok dokumentu celem przeglądania
zewnętrznych dokumentów dołączonych do obiektu.

W przestrzeni roboczej Mapa klasycznego kliknij Mapa ➤ Dane obiektu ➤ Definiuj
widok dokumentu.

Aby utworzyć nowy rodzaj widoku dokumentu, należy wprowadzić nową nazwę w polu
Nazwa. Następnie określić położenie nazwy dokumentu, jego rodzaj i aplikację używaną
do wyświetlania tego dokumentu.

Aby zmodyfikować istniejący widok dokumentu, należy wybrać go z listy. Należy
wprowadzić nową informację w sekcji Definicja widoku dokumentu, a następnie kliknąć
przycisk Uaktualnij.

Definicje widoku dokumentu są przechowywane w projekcie, a nie w rysunkach
źródłowych.

Definicje widoku dokumentu

Wyświetla widoki dokumentu, zdefiniowane w tym projekcie.
Aby zmodyfikować widok, należy wybrać go i dokonać edycji informacji, pojawiającej
się poniżej w sekcji Definicja widoku dokumentu.

Usuń

Usuwa wybraną definicję widoku dokumentu.

UWAGA Jeśli skojarzyłeś dokumenty używające tego widoku, upewnij się, że
zdefiniowałeś nowy widok dla tych dokumentów.

Usuń wszystko.

Usuwa wszystkie widoki dokumentu znajdujące się na liście.

UWAGA Jeśli skojarzyłeś dokumenty używające tego widoku, upewnij się, że
zdefiniowałeś nowy widok dla tych dokumentów.

Nazwa

Wprowadź nazwę dla nowego widoku dokumentu.
Nazwy nie mogą zwierać spacji.

Opis

Wprowadź opis dla widoku dokumentu.
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Wyrażenie

Wprowadź informacje o tym, gdzie znaleźć dokument skojarzony z obiektem:

■ Jeśli nazwa skojarzonego dokumentu jest przechowywana w tabeli danych obiektu,
kliknij przycisk Dane i wybierz tabelę oraz pole zawierające nazwę dokumentu.
Kiedy dołączasz rekord z tej tabeli danych obiektu do obiektu, dokument
wyświetlony w określonym polu zostanie skojarzony z tym obiektem.

■ Jeśli nazwa skojarzonego dokumentu jest przechowywana w zewnętrznej bazie
danych, kliknij przycisk SQL i wybierz szablon połączenia i kolumnę.
Kiedy dołączasz zapis z tej bazy danych do obiektu, dokument wyświetlony w
określonej kolumnie zostanie skojarzony z tym obiektem.

■ Jeśli nazwa skojarzonego dokumentu jest przechowywana w innym miejscu, na
przykład poprzez nadanie dokumentowi tej samej nazwy co warstwie na której
znajduje się obiekt, wprowadź wyrażenie określające położenie nazwy dokumentu.
Aby uzyskać informacje na temat dopuszczalnych wyrażeń, zobacz Analizator
wyrażeń (str. 1299).

■ Możesz wpisać nazwę określonego pliku. Plik ten zostanie skojarzony z każdym
obiektem.

Katalog

Wprowadź katalog, w którym przechowywane są dokumenty dla tego widoku.
Jeśli nie jesteś pewny co do położenia, użyj przycisku Przeglądaj aby zlokalizować
katalog.

Rozszerzenie

Wprowadź trzyliterowe rozszerzenie pliku dla dokumentów, używających tego widoku.
Jeśli, na przykład, tworzony jest widok dla dokumentów programu Word, wprowadź
doc. Jeśli dane dołączone do obiektu, określają nazwę i rozszerzenie pliku, rozszerzenie
podane w tym polu jest ignorowane. Jeśli dane dołączone do obiektu, nie określają
rozszerzenia, AutoCAD Map 3D podczas szukania dokumentu, używa rozszerzenia
znajdującego się w tym polu.

Wiersz polecenia

Wprowadź polecenie, aby uruchomić skojarzoną aplikację.
Jeśli, na przykład, tworzysz widok dla dokumentów programu Word, wprowadź ścieżkę
i nazwę pliku uruchomieniowego programu Word.
Jeśli nie jesteś pewny co do położenia, użyj przycisku Przeglądaj, aby przeszukać swoje
katalogi i zlokalizować plik aplikacji.
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Metoda uruchomienia

Wybierz metodę uruchamiania.

■ Wybierz Domyślna jeżeli aplikacja określona w parametrze Wiersz polecenia jest
aplikacją Windows.

■ Wybierz Użytkownika, jeżeli aplikacja określona w parametrze Wiersz polecenia
jest aplikacją ARX. Wprowadź nazwę funkcji przeglądania. Funkcja musi być
zdefiniowana w aplikacji ARX i musi być dostępna poprzez użycie funkcji
acedDefun( ). AutoCAD Map 3D używa acedInvoke( ) do uruchomienia funkcji
zdefiniowanej przez użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji
acedDefun( ), acedInvoke( ), lub o tym, jak tworzyć aplikacje ARX, zajrzyj do pomocy
elektronicznej AutoCAD Object ARX.

Jeśli nie jesteś pewien, wybierz Domyślną.

Okno dialogowe Definiuj widok kluczowy

Okno dialogowe Definiuj widok kluczowy służy do określenia, które warstwy są
wyświetlane w różnych poziomach powiększenia widoku kluczowego. Możesz, na przykład,
wyświetlać mniej warstw podczas zmniejszania, ale wyświetlać wszystkie szczegóły
podczas powiększania.

W przestrzeni roboczej Mapa klasycznego kliknij Mapa ➤ Rysunki ➤ Definiuj widok
kluczowy.

Aby dodać nowy warunek, wprowadź szerokość okna rysunku i określ, jakie warstwy
powinny być wyświetlane w tej szerokości. Kliknij przycisk Warstwy aby wybrać z listy
warstw w aktywnych rysunkach. Kiedy zakończysz kliknij przycisk Dodaj.

Aby zmienić istniejący warunek, wybierz warunek, który chcesz zmodyfikować i kliknij
przycisk Edycja. Dodaj lub usuń warstwy. Po zakończeniu naciśnij przycisk.

Widoki kluczowe są zapisywane w projekcie i stosowane do warstw projektu we wszystkich
aktywnych rysunkach.

Lista definicja bieżącego widoku kluczowego

Wyświetla warunki szerokości okna rysunku, zdefiniowane w tym projekcie.

Edycja

Kopiuje wybrany warunek na dół ekranu, gdzie można zmienić szerokość oraz dodać
lub usunąć warstwy.
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Usuń

Usuwa wybrany warunek.

Wyczyść listę

Usuń wszystkie warunki.

Szerokość > kostka

Wprowadź szerokość, która ma być zdefiniowana.
Szerokość jest odległością pomiędzy prawą i lewą stroną rysunku, mierzoną w
jednostkach rysunku. Im większe powiększenie tym ta liczba jest mniejsza.

PORADA Przed użyciem polecenia ADEDEFKEYVIEW, należy użyć polecenia
ODLEGŁOŚĆ, aby zmierzyć szerokość okna przy powiększeniach, które chcesz
zdefiniować.

Pole Pokazuj tylko te warstwy

Określ warstwy aby je pokazać podczas wyświetlania okna rysunku o szerokości
większej niż określona w polu Szerokość. Nazwy warstw należy oddzielić przecinkami.
Kliknij przycisk Warstwy, aby wybrać z listy warstw w aktywnych rysunkach. Możesz
używać znaków uogólniających do określania zestawu warstw.

Warstwy

Wyświetla listę warstw w aktywnych rysunkach. Wybierz warstwy, które chcesz
wyświetlać przy określonej szerokości okna.

Za każdym razem, gdy liczba jednostek wyświetlanych w oknie rysunku, staje się większa
od zdefiniowanego warunku widoku kluczowego, AutoCAD Map 3D wyświetla warstwy
określone dla tego warunku.

Kiedy używasz widoków kluczowych, AutoCAD Map 3D przegląda określone warstwy z
rysunków źródłowych. Widoki kluczowe nie mają wpływu na obiekty już znajdujące się
w rysunku projektu.

Okno dialogoweWidok dokumentu

Z wybranym obiektem jest skojarzony więcej niż jeden dokument. Wskaż żądane wartości
z listy. Kliknij przycisk Widok

W przestrzeni roboczej Mapa klasycznego kliknij Mapa ➤ Dane obiektu ➤ Widok
skojarzonego dokumentu.
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Lista Wybierz typ dokumentu

Wyświetla listę typów dokumentu dla tego obiektu. Wybierz tryb wyboru. Kliknij
przycisk Widok, aby rozpocząć skojarzone aplikacje i wgląd w skojarzone dokumenty.

Wybierz obiekt

Pozwala wybrać nowy obiekt i przeglądać jego skojarzone dokumenty.

Widok

Pokazuje dokument skojarzony z wybranym typem dokumentu.

Okno dialogoweWidok kluczowy

Wybierz poziom powiększenia lub wskaż nowy fragment w bieżącym powiększeniu.
AutoCAD Map 3D przegląda obiekty z rysunków źródłowych, jedynie dla warstw widoków
kluczowych określonych dla wybranego powiększenia. Widoki kluczowe nie mają wpływu
na obiekty już znajdujące się w rysunku projektu.

W przestrzeni roboczej Mapa klasycznego kliknij Mapa ➤ Rysunki ➤ Pokaż widok
kluczowy.

Powiększ okno

Powiększ do okna określonego bezpośrednio, pokazując jedynie kluczowe warstwy
dla tego powiększenia.

Powiększ do poprzedniego widoku

Powiększ do poprzedniego widoku, pokazując jedynie kluczowe warstwy dla tego
powiększenia.

Powiększ zakres

Powiększ do zakresów wszystkich aktywnych rysunków, pokazując jedynie kluczowe
warstwy dla tego powiększenia.

Pomniejsz

Dokonaj zmniejszenia .8x, pokazując jedynie warstwy kluczowe dla tego powiększenia.

Nowy fragment

Wykonaj nfragm bieżącego widoku przy pomocy jednej z metod:

Przesunięcie

W pierwszym zgłoszeniu określ przesunięcie. Przy drugim zgłoszeniu naciśnij klawisz
ENTER. Rysunek przemieści się o liczbę jaką podano.
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Punkty

Przy pierwszym zgłoszeniu określ punkt. Przy drugim zgłoszeniu, określ nowy punkt.
Rysunek przesunie się w taki sposób, że pierwszy punkt zostanie przeniesiony w
położenie drugiego.

Przerysuj

Przeglądaj wybrane warstwy dla bieżącego powiększenia.
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Interfejsy programowe

Informacje o korzystaniu z Interfejsów programowania aplikacji (API) ProductName, w tym:

■ ActiveX

■ AutoLISP

■ dane opisowe elementów (FDO)

■ Platforma geoprzestrzenna

■ .NET

■ ObjectARX

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij menu Pomoc > Dodatkowe zasoby > System pomocy Autodesk Map
3D Developer.
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Słownik

administrator Użytkownik kontrolujący identyfikatory użytkowników, hasła i dostęp do
niektórych procedur.

Administrator witryny Aplikacja internetowa instalowana z MapGuide Server do
zarządzania witryną i jej usługami.

alias dysku Mechanizm programu Autodesk Map, który kieruje do folderu zawierającego
dołączone pliki DWG.

alias dysku Mechanizm programu AutoCAD Map 3D, który kieruje do folderu
zawierającego dołączone pliki DWG.

analiza geograficzna Technika analityczna pozwalająca na identyfikację istniejących
warunków położenia geograficznego, obszaru lub sieci liniowej oraz na przewidzenie
wpływu przyszłych wydarzeń na te elementy.

analiza najlepszej drogi Oblicza najkrótszą lub najbardziej optymalną drogę od punktu
początkowego na rysunku przez jeden lub więcej punktów pośrednich i z powrotem do
punktu początkowego. Przykładowo najlepsza droga aby odwiedzić wiele danych
obszarów.

analiza przestrzenna Proces analizy, wyodrębniania lub tworzenia nowych informacji o
zbiorze elementów geograficznych. Analiza przestrzenna zawiera techniki używane do
określania dystrybucji elementów w sieci lub obszarze oraz relacje między tymi
elementami. Analizie przestrzennej może być poddane położenie, sąsiedztwo i orientacja
obiektów. Jest to wykorzystywane przy ocenie przydatności i możliwości, w ocenie i
prognozie oraz interpretacji analizowanego zbioru danych.

analiza rozpływu W przypadku topologia sieci (str. 1784) jest to śledzenie, które rozpoczyna
się w określonym punkcie i przebiega we wszystkich kierunkach dla określonej odległości
lub oporu.

analiza sieci, rozpływ Zobacz sekcję analiza rozpływu (str. 1767).

arkusz Nazwany pojedynczy obiekt w zbiorze arkuszy, który może być opublikowany.
Opisuje układ. Układ wydruku w pliku DWF zawierający określony widok oryginalnych
danych.
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aspekt Kierunek spadku gruntu.

atrybuty lub dane atrybutów Dane tabelaryczne opisujące właściwości elementy (str.
1771) lub obiekty rysunkowe (str. 1775), przykładowo liczbę pasów i typ nawierzchni na
drodze. W przypadku elementów atrybuty można przechowywać z geometrią lub w bazie
danych, połączone z danymi elementów. W przypadku obiektów rysunkowych atrybuty
przechowywane są w bazie danych, połączone z wybranymi obiektami rysunkowymi.
Zobacz także właściwość (str. 1788), dane zewnętrzne (str. 1770) i dane opisowe (str. 1769).

Autodesk Design Review Bezpłatna przeglądarka i edytor dla formatu plików DWF
(wcześniej DWF Viewer).

azymut Kąt mierzony zgodnie z ruchem wskazówek zegara od południka odniesienia.
Inną nazwą jest azymut północny. Jego miara może wynosić od 0 do 360 stopni. Azymut
ujemny jest przekształcany na wartość zgodną z ruchem wskazówek zegara.

biblioteka stylów Biblioteka stylów jest używana do przechowywania często używanych
stylów. Te style można przeciągać i upuszczać na każdy element w każdym innym
wyświetleniu mapy.

biblioteka symboli Zbiór zależnych symboli dostępnych w programie MapGuide Studio.
Pliki obrazów wprowadzane do biblioteki symboli są przekształcane w symbole. Biblioteka
symboli jest przechowywana w repozytorium zasobów.

Biblioteka zapytań Zestaw zapytań zapisanych w rysunku. Można dodawać usuwać i
modyfikować zapytania w Bibliotece zapytań.

blok szablonu wydruku Blok programu AutoCAD zawierający informacje wydruku, takie
jak strona tytułowa, układy, legenda i inne opis (str. 1777) do mapy.

blok sąsiadujących arkuszy Blok opis (str. 1777) służący do identyfikacji sąsiednich sekcji.

blokada Ustala dla całości lub części pliku tryb tylko do odczytu, nie pozwalając na jego
edycję innym użytkownikom sieci. Blokowanie obiektu dotyczy obiektów edytowanych
przez innego użytkownika. Blokowanie pliku dotyczy całych plików, na przykład jeśli
użytkownik programu AutoCAD chce otworzyć plik, kiedy jest on aktualnie edytowany
w AutoCAD Map 3D.

bloki Zapisane złożone obiekty programu AutoCAD lub produktu AutoCAD Map 3D,
które można wielokrotnie wstawić do rysunku lub do wielu rysunków (np. strzałka
północy). Bloki wczytywane do programu MapGuide Studio są przekształcane w symbole.
Zobacz także sekcję symbol (str. 1783).

blokowanie trwałe Istnieje możliwość edycji wypisanych obiektów offline, a następnie
zapisania zmian z powrotem do źródła danych przy ponownym podłączeniu do sieci.

bufor Strefa o określonym promieniu utworzona wokół wybranego elementu. Używany
do wybierania elementów z zachowaniem określonej odległości od innego elementu. W
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produkcie AutoCAD Map 3D można definiować bufory dla elementów oraz topologii
rysunku, ale należy definiować je oddzielnie.

centroidy Punkty lub bloki (str. 1768) stanowiące część wieloboku w topologii rysunku.
Centroida przechowuje informacje o powierzchni i obwodzie regionu.

cieniowanie Zobacz sekcję cieniowanie rzeźby terenu (str. 1769).

cieniowanie rzeźby terenu Uzupełnienie cieniowania powierzchni, które przez dodanie
cieni daje wrażenie trzeciego wymiaru. Cieniowanie rzeźby terenu dodaje do powierzchni
cienie będące wynikiem padania światła słonecznego z określonego kierunku i pod
określonym kątem.

COGO Skrót od Coordinate Geometry (geometria współrzędnych). Polecenia zapytań
COGO umożliwiają wyodrębnianie informacji geometrycznych z obiektów rysunkowych,
takich jak linie, krzywe, polilinie zamknięte i regiony. Te informacje są przydatne do
sprawdzania dokładności danych albo wysłania ich w teren. Polecenia zapytań są
specyficzne dla poszczególnych obiektów rysunkowych. Nie działają one w odniesieniu
do elementów.

czwartak Kąt mierzony z północy na południe w zależności, który kierunek jest bliżej z
dodanym oznaczeniem wschodu lub zachodu. Kąt ten zawsze ma mniej niż 90 stopni
(PI/2 radianów lub 100 gradów) i zazwyczaj odnosi się do niego numer kwadrantu.

czyszczenie Aby usunąć wszystkie nieużywane definicje obiektów z otwartego rysunku.

dane ciągłe Dane, które można umieścić wszędzie. W przypadku tematów dane ciągłe
są często uporządkowane w mniejsze grupy pokazujące tendencje zmian. Przykładowo
wartość należy do danych ciągłych, które można umieścić w zakresach od 0 do $50000,
od $50000 do $100000 i ponad $100000, a każdy zakres wyświetlany jest w innym kolorze.
Porównaj ze dane dyskretne (str. 1769).

dane dyskretne Dane są podzielone na osobne kategorie. Dla warstwa elementów (str.
1785) używającej temat (str. 1784) każda wartość wyświetla się inaczej. Przykładowo na
mapie upraw, każdy plon może być pokazany w innym kolorze. Porównaj ze dane ciągłe
(str. 1769).

dane geograficzne Informacje o elementach geograficznych. Zobacz sekcję elementy
(str. 1771).

dane opisowe Dane atrybutów dołączone do obiektu i przechowywane w pliku
rysunkowym. Porównaj ze dane zewnętrzne (str. 1770).

dane przestrzenne Informacja o położeniu i kształcie elementów geograficznych i
relacjach między nimi. Zobacz także sekcję elementy (str. 1771).

dane właściwości Wartości skojarzone z obiektem geograficznym, takie jak głębokość
rzeki, szerokość drogi lub średnica rury. W AutoCAD Map 3D, te elementy są
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reprezentowane jako atrybuty bloków, wartości w tabelach danych opisowych lub wartości
w połączonych zewnętrznych bazach danych.

dane zewnętrzne Dane atrybutów połączone z obiektem rysunku lecz znajdujące się w
bazie danych poza plikiem rysunku Zobacz także atrybuty lub dane atrybutów (str. 1768)
i dane opisowe (str. 1769).

datum Model matematyczny gładkiego dopasowania do powierzchni ziemi. Każde datum
zawiera elipsoidę, określającą rozmiar i kształt Ziemi oraz punkt bazowy dla długości i
szerokości geograficznej. Jeśli dwie mapy wykorzystują inne datum, ich punkty mogą się
nie pokrywać. Także nazywane geodezyjny układ współrzędnych (str. 1772).

definicja klasy obiektu Definicja opisująca sposób tworzenia w rysunku obiektu opartego
na klasach. Definicja klasy obiektu może zawierać informacje o typie obiektu, domyślnych
właściwościach obiektu lub domyślnych danych, które powinny być dołączone do obiektu.

definicja zmiany właściwości Definicja właściwości, które mają zostać zmienione podczas
zapytania.

definicje opisu Specjalnie tworzone bloki (str. 1768) zawierające atrybuty z wyrażenie (str.
1787) mapy przypisanymi do właściwości atrybutów. Używane z danymi rysunkowymi.

DEM Digital Elevation Model. Plik zawierający reprezentację ukształtowania powierzchni
terenu. Powierzchnia jest przechowywana w postaci siatki, w której każda komórka może
mieć jedno z kilku różnych znaczeń, np. poziom, kolor, gęstość itd.

digitalizacja Aby przenieść istniejące dane z map papierowych, zdjęć obszarów lub
obrazów rastrowych do formy cyfrowej przez śledzenie map za pomocą digitizera.
Położenia obiektów zapisywanie są jako współrzędne X,Y.

dostawca danych Dostawca rozpoznanego źródła elementu FDO (str. 1772), za pomocą
którego uzyskiwane jest połączenie z danymi geoprzestrzennymi.

dostawca FDO Wdrożenie API FDO (str. 1772) umożliwiające dostęp do danych w
konkretnej składnicy danych, jak baza danych Oracle lub ArcSDE, lub do składnicy danych
opartej na pliku, jak SDF lub SHP.

DTED Digital Terrain Elevation Data

DWF Format pliku firmy Autodesk używany do współdzielenia danych projektowych 2D,
3D i danych projektowych gotowych do użycia przestrzennego. Pliki DWF łatwo można
opublikować i przeglądać w sieci WWW. Zobacz także sekcje plik DWF odniesień
geograficznych (str. 1778), Autodesk Design Review (str. 1768).

DWG Plik rysunku. Format plików firmy Autodesk do przechowywania danych
projektowych 2D, 3D i danych projektowych gotowych do wykorzystania przestrzennego.
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dziedzina (metadane) W opcji Metadane dziedzina odnosi się do wartości elementów
poprawnie zdefiniowanych w standardzie Norma FGDC CSDGM (str. 1775). Dziedzina
może stanowić listę wstępnie zdefiniowanych wartości w menu, zakres liczbowy, tekst
w dowolnej formie lub dowolny typ wartości, który można przypisać do danego pola.

długa transakcja Transakcje o czasie trwania przekraczającym wiele godzin, dni lub
miesięcy, co różni je od typowych transakcji bazy danych trwających kilka sekund. Długie
transakcje zapewniają niepodzielność, spójność i trwałość. Transakcja może zostać
zatwierdzona lub cofnięta.

długość geograficzna Druga część sferycznego układu współrzędnych, obrazująca
położenie na powierzchni Ziemi. Długość geograficzna odmierza odległość kątową na
wschód lub zachód od pierwszego południka, przebiegającego przez Greenwich w Anglii.
Zobacz także sekcję szerokość geograficzna (str. 1783).

Eksplorator mapy Program służący do zarządzania zasobami map. Aby wyświetlić
program Eksplorator mapy, kliknij jego kartę w Okno zadań (str. 1777).

Eksplorator witryny Struktura drzewiasta w MapGuide Studio, w której wyświetlane są
zasoby przechowywane w repozytorium zasobów.

element (baza danych Oracle Spatial) Podstawowy blok konstrukcyjny geometrię (bazę
danych Oracle Spatial) (str. 1772) Oracle Spatial. Akceptowane typy elementów
przestrzennych to punkty, ciągi linii i regiony. Przykładowo elementy mogą uformować
studnie (skupiska węzłów), drogi (ciągi linii) i granice hrabstw (regiony).

element danych (metadane) Pojedynczy fragment można wprowadzić bezpośrednio
jako wartość w polu. W opcji Metadane pojedyncze elementy danych przedstawiane są
jako pola do uzupełnienia wartościami definiowanymi w standardzie Norma FGDC
CSDGM (str. 1775). Zobacz również element złożony (metadane) (str. 1771).

element złożony (metadane) Grupa elementów danych w standardzie Norma FGDC
CSDGM (str. 1775). Element złożony może składać się z poszczególnych elementów danych
i/lub innych elementów złożonych.

elementy Abstrakcyjne przedstawienie rzeczywistego obiektu występującego naturalnie
lub wytworzonego przez człowieka. Element przestrzenny, który posiada jedną lub wiele
właściwości geometrycznych. Element na przykład drogi może być reprezentowany przez
linię, a hydrant przez punkt. Nieprzestrzenny element nie posiada geometrii, ale może
być powiązany z geometrycznym elementem przestrzennym. Element na przykład drogi
może zawierać element chodnika, który jest definiowany jako element niezawierający
geometrii. W AutoCAD Map 3D elementy są dostępne i dodawane do mapy za pomocą
Połączenia danych (FDO (str. 1772)). Zobacz także sekcję atrybuty lub dane atrybutów (str.
1768). Porównaj z obiekty rysunkowe (str. 1775).

elipsoida Przybliżenie kształtu Ziemi niebiorące pod uwagę niejednorodności gęstości
ziemi. Synonim sferoidy (str. 1782). Zobacz także sekcję geoida (str. 1772).
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etykieta Tekst umieszczony na lub obok elementy (str. 1771) mapy, opisujący lub
identyfikujący te elementy.

ewaluator wyrażeń Mechanizm analizujący dane wprowadzane w polu Wyrażenie okna
dialogowego Opcje raportu lub Zmiana właściwości.

FDO Feature Data Objects Standard oprogramowania firmy Autodesk i API ogólnego
przeznaczenia umożliwiający dostęp do elementów oraz danych geoprzestrzennych
niezależnie od podstawowej składnicy danych. Zobacz także sekcje elementy (str. 1771),
klasa elementów (str. 1773).

Feature Data Objects Zobacz sekcję FDO (str. 1772).

filtr przestrzenny Zbiór obiektów określających, które rekordy mają zostać wyświetlone
w aktywnej tabeli lub zapytaniu. Kiedy filtr przestrzenny jest aktywny, Widok danych
wyświetla tylko rekordy podłączone do wybranych obiektów. Porównaj ze filtr SQL (str.
1772).

filtr SQL Zbiór wyrażeń SQL określających, które rekordy mają zostać wybrane w aktywnej
tabeli lub zapytaniu. Kiedy jest aktywny, Widok danych wyświetla tylko te rekordy, które
spełniają kryteria filtru. Porównaj ze filtr przestrzenny (str. 1772).

generalizacja Metoda procentowego zmniejszania liczby wierzchołków w danych
źródłowych.

geodezyjny układ współrzędnych Układ współrzędnych o odniesieniu bezpośrednio do
datum. Porównaj ze kartograficzny układ współrzędnych (str. 1773).

geoida Elipsoida o bardzo nieregularnej powierzchni wykorzystywana do opisu kształtu
Ziemi. Zobacz także sekcję elipsoida (str. 1771).

geometrię (bazę danych Oracle Spatial) Reprezentacja elementy (str. 1771)przestrzennego
w postaci uporządkowanego zestawu prostych elementów. Zobacz sekcję element (baza
danych Oracle Spatial) (str. 1771).

GeoTIFF Typ oznaczonego formatu plików (TIFF) obsługujący informacje z odniesieniem
graficznym.

GIS (Geographic Information System) System integrujący dane geograficzne, dane
atrybutów i inne dane o odniesieniu przestrzennym. GIS jest używany do zdobywania,
przechowywania, analizowania i wyświetlania danych przestrzennych.

globalny układ współrzędnych Metoda konwertująca sferyczne współrzędne geograficzne
Ziemi, odpowiadające długości i szerokości geograficznej, na kartezjański układ
współrzędnych rysunków AutoCAD Map 3D i dobierająca odwzorowanie dla kształtu
powierzchni Ziemi. Układ współrzędnych jest zwykle definiowany przez odwzorowanie,
definicję elipsoidy, datum, jeden lub więcej standardowych południków i równik.
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indeks przestrzenny Indeks tworzony w bazie danych Oracle Spatial przez podział
zakresu rysunków w bazie danych na prostokątne sekcje. AutoCAD Map 3D wykorzystuje
indeks, aby zlokalizować geometrię do zaimportowania.

informacje wyświetlania Opis wyglądu obiektu rysunkowego: zawiera także elementy
jak warstwa, kolor, wzór kreskowania i rodzaj linii.

JPG2000 Zaawansowany format obrazu rastrowego opracowany przez grupę Joint
Photographics Expert Group. Zawiera on opcje pozwalające na kompresję bezstratną,
kompresję wavelet, dekompresję przyrostową oraz obsługę koloru 48bitowego.

kartezjański układ współrzędnych globalny układ współrzędnych (str. 1772) zdefiniowany
w oparciu o trzy prostopadłe do siebie osie (X, Y i Z), określający położenie w trzech
wymiarach. Porównaj ze sferyczny układ współrzędnych (str. 1782).

kartograficzny układ współrzędnych globalny układ współrzędnych (str. 1772)
bezpośrednio odnoszący się do elipsoida (str. 1771). Porównaj ze geodezyjny układ
współrzędnych (str. 1772).

klasa Więcej informacji na ten temat można uzyskać w rozdziałach klasa elementów (str.
1773) i klasa obiektu (str. 1773).

klasa elementów Element schematu opisujący typ rzeczywistego obiektu. Zawiera nazwę
klasy i definicje właściwości. Powszechnie używana do opisu zbioru elementów należących
do konkretnej kategorii, na przykład klasa elementów "drogi" lub klasa elementów
"hydranty". Zobacz także sekcje FDO (str. 1772), właściwość (str. 1788), schemat (str. 1781).

klasa obiektu Wszystkie obiekty rysunkowe utworzone za pomocą określonych definicji
klasy obiektu. Klasyfikacja obiektów jest używana do organizowania obiektów na rysunku
w oparciu o elementy świata naturalnego, które reprezentują, takie jak drogi. Klasy
obiektów umożliwiają tworzenie nowych obiektów, które na rysunku będą miały
automatycznie przypisane odpowiednie właściwości i wartości. Zobacz także sekcję klasa
elementów (str. 1773).

klasyfikowany DWG Plik DWG (rysunku) produktu AutoCAD Map 3D zawierający klasy
obiektu, za pomocą których na rysunku odzwierciedlane są rzeczywiste obiekty.
Klasyfikowanym DWG nie jest plik DWG, który zawiera definicje klasy obiektu ale nie
zawiera obiektów, do których przypisane są te definicje.

klucz główny Właściwość, za pomocą której poszczególnym elementom w klasie
elementów nadawane są unikatowe identyfikatory. W przypadku wielu klas elementów
do tego celu służy pojedyncza właściwość, np. IdElementu. Jednakże w celu
jednoznacznego określenia adresu dla klasy elementów może zostać określona lista
właściwości, jak numer ulicy, nazwa ulicy i typ ulicy. Nie można edytować wartości klucza
głównego połączonych danych.

Glosariusz | 1773



kolumna Określona kategoria informacji w tabeli, jak Adres i Średnica, także nazywana
Norma FGDC CSDGM (str. 1775). Zobacz także sekcję tabela (str. 1783).

kolumna kluczowa Jedna lub więcej kolumn w tabeli, których wartości wykorzystywane
są do identyfikacji rekordu. Aby zapewnić pożyteczne połączenia, kolumna kluczowa
powinna zawierać unikatową wartość dla każdego rekordu. Nazywana też polem
kluczowym.

kontekst przestrzenny Ogólne metadane lub parametry, wewnątrz których rezyduje
geometria dla zbioru elementów. Kontekst przestrzenny geometrii reprezentującej
elementy, który w szczególności obejmuje definicję układu współrzędnych, sferoidalne
parametry, jednostki, zakres przestrzenny itd.

krawędź bufora Krawędź lub linia położona w określonej odległości od linii środkowej.
Wykorzystywana do zdefiniowania krawędzi wyboru.

kreskowanie Wzór używany do wypełnienia obszaru serią przecinających się linii.

lewe połączenie zewnętrzne Typ łączenia, gdzie rekordy w tabeli podstawowej są
wyświetlane bez względu na to, czy posiadają zgodne rekordy w połączonej tabeli
dodatkowej.

LIDAR LIght Detection And Ranging Metoda teledetekcji, której można użyć do
generowania obrazu powierzchni.

mapa Zbiór warstw wyświetlanych w odpowiednim układzie współrzędnych i w zadanym
zakresie. Zobacz także sekcję warstwa (str. 1785).

mapa tematyczna Zobacz sekcję temat (str. 1784).

MapGuide Enterprise Platforma oprogramowania przeznaczona do dystrybucji danych
przestrzennych przez Internet lub w intranecie. MapGuide Enterprise jest obsługiwane
przez Autodesk.

MapGuide Open Source Platforma oprogramowania przeznaczona do dystrybucji danych
przestrzennych przez Internet lub w intranecie. MapGuide Open Source jest obsługiwane
przez społeczność (www.mapguide.osgeo.org)

MapGuide Server Składnik programów MapGuide Open Source lub MapGuide Enterprise
kierujący usługami i odpowiadający na żądania aplikacji klientów poprzez protokół TCP/IP.

MapGuide Viewer (DWF Viewer) Oparta na Microsoft ActiveX Control wersja składnika
MapGuide Viewer, która oferuje pełną obsługę formatu DWF. Działa tylko z przeglądarką
Microsoft Internet Explorer.

MapGuide Viewer (przeglądarka AJAX) Wersja składnika MapGuide Viewer, której nie
trzeba pobierać (również znana jako "przeglądarka bez klienta"). Działa z programem
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Eksplorator Windows lub z przegladarkami, takimi jak Internet Explorer lub Firefox, w
innych systemach operacyjnych, jak MacOS lub Linux.

Menedżer wyświetlania Widok Okno zadań (str. 1777) pokazujący każdą Warstwa Menedżer
wyświetlania (str. 1785) na bieżącym ekranie mapy i posiadający polecenia do przypisywania
stylów i zarządzania tymi warstwami. Aby wyświetlić program Menedżer wyświetlania,
wybierz jego kartę na panelu zadań.

metadane Dane stanowiące informacje o danych. W kontekście GIS metadane są
informacjami opisującymi podstawowe cechy zbioru danych geoprzestrzennych. Zobacz
także Norma FGDC CSDGM (str. 1775).

miejsce Określa położenie i rozmiar elementów (rzutni, paska skali, strzałki północy,
legendy) na arkuszu mapy.

mpolygon Obiekt typu region. Region różni się od zamkniętej polilinii przechowywaniem
informacji o swoich wewnętrznych i zewnętrznych granicach.

naciąganie Metoda edycji, używana jedynie w wypadku konieczności, próbująca naprawić
błędy przez rozciągnięcie mapy, aby dopasować ją do znanych punktów kontrolnych.

najkrótsza droga Zobacz sekcję wyszukiwanie najkrótszej drogi (str. 1788).

nakładanie Do tworzenia nowej topologii przez łączenie elementów dwóch odmiennych
topologii. Przynajmniej jedna oryginalna topologia musi być topologią regionów.

niedociągnięcie Dwie lub więcej linii w określonej tolerancji od siebie, które nie stykają
się.

Norma FGDC CSDGM Standard zawartości DGM (Digital Geospatial Metadata).
Standardowy schemat XML do publikowania i współużytkowania metadane (str. 1775)
GIS,, opracowany przez United States Federal Geographic Data Committee (FGDC) w
1998 roku. Schemat składa się z siedmiu głównych sekcji, z których każda składa się z
poszczególnych elementów danych i elementów złożonych. W zależności od charakteru
danych GIS zastosowanie poszczególnych sekcji, elementów i elementów złożonych
może być obowiązkowe, opcjonalne lub warunkowe (obowiązkowe w określonych
warunkach).

normalizacja W mapach tematycznych skalowanie jednych wartości danych względem
innych. Przykładem jest dopasowanie wartości tematycznej opartej o obszar, długość
lub średnicę elementu.

obiekty powielone Obiekty o tym samym punkcie początkowym i końcowym. Typy
obiektów, które mogą być rozważane jako powielone: obiekty liniowe, punkty, bloki,
teksty i teksty wielowierszowe.

obiekty rysunkowe Obiekty istniejące w pliku rysunku (DWG) lub pochodzące z
dołączonych rysunków. Porównaj z elementy (str. 1771).

Glosariusz | 1775



obraz odniesień geograficznych Obraz, do którego w źródle korelacji odnoszą się
współrzędne istniejące w rzeczywistości. Przykład: FeoSPOT, GeoTIFF oraz obrazy
używające jako źródła korelacji plików odzwierciedlających rzeczywistość.

obszar roboczy Zawiera polecenia i narzędzia do wykonywania określonych zadań.
Obszar roboczy Map 3D dla danych geoprzestrzennych jest dostosowany do pracy z
elementy (str. 1771) przestrzennymi; Map 3D dla rysunków jest zoptymalizowany pod
kątem pracy z obiektami rysunkowymi.

Aby zmienić obszar roboczy, kliknij polecenie Widok menu ➤ Układ menu/pasków
narzędzi. Kliknij obszar roboczy.

odległość uzupełniania Maksymalna odległość między wierzchołkami polilinii 3D. Jeżeli
odległość między wierzchołkami jest większa od określonej, wtedy punkty będą dodawane
wzdłuż polilinii 3D w równych przyrostach, które są mniejsze lub równe odległości
uzupełniania.

odwzorowania równoodległościowe Odwzorowania pokazujące rzeczywiste odległości
tylko od środka odwzorowania lub wzdłuż specjalnego zestawu linii. Mapy płaskie nie
mogą być jednocześnie wiernopolowe i równoodległościowe.

odwzorowanie geometryczne Proces transformacji elementów geometrycznych obiektów
AutoCAD Map 3D na Oracle Spatial geometry i transformacji elementów geometrycznych
z powrotem na obiekty AutoCAD Map 3D.

odwzorowanie mapy Obraz ciała sferycznego, takiego jak Ziemia, na płaskiej powierzchni.
Każde odwzorowanie mapy musi mieć określone właściwości, aby spełnić szczególne
wymagania.

odwzorowanie Mercatora Odwzorowanie mapy, zaprojektowane przez G. Mercatora,
w którym powierzchnia Ziemi jest rysowana jak względem stożka rozwiniętego wokół
Ziemi. Zobacz także sekcję odwzorowanie walcowe (str. 1776).

odwzorowanie poprzeczne walcowe Odwzorowanie mapy, w którym powierzchnia
Ziemi jest rysowana jak względem walca rozwiniętego wokół Ziemi w kierunku
wschód-zachód. Porównaj ze odwzorowanie walcowe (str. 1776).

odwzorowanie stożkowe Odwzorowanie mapy, w którym powierzchnia Ziemi jest
rysowana tak, jak względem stożka rozwiniętego wokół Ziemi. Odwzorowanie stożkowe
wiernokątne Lamberta jest często wykorzystywane w kontynentalnych Stanach
Zjednoczonych, Francji i innych krajach.

odwzorowanie walcowe Odwzorowanie mapy, w której powierzchnia ziemi jest rysowana
jak względem walca rozwiniętego wokół ziemi w kierunku północ-południe. Porównaj
ze odwzorowanie poprzeczne walcowe (str. 1776). Zobacz także odwzorowanie Mercatora
(str. 1776) i odwzorowanie stożkowe (str. 1776).
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odwzorowanie wiernokątne, wiernokątność Odwzorowanie wiernokątne zachowuje
lokalne kąty. Odwzorowanie mapy jest wiernokątne, gdy jego skala jest taka sama w
każdym kierunku z każdego punktu. Południki i równoleżniki przecinają się pod kątem
prostym; kształt małych obszarów i kątów o krótkich ramionach zostaje zachowany.
Większość większych obszarów jest odkształcona.

OGC Open Geospatial Consortium Międzynarodowa nienastawiona na zyski organizacja
zajmująca się uzgadnianiem i opracowywaniem norm oraz standardów usług
korzystających z danych geoprzestrzennych, i charakterystycznych dla danej lokalizacji.
(www.opengeospatial.org)

ograniczenie W bazie danych ograniczenie określone dla danej klasa elementów (str.
1773), weryfikowane podczas dodawania nowego elementu do tej klasy. Klasa elementów
"droga drugorzędna" może mieć na przykład nałożone ograniczenie, według którego
atrybut prędkości dodawanego elementu musi mieć zawsze wartość 25, 30 lub 50 mil/h.

Okno zadań Okno programu AutoCAD Map 3D, w którym dostępne są narzędzia
potrzebne do wykonania głównych zadań związanych z mapami - tworzenia, wyświetlania,
dodawania stylów, analizowania i publikowania map. Panel zadań zawiera widoki zakładek:
Eksplorator mapy (str. 1771), Menedżer wyświetlania (str. 1775) i Skoroszyt mapySkoroszyt
mapy (str. 1782). Program Eksplorator mapy umożliwia zarządzanie zasobami używanymi
do tworzenia map. Dzięki niemu użytkownik uzyskuje dostęp do narzędzi tworzenia map
stylów i tematów. Za pomocą Skoroszytu mapy można drukować, publikować i
udostępniać mapy. Można zmienić rozmiar Okna zadań i umieścić je w dowolnym miejscu.

OpenGIS Agent Składnik rozszerzenia WWW serwera MapGuide, który wdraża kilka
protokołów OpenGIS dla odwzorowania opartego na WWW, aby udostępnić usługi
oferowane przez serwer MapGuide dla opartych na standardach klientów OpenGIS.

operator logiczny Symbol taki jak I (And), Lub (Or), Nie (Not), =, >, >=, <, i <=
wykorzystywany do definiowania związków logicznych.

opis Tekst i grafiki używane do dynamicznego opisywania obiektów w rysunku.

opór Opór jest miarą trudności w przebyciu łamanej. Domyślna wartość oporu jest równa
długości łamanej. Opór może być ustawiony w zależności od tego, co reprezentuje łamana,
np. średnica rury lub prędkość ruchu.

Oracle Spatial (OSE) Wcześniejsza wersja Danych opisowych elementów (FDO (str. 1772))
używana do przechowywania map w Oracle Spatial.

OSGeo Open Source Geospatial Foundation Fundacja, która powstała w celu obsługi i
budowania najwyższej jakości oprogramowania typu open source. Celem fundacji jest
zachęcanie do korzystania i wspólnego rozwijania projektów prowadzonych przez
internautów. (www.osgeo.org)
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pakiet Spakowany plik, który może skrócić proces wczytywania danych na serwer w
programie MapGuide. Duże pliki danych źródłowych można spakować do pliku zip i
zapisać w położeniu sieciowym lub skopiować na CD.

plik .layer Plik z definicją warstwy. Plik programu AutoCAD Map 3D, w którym są
zapisywane wszystkie informacje potrzebne do odtworzenia warstwy, tzn. odwołań do
danych źródłowych i stylów, które zostały do nich zastosowane.

plik danych przestrzennych Zobacz sekcję SDF (str. 1782).

plik DWF odniesień geograficznych Plik DWF publikowany przez produkt AutoCAD
Map 3D lub AutoCAD Civil 3D 2008, który zawiera globalny układ współrzędnych oraz
współrzędne szerokości geograficznej i długości geograficznej zdefiniowane w oparciu
o datum WGS84. Zobacz także sekcje DWF (str. 1770), Autodesk Design Review (str. 1768).

plik szablonu Plik formatujący inny plik, tak jak plik tekstowy użyty do zapisania informacji
uzyskanych z zapytań obiektów. Zobacz także zmienna kropkowa (str. 1789), zapytanie
(str. 1788) i szablon połączeń (str. 1783).

podzbiór arkuszy Nazwany zestaw arkuszy wewnątrz zbioru arkuszy. Pojedynczy arkusz
może być tylko elementem jednego podzbioru.

pole Specyficzna kategoria informacji w tabeli, takich jak Adres lub Średnica. Także
nazywana kolumna (str. 1774). Zobacz także sekcję tabela (str. 1783).

pole tworzone automatycznie (metadane) Typ pola dla opcji Metadane, którego wartość
pochodzi ze źródła danych i które jest wypełniane automatycznie przez produkt AutoCAD
Map 3D. Automatyczne tworzenie metadanych jest wywoływane przez wybranie zasobu
w Przeglądarce metadanych. Zobacz także: pole wymuszonej aktualizacji (str. 1778)

pole wymuszonej aktualizacji Typ pole tworzone automatycznie (metadane) (str. 1778)
dla opcji Metadane, którego wartość musi pochodzić ze źródła danych ze zasoby
(metadane) (str. 1789) GIS, zgodnie z regułami standardu Norma FGDC CSDGM (str. 1775).
Pola wymuszonej aktualizacji są uaktualniane podczas każdej aktualizacji metadanych.

polecenia geometrii współrzędnych Zobacz sekcję COGO (str. 1769).

polecenie nakładkowe Polecenie uruchomione podczas wykonywania innego polecenia.
Polecenia nakładkowe są poprzedzane apostrofem.

powierzchnia Sieć danych poziomu. W programie AutoCAD Map 3D obsługiwane są
powierzchnie siatkowe oparte na rastrach, jak DEM, DTED oraz siatki ESRI. W przypadku
tego typu powierzchni punkty powierzchni są połączone w siatki, które następnie
wykorzystywane są do interpolacji warstwic oraz generowania profilów i przekrojów.
Powierzchnia reprezentuje stan terenu dla określonego czasu lub zdarzenia.

powierzchnia siatkowa Zobacz sekcję powierzchnia (str. 1778).

1778 | Glosariusz



powiększ Zmiana wielkości wyświetlenia, tak, że skupia się ono na mniejszych (powiększ)
lub większych (pomniejsz) obszarach obrazu.

powiększ zakres Widok największego możliwego powiększenia wszystkich możliwych
obiektów przestrzennych.

poziom Odległość pionowa biegnąca od datum do punktu lub obiektu na powierzchni
Ziemi. Datum zazwyczaj jest na wysokości poziomu morza. Jest to odpowiednik
współrzędnej Z w układzie współrzędnych XYZ.

południk Okrąg przechodzący przez oba bieguny, odpowiadający długości geograficznej.

południk główny Długość geograficzna przebiegająca przez Greenwich w Anglii, używana
jako baza dla pomiarów długości geograficznej.

połączenie Wzajemna relacja ustalana między danymi atrybutów i źródłami elementów
potrzebna do utworzenia nowego widoku danych lub przeprowadzenia doraźnej analizy.

połączenie (zewnętrzna baza danych) Połączenie między obiektem graficznym i daną
z odpowiedniej bazy danych. Dane połączeń przechowywane są w połączonym obiekcie
rysunku i zawierają nazwę szablonu połączeń i wartość kluczową, wykorzystywaną do
identyfikacji skojarzonych rekordów w tabeli. Obiekt może posiadać więcej niż jedno
połączenie.

połączenie jeden-do-jednego Połączenie, gdzie jeden rekord w tabeli podstawowej
odpowiada jednemu rekordowi w tabeli dodatkowej.

połączenie jeden-do-wielu Połączenie, gdzie jeden rekord w tabeli podstawowej
odpowiada co najmniej dwóm rekordom w tabeli dodatkowej.

połączenie wewnętrzne Typ łączenia, gdzie rekordy w tabeli podstawowej są wyświetlane
jedynie, jeśli posiadają zgodne rekordy w połączonej tabeli dodatkowej. Zobacz także
połączenie, lewe połączenie zewnętrzne.

profil Ustawienia użytkownika określone dla podanego rysunku.

próg skali Można definiować stylizacje przy różnych progach skali. Przykładowo włączyć
wyświetlanie nazw dróg tylko wtedy, gdy współczynnik skali rysunku jest poniżej 1:5000.

przecięcie (geometria) Położenie, w który linia, powierzchnia lub bryła przecina się z
inną, tak że mają jeden lub więcej punktów wspólnych.

przecięcie (wyrażenia) Dwa lub więcej warunków połączonych operatorem logicznym
I (And). Element jest wybierany tylko wtedy, gdy spełnia określone warunki. Porównaj
ze suma (str. 1783).

przefiltrowany rekord Rekord spełniający warunki filtru SQL lub filtru przestrzennego
i jest dostępny podczas wybierania.
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przeglądarka bez klienta Zobacz sekcję MapGuide Viewer (przeglądarka AJAX) (str. 1774).

przeskalowanie Zobacz sekcję przeskalowanie w pionie (str. 1780).

przeskalowanie w pionie Zwiększenie skali pionowej względem skali poziomej, służące
do wyraźnego zaznaczenia różnicy wysokości.

przestrzenna baza danych baza danych zawierająca informacje uporządkowane pod
względem położenia.

przestrzenny Termin wykorzystywany do oddania matematycznej istoty n-wymiarowych
danych.

przypisywanie stylu Proces przypisywania do elementy (str. 1771) (punktów, polilinii,
wieloboków) właściwości wyświetlania, takich jak kolor linii, wzór linii, kolor wypełnienia,
wzór wypełnienia itd. Zobacz także sekcję tworzenie map tematycznych (str. 1784).

Przyłącz dane Okno używane do połączenia geoprzestrzennej składnica danych (str.
1782) z mapą użytkownika. Określa się każdą klasa elementów (str. 1773) z tej składnicy
danych w celu dodania jej do mapy.

pseudo węzeł Niepotrzebny węzeł w połączeniu geometrycznym. Pseudo węzły mogą
być wykorzystane aby przechowywać informacje o geograficznym położeniu punktu lub
pokazania zmian połączeń.

publikowanie Wykorzystywane do tworzenia wydruków ze skoroszytu mapy.

punkt odniesienia Punkt, który steruje położeniem symbolu na mapie. Domyślnym
punktem odniesienia jest środek symbolu.

punkty kontrolne Położenia o wyznaczonej długości i szerokości geograficznej,
wykorzystywane do zapewnienia dokładności położeń w mapach. Punkty osnowy
geodezyjnej pokrywają całe Stany Zjednoczone. Podobne osnowy istnieją w innych
krajach: na przykład znaki robocze i punkty trygonometryczne w Wielkiej Brytanii. Zobacz
także sekcje punkty odniesienia (str. 1780), geodezyjny układ współrzędnych (str. 1772).

punkty odniesienia Elementy o znanych współrzędnych, wykorzystywane do uzyskania
dokładnego położenia na mapie. Zobacz także sekcję punkty kontrolne (str. 1780).

raster Obraz zawierający osobne kropki (nazywane pikselami lub komórkami) z
wartościami kolorów, uporządkowane w prostokątne, równoodległościowe rzędy.
Przykładami obrazów rastrowych są fotografie obszaru i obrazy satelitarne. Porównaj z
wektor (str. 1786).

referencje Dane potrzebne do połączenia z bazą danych (nazwa użytkownika i hasło).

region Region jest zamkniętym obszarem, który przechowuje informacje o swoich
wewnętrznych i zewnętrznych granicach, oraz o innych regionach zagnieżdżonych w nim
lub pogrupowanych z nim. W topologii regionów, region może być ograniczony przez
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linie lub łuki w rysunku. Ponadto program AutoCAD Map 3D obsługuje obiekt typu region,
czasami zwany mpolygon (str. 1775) lub regionem odwzorowania.

reguła (w przypadku tematów elementów) Temat elementu składa się ze zestawienia
reguł. Każda reguła określa styl i etykietę elementu dla elementów spełniających określony
warunek. W celu opisania warunku reguły użytkownik może dodać etykietę legendy.
Podczas rysowania warstwy każdy elementy (str. 1771) jest porównywany z regułami w
kolejności, w której są one wyświetlane. Pierwsza reguła, w przypadku której element
spełnia warunek, jest używana w celu określenia stylu i etykiety dla tego elementu.

rejestrowanie Przygotowanie mapy do digitalizacji przez kalibrację tabeli digitalizacji
do skonwertowania źródła do pliku cyfrowego. Zobacz sekcję digitalizacja (str. 1770).

repozytorium zasobów Baza danych XML w programie MapGuide, która przechowuje
zasoby otrzymane przez wczytanie danych z plików lub przyłączenie bazy danych.

równoległość Równoległy do równika odcinek szerokości geograficznej.

rozdzielczość W obrazie rastrowym, gęstość pikseli na cal (ppi) lub kropek na cal.

rozpinanie Proces nakładania elementy (str. 1771) lub obrazu raster (str. 1780) na
powierzchnię w taki sposób, że elementy lub obraz odzwierciedlają ukształtowanie terenu.

rozpinanie Proces nakładania zbioru elementy (str. 1771) lub obrazu raster (str. 1780) na
powierzchnię w celu odzwierciedlenia ukształtowania terenu.

Rozszerzenia WWW serwera MapGuide Składnik MapGuide, który udostępnia aplikacjom
klienckim usługi oferowane przez serwer MapGuide za pośrednictwem Internetu, lub w
intranecie, korzystając z protokołu HTTP.

rysunek źródłowy Plik rysunkowy dołączony do innego rysunku. Zbiór wszystkich
rysunków źródłowych dołączonych do rysunku nazywany jest zestawem rysunku.
Wykorzystaj Zapytanie mapy aby zachować wybrane obiekty dla wielu rysunków
źródłowych.

rzutnia (obszar papieru) Widok obszaru modelu z układu.

rzutnia główna Rzutnia, która reprezentuje fragment mapy w arkuszu. Zobacz także
sekcję rzutnia (obszar papieru) (str. 1781).

schemat Definicja wielu klas elementów i wzajemnej zależności między nimi. Schemat
jest logicznym opisem typów danych używanych do modelowania rzeczywistych obiektów
i nie odnosi się do rzeczywistych wystąpień danych (konkretnej drogi lub działki).
Właściwie są to metadane. Zobacz także sekcję klasa elementów (str. 1773).

schemat nazewnictwa Metoda określania nazw poszczególnych sekcji mapy. Przykłady
zawierają kolumnę/wiersz, sekwencję i sterowane dane.

schemat Oracle Zobacz sekcję schemat (str. 1781).
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schemat podziału Metoda dzielenia dużej mapy na wiele mniejszych sekcji. Opcje
zawierają podział przez obszar, liczbę i użytkownika.

SDF plik danych przestrzennych Format pliku Autodesk MapGuide zawierający dane
przestrzenne (drogi, miasta, kraje) wykorzystywane w mapach. Zobacz SDF 2 (str. 1782),
SDF 3 (str. 1782).

SDF 2 Poprzednia wersja formatu plików SDF. Był to rodzimy format pliku w programie
Autodesk MapGuide (Autodesk MapGuide 6.5 był ostatnią wersją tego oprogramowania).
Zwykle każdy plik SDF 2 zawierał jeden klasa elementów (str. 1773) lub typ danych, na
przykład punkty, linie, regiony lub tekst.

SDF 3 Bieżąca wersja formatu SDF. Jest to rodzimy format programu MapGuide Enterprise
oraz MapGuide Open Source. Każdy plik SDF może zawierać wiele klas elementów lub
rodzajów danych przechowywanych w tabelach z atrybutami i geometrią. Zobacz sekcję
klasa elementów (str. 1773).

sekcja mapy Określony region mapy (widok obszaru modelu) używany na poszczególnych
arkuszach.

serwer witryny Serwer, który zawiera repozytorium zasobów witryny.

sferoidy Zobacz sekcję elipsoida (str. 1771).

sferyczny układ współrzędnych Układ współrzędnych mierzony na powierzchni sfery i
wyrażony w odległościach kątowych. Porównaj ze kartezjański układ współrzędnych (str.
1773).

skala Stosunek odległości na mapie do odległości rzeczywistej. Jeśli mapa ma skalę
1:100000 (występującą także jako 1/100000), odległość jednej jednostki na mapie
odpowiada 100000 jednostkom na ziemi. Na mapie cyfrowej, skala pokazuje skalę mapy,
od której pochodzi skala mapy cyfrowej.

Skoroszyt mapy Zarządza skoroszyt mapy (str. 1782) i zawiera polecenia tworzenia, edycji
i publikowania skoroszytów mapy. Aby wyświetlić Skoroszyt mapy, kliknij jego kartę w
Okno zadań (str. 1777).

skoroszyt mapy Opcja publikowania w programie Autodesk Map, która pozwala podzielić
mapę na sekcje i sformatować je na stronach skoroszytu mapy wraz z legendą i kluczem
(indeks). W Okno zadań (str. 1777)znajdującym się na karcie Skoroszyt mapy można tworzyć
i edytować skoroszyty mapy.

skupisko węzłów Węzły obok siebie wewnątrz określonej tolerancji.

składnica danych W FDO (str. 1772) zbiór klas elementów przechowywanych w jednym
miejscu. Składnica danych zawiera zintegrowany zbiór obiektów, które są prezentowane
według klas lub klas elementów definiowanych wewnątrz jednego systemu lub w wielu
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systemach. Składnicami danych mogą być pliki (np. SDF) lub baza danych (np. Oracle
Spacial). Zobacz także dostawca FDO (str. 1770) i klasa elementów (str. 1773).

spadek gruntu Metoda raportowania nachylenia powierzchni jako stosunku wyrażającego
odległość w poziomie, w której poziom zmienia się o jedną jednostkę liniową. Jeśli na
przykład poziom gruntu wzniesie się o 3 na dystansie poziomym wynoszącym 15 jednostek
liniowych (metry lub stopy), to spadek gruntu wynosi 5:1 (5 do 1).

styl Ustawienia określające sposób wyświetlania elementy (str. 1771) lub obiektów
rysunkowych na warstwie Ekran mapy. Przykładowo styl regionu, który wprowadza 50%
przezroczystość regionów działek i wyświetlany jest w skali 1:50000. Do jednego elementu
można zastosować jeden lub więcej stylów.

stylizacja Wizualna i tekstowa zmiana sposobu wyświetlania obiektów graficznych
zgodnie z przypisanymi stylami, a nie według ich oryginalnych właściwości. Zobacz także
sekcję styl (str. 1783).

suma Dwa lub więcej warunki połączone operatorem logicznym Lub (Or). Element jest
wybierany tylko wtedy, gdy spełnia przynajmniej jeden z określonych warunków. Porównaj
ze przecięcie (wyrażenia) (str. 1779).

symbol Bitmapa lub obraz wektorowy, który reprezentuje punkt.

szablon arkusza Plik rysunkowy, który definiuje tabelkę rysunkową i układ do użycia w
arkuszach. Może być określony dla zestawów arkuszy i podzestawów arkuszy.

szablon połączeń Struktura danych zawierająca ścieżkę do tabeli bazy danych i określająca
jedno lub więcej kluczowych pól w tej tabeli.

szablon skoroszytu mapy Określony rodzaj szablonu zestawu arkuszy używany przez
skoroszyt mapy do generowania arkuszy. Sekcje mapy są generowane na podstawie
układu i właściwości elementów zastępczych dla rzutni.

szablon układu W skoroszycie mapy nazwany układ rzutni i opis (str. 1777) w obszarze
papieru. Obejmuje potrzebny rozmiar papieru i skalę dla drukowania i publikowania.
Zobacz także sekcję szablon skoroszytu mapy (str. 1783).

szerokość geograficzna Pierwsza część sferycznego układu współrzędnych, obrazująca
położenie na powierzchni ziemi. Szerokość geograficzna oznacza odległość kątową na
północ lub południe od równika. Zobacz także sekcję długość geograficzna (str. 1771).

tabela Zbiór danych uporządkowanych w rekordy (wiersze) i pola (kolumny). Kiedy tabela
jest wyświetlona jako siatka, rekordy wyświetlone są w pionowych rządach, a pola w
pionowych kolumnach. Każda wartość pola tabeli jest wyświetlona w komórce.

Tabela danych W AutoCAD Map 3D, siatka oparta na danych FDO (str. 1772), w której
można przeglądać i edytować atrybuty wybranych elementów mapy, wyszukiwać i
pracować na zbiorach wskazań.
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tabela symboli Termin oznaczający przechowanie nazwanych obiektów, czyli rodzajów
linii, warstw , stylów tekstu i bloków.

temat Temat jest szczególnym rodzajem stylu używanym do zmiany stylizacji na
podstawie niektórych właściwości obiektów. Przykładowo, zamiast po prostu pomalować
jezioro na niebiesko, można zmienić odcień niebieskiego w zależności od głębokości
jeziora. Zamiast prostej zmiany szerokości linii narysowanych dróg, można zmienić
szerokość linii w zależności od natężenia ruchu ulicznego.

tolerancja Promień wokół węzła lub obiektu liniowego używany do wyszukiwania błędów
rysunku.

tolerancja (czyszczenie rysunku) Minimalna dozwolona odległość między obiektami
liniowymi lub węzłami podczas czyszczenia rysunku. Gdy dwa obiekty liniowe lub węzły
znajdują się od siebie w odległości mniejszej od wartości tolerancji, program AutoCAD
Map 3D traktuje to jako błąd i wprowadza poprawki.

Topobase Opracowane przez firmę Autodesk rozwiązanie dla zarządzania danymi,
przeznaczone dla zakładów użyteczności publicznej, samorządowych władz miasta i firm
konstrukcyjnych. Rozwiązanie Autodesk Topobase składa się ze zbioru specyficznych dla
przemysłu modułów, opartych na oprogramowaniu AutoCAD Map 3D i MapGuide.
Centralną składnicą danych wszystkich tych modułów jest baza danych Oracle.

topologia Zestaw geometrycznych relacji między połączeniami, węzłami i centroidami.
Topologia określa w jaki sposób linie, węzły i regiony łączą się i odnoszą do siebie, formuje
podstawy zaawansowanych funkcji GIS takich jak śledzenie sieci, analiza przestrzenna,
analiza buforowa, analiza nakładkowa i rozwiązanie topologii regionu.

topologia regionów Opis relacji przestrzennej między elementami geografii obszaru.
Topologie te zawierają połączenia geometryczne, węzły i cenroidy. Przykłady tego rodzaju
topologii to map krajów, granic politycznych, działek i rodzajów gleb.

topologia sieci Opis relacji przestrzennej między liniowymi obiektami rysunkowymi
(łamane i czasami węzły). Przykładowo topologia sieci może pokazywać rury, ulice, linie
napięcia elektrycznego i rzeki.

topologia węzłów Opis relacji przestrzennej między punktowymi obiektami
geograficznymi znajdującymi się na rysunku. Przykłady topologii obiektów punktowych
to punktowe źródła zanieczyszczeń i znaki drogowe.

tworzenie map tematycznych Proces przypisywania stylu do elementy (str. 1771) zgodnie
z wartością atrybutu. Zobacz także sekcję przypisywanie stylu (str. 1780).

UDL (Universal Data Link) Plik z rozszerzeniem .udl, który zawiera nazwę i położenie
tabeli bazy danych oraz rodzaj oprogramowania użytego do utworzenia pliku. System
Windows używa pliku UDL do zidentyfikowania źródła danych. Korzystając z informacji
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zawartych w tym pliku, programy takie jak AutoCAD Map 3D mogą dokonać przeglądu
i aktualizacji danych z zewnętrznych baz danych.

Ukryte wypisanie Czynność wypisywania elementów przez zaznaczanie bez użycia
polecenia Wypisz Elementy. Zobacz także sekcje wypisanie (str. 1787), wypisanie
kontrolowane (str. 1787).

układ współrzędnych Zobacz globalny układ współrzędnych (str. 1772).

Uniwersalne odwzorowanie poprzeczne Mercatora (UTM) Specyficzna odmiana
odwzorowania Mercatora zaprojektowana do użycia na całym świecie. Zobacz także
sekcję odwzorowanie Mercatora (str. 1776).

usługa Baza danych Oracle.

uzgadnianie styków map Dostępna w produkcie AutoCAD Map 3D funkcja czyszczenia
pliku DWG, umożliwiająca odkształcenie sąsiednich map i wytworzenie rzeczywistego
połączenia obiektów na ich krawędziach.

warstwa Źródło, do którego odwołuje się źródło elementów lub źródło rysunku. Warstwa
zawiera informacje o przypisanych stylach, tematach i ewentualnie zbiór zakresów skali.
Warstwy do mapy dodawane są za pomocą Menedżer wyświetlania (str. 1775). Określone
typy warstw to warstwa rysunkowa (str. 1786), warstwa elementów (str. 1785), warstwa
powierzchni (str. 1785).

warstwa AutoCAD Warstwa w programie AutoCAD. Warstwa programu AutoCAD różni
się od warstwy mapy tworzonej w Menedżer wyświetlania (str. 1775). Zobacz także sekcje
warstwa (str. 1785), warstwa rysunkowa (str. 1786), warstwa elementów (str. 1785) lub warstwa
powierzchni (str. 1785).

warstwa elementów Warstwa w Menedżer wyświetlania (str. 1775) zawierająca elementy
(str. 1771) ze źródła elementów, takiego jak SDF, ESRI SHP lub ArcSDE. Warstwy elementów
są wprowadzane za pomocą opcji Połączenie danych. Zobacz także sekcje warstwa
AutoCAD (str. 1785), warstwa (str. 1785), warstwa rysunkowa (str. 1786) i warstwa powierzchni
(str. 1785).

Warstwa Menedżer wyświetlania Zestaw obiektów w Menedżer wyświetlania (str. 1775).
Zestawem mogą być wszystkie obiekty w warstwie lub klasa elementów (str. 1773), lub
obiekty współdzielące pewną właściwość. Do wszystkich warstw można zastosować style
lub poszczególne tematy.

warstwa powierzchni Warstwa w Menedżer wyświetlania (str. 1775) zawierająca
powierzchnie oparte na rastrze, takie jak Digital Terrain Model (DEM), plik siatki ESRI
lub Digital Terrain Elevation Data (DTED). Warstwa powierzchni jest wprowadzana za
pomocą Połączenia danych. Zobacz także warstwa elementów (str. 1785), warstwa
rysunkowa (str. 1786), warstwa AutoCAD (str. 1785).

warstwa powierzchni oparta na rastrach Zobacz sekcję warstwa powierzchni (str. 1785).
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warstwa rysunkowa Warstwa w Menedżer wyświetlania (str. 1775) zawierająca obiekty
rysunkowe (str. 1775) z pliku DWG. Zobacz także warstwa AutoCAD (str. 1785), warstwa
elementów (str. 1785), warstwa (str. 1785), warstwa powierzchni (str. 1785).

warstwa rysunkowa Warstwa w oknie Menedżer wyświetlania (str. 1775), która zawiera
obiekty graficzne pochodzące z pliku DWG. Zobacz także warstwa AutoCAD (str. 1785),
warstwa rysunkowa (str. 1786), warstwa elementów (str. 1785) i warstwa powierzchni (str.
1785). źródło rysunku Źródłem rysunku w programie AutoCAD Map 3D jest plik rysunku
(DWG) i skojarzone z nim informacje, takie jak dołączone pliki rysunków, klasy elementów
graficznych, połączone dane szablonów i topologie.

warstwice Linia łącząca punkty o tym samym poziomie lub wartości względnej do
określonego datum odniesienia. Linie te mogą ułatwić określenie poziomu w danym
miejscu na powierzchni, zwiększyć przejrzystość i ułatwić analizowanie terenu powierzchni
3D oraz ułatwić nawigację.

wartość kluczowa Wartość przechowywana w obiekcie, odpowiadająca wartości pola
kluczowego w tabeli.

wavelet Plik graficzny o zredukowanym rozmiarze, który pozwala na dużo szybsze
wczytanie dużych obrazów. Kompresja ta oparta jest na algorytmie, dzięki któremu obrazy
graficzne mogą zostać zmniejszone do wielkości będącej ułamkiem ich pierwotnych
rozmiarów.

wektor Matematyczna kalkulacja obiektu z dokładną długością i kierunkiem. Dane
wektorowe przechowywane są we współrzędnych X,Y, formujących punkty, linie i obszary.
Porównaj z raster (str. 1780).

WFS Web Feature Service Internetowa usługa oparta na specyfikacji definiowanej przez
OGC. Działa jak źródło danych elementy (str. 1771).

Widok danych W AutoCAD Map 3D, siatka, w której można przeglądać i edytować
zewnętrzne tabele baz danych połączone z obiektami rysunkowymi.

widok kluczowy W skoroszycie mapy, przegląd całej mapy z wyświetlanymi bieżącymi
granicami sekcji.

wiernopolowe Odwzorowanie mapy, w którym każda część, podobnie jak całość, ma
taki sam obszar jak odpowiadająca mu część Ziemi w tej samej zmniejszonej skali. Mapy
płaskie nie mogą być wiernopolowe i pokazywać rzeczywiste kształty.

wiszące Połączenie lub linia, której jeden koniec nie ma połączenia lub węzła.

witryna Zbiór serwerów, które przetwarzają żądania MapGuide.

WMS Web Map Service Internetowa usługa oparta na specyfikacji definiowanej przez
OGC. Generuje obraz (np. PNG lub JPG) danych geoprzestrzennych.
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współczynniki uzupełniania Dodaje wierzchołki wzdłuż długiej polilinii 3D zawierającej
kilka wierzchołków. Odległość uzupełniania jest maksymalną odległością między
wierzchołkami. Jeżeli odległość między wierzchołkami jest większa od określonej, wtedy
punkty będą dodawane wzdłuż polilinii 3D w równych przyrostach, które są mniejsze lub
równe odległości uzupełniania. Im mniejsza odległość, tym większa liczba punktów
uzupełniania.

współczynniki wygładzania Można używać ustawień współczynnika wygładzania do
usuwania zbędnych punktów z polilinii 3D przez ignorowanie wierzchołków, które są
blisko siebie lub wzdłuż prostej linii. Większa odległość i kąt odchylenia wygładzi większą
liczbę punktów. Odległość jest wielkością bezwzględną, a kąt jest mierzony w stopniach.
Im większa wartość odległości, tym większa liczba wygładzanych punktów. Współczynniki
wygładzania muszą być mniejsze od współczynników uzupełniania.

Punkt jest wygładzany przez obliczenie jego położenia względem wierzchołków przed i
za nim. Jeżeli odległość między tymi trzema punktami jest mniejsza od wartości długości
wygładzania, a kąt odchylenia jest mniejszy od wartości kąta wygładzania, wtedy środkowy
punkt nie zostanie dodany do pliku danych warstwicy.

wygładzanie Usuwanie punktów wzdłuż wybranej polilinii 3D, która może reprezentować
warstwicę. Współczynniki wygładzania określają wielkość usuwanych punktów.
Wygładzania można używać do zmniejszania ilości informacji o punktach pobieranej z
warstwicy, która może być zbędna do utworzenia dokładnej powierzchni.

wymuszenia Sekwencja wyświetlanych właściwości używana do renderowania map
tematycznych; na przykład sekwencja kolorów, szerokości linii lub wzorów kreskowania.

wypisanie Czynność blokowania elementów w składnicy danych przed edycją. Zobacz
także sekcje wypisanie kontrolowane (str. 1787), Ukryte wypisanie (str. 1785).

wypisanie kontrolowane Czynność wypisywania elementów przy użyciu polecenia
Wypisz Elementy. Zobacz także sekcje wypisanie (str. 1787), Ukryte wypisanie (str. 1785).

wypukłość Dla warstwic, które zawierają krzywe, wartość wypukłości jest maksymalną
strzałką odległości wzdłuż krzywej polilinii. Jeżeli strzałka odległości jest większa od
określonej, dodawane są punkty, aby lepiej zdefiniować kształt krzywej.

Współczynnik wypukłości może dodać więcej wierzchołków do krzywej polilinii,
przybliżając jej wygląd do krzywej. Im mniejsza wartość, tym więcej wierzchołków jest
dodawanych.

wyrażenie Automatyczne obliczenia używane do określania wartości URL, etykiet narzędzi
i etykiet elementów. Można zdefiniować wyrażenie tekstowe, które będzie określało
wyświetlaną na etykiecie nazwę stanu i liczbę ludności. Aby wyrazić liczbę ludności w
milionach, można zastosować wyrażenie liczbowe, w którym liczba ludności będzie
dzielona przez 1000000.
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wyrównanie Służy do używania wzoru z pełnych kropek do wytworzenia większej ilości
kolorów niż jest dostępna podczas wyświetlania obrazów.

wyszukiwanie najkrótszej drogi Dla topologii sieci, analiza która rozpoczyna się w
określonym punkcie, znajduje najkrótszą odległość do kolejnego punktu i bazuje na
oporze (długość jest domyślna).

wyświetlana mapa Zestaw prezentacji map zapisany w postaci pliku DWG, zawierający
warstwy Menedżera wyświetlania. Zobacz sekcję Warstwa Menedżer wyświetlania (str.
1785).

węzeł Pojedynczy punkt, koniec łamanej lub przecięcie w topologii. Węzeł może być
reprezentowany przez blok lub obiekt punktowy.

właściwości wyświetlania To samo, co informacje wyświetlania (str. 1773)

właściwość Dla danych elementy (str. 1771) jest to pojedynczy atrybut klasy. Klasa jest
opisywana przez definicję jednej właściwości lub definicje wielu właściwości. Przykładowo
klasa elementów (str. 1773) Drogi może mieć właściwości nazwane Nazwa, LiczbaPasów
lub Położenie. Zobacz także sekcję atrybuty lub dane atrybutów (str. 1768).

zakres wartości W mapach tematycznych segment danych continuum, takich jak wartość
właściwości, temperatura czy populacja.

zaprojektowane Dane przedstawiające oryginalny projekt konstrukcji lub instalacji, na
przykład, projekt nowego przyłącza energetycznego lub instalacja nowego przewodu
rurowego.

zapytanie Zbiór wykonywalnych instrukcji pobierających określone obiekty. Zapytanie,
które na przykład wyświetla tylko obiekty z warstw zawierających granice województw
i powiatów. Zobacz sekcje zapytanie mapy (str. 1788), zapytanie topologiczne (str. 1788) i
zapytanie bazy danych (str. 1788).

zapytanie bazy danych Zbiór warunków określających wybór rekordów z bazy danych.
Zapytania zewnętrznej bazy danych, nazywane też widokami, są tworzone podczas pracy
z oprogramowaniem bazy danych i mogą być uruchamiane z karty Eksplorator mapy
(str. 1771) w Okno zadań (str. 1777). Zobacz także sekcję zapytanie mapy (str. 1788).

zapytanie mapy Zestaw warunków, które muszą spełnić obiekty rysunku wybierane z
rysunków źródłowych. Warunki zapytania mapy mogą być oparte na położeniu lub
właściwościach obiektu lub danych przechowywanych w rysunku czy powiązanej tabeli
bazy danych. Zobacz także zapytanie topologiczne (str. 1788) i zapytanie bazy danych (str.
1788).

zapytanie topologiczne Rozszerzenie zapytania mapy, zastosowane do wczytanej
topologii. Zobacz także sekcję zapytanie mapy (str. 1788).
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zarządzanie wersjami Funkcja bazy danych, która pozwala przechowywać wiele kopii
zbioru przestrzennych danych i śledzić wersje zbioru danych według daty utworzenia,
daty zmiany itd.

zasoby Składnik aplikacji, źródło elementów lub źródło rysunku w programie MapGuide,
które jest przechowywane w repozytorium zasobów i może być wielokrotnie używane i
współdzielone.

zasoby (metadane) W przypadku opcji Metadane źródłem jest termin oznaczający
dowolny typ zbioru danych, który może być utworzony w programie AutoCAD Map
3Dmetadane (str. 1775). Źródłem może być klasa elementów, klasa obiektu, schemat lub
plik.

zbiór zapisu Obiekty, które zostały utworzone lub zmodyfikowane w bieżącym rysunku
i zaznaczone do zapisu w rysunkach źródłowych.

zestaw arkuszy Nazwany zbiór arkuszy i podzbiór do opublikowania.

zestaw edycji Gdy użytkownicy decydują się na zablokowanie obiektów w Oracle Spatial,
te obiekty są natychmiast blokowane. Edycje zablokowanych obiektów są umieszczane
w zbiorze edycji. Można następnie uaktualnić bazę danych, co zaktualizuje zablokowane
rekordy elementami ze zbioru edycji.

zestaw rysunków Zestaw rysunków źródłowych dołączonych do rysunku. Zobacz sekcję
rysunek źródłowy (str. 1781).

zmienna kropkowa Zmienna dotycząca właściwości obiektu. Składa się z kropki (.)
poprzedzonej nazwą zmiennej dla tej właściwości. Zmienne kropkowe mogą być
wprowadzane do wyrażeń stosowanych do zbudowania pliku szablonu dla zapytań trybu
Raport i do zmian właściwości. Zobacz także zapytanie (str. 1788) i wyrażenie (str. 1787).

zrealizowane Dane przedstawiające ostatecznie zainstalowany układ (fizyczny lub
funkcjonalno-użytkowy). Dane zrealizowane obejmują wszystkie znaczniki terenowe z
oryginalnych rysunków konstrukcyjnych.

łamana (geometria) Element geometrii łączący węzły. W topologii regionów, łamana
definiuje krawędź regionu. Może zawierać wierzchołki i rzeczywiste łuki, może też
przedstawiać linię, wielobok lub łuk. Zobacz także sekcję węzeł (str. 1788).

łączenie Służy do usuwania granic istniejących między regionami współdzielącymi
określony atrybut.

łączenie łańcuchowe Zaawansowany typ łączenia, gdzie dwie lub więcej tabel
dodatkowych jest połączonych z tabelą podstawową w sposób przypominający łańcuch,
czyli tabela podstawowa jest połączona z tabelą dodatkową, która jest połączoną z kolejną
tabelą dodatkową itd.
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źródło danych Plik UDL (universal data link), który wskazuje zbiór danych i dostarcza
informacji jak dotrzeć do tych danych.

źródło elementów W AutoCAD Map 3D, dowolne źródło danych elementów połączone
za pomocą FDO (str. 1772). Jedno z dwóch rodzajów zasobów w programie MapGuide
Studio, tworzonych przez wczytanie danych z plików albo przez połączenie z bazą danych
przestrzennych. Źródła elementów są przechowywane w repozytorium, w formacie SDF
3 lub w postaci połączeń z bazami danych. Źródła elementów zawierają tylko
nieprzetworzoną geometrię. Porównaj ze źródło rysunku (str. 1790).

źródło rysunku Źródłem rysunku w programie AutoCAD Map 3D jest plik rysunku (DWG)
i skojarzone z nim informacje, takie jak dołączone pliki rysunków, klasy elementów
graficznych, połączone dane szablonów i topologie. Porównaj ze źródło elementów (str.
1790).
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importowanie 361, 369
konwertowanie na dane zewnętrzne 467
przeglądanie dla topologii 783
przenoszenie do centroid regionów 365
wyświetlanie jako tekst 370
zmienne 1308

dane opisowe 129, 160, 182–183, 701, 703, 707, 
757, 882, 885–886, 888–889, 892, 901, 
904, 948, 951, 1047, 1066, 1076, 1092, 
1123, 1181, 1215, 1235

automatyczne dołączanie do obiektów
rysunkowych 888

dla topologii regionów 885
dodawanie tekstu do przywołanych

obiektów 1076
dołączanie do obiektów

rysunkowych 885
dołączanie podczas digitalizacji 129, 904
dołączanie wielu rekordów 886
drukowanie z użyciem zapytań w trybie

raportu 1235
edycja 889
eksportowanie 1181
eksportowanie tekstu zawartego w

polilinii 1215
i digitalizacja 901
i topologia regionów 707
i topologia sieci 703
i topologia węzłów 701
indeksowanie 1092
łączenie do załączonych bloków i

tekstu 888
modyfikowanie tabel 183
przegląd 882
przekształcanie na dane zewnętrzne 892
przekształcanie w połączoną tabelę bazy

danych 892
przenoszenie do centroid regionów 757
tworzenie tabel 182

używając, aby rozpuścić topologię 1123
wyświetlanie dla obiektów

rysunkowych 948
wyświetlanie tabel w rysunkach

źródłowych 160
wyświetlanie w palecie Właściwości 951
zamiana obiektów rysunkowych w oparciu

o 1066
znajdowanie obiektów rysunkowych w

oparciu o 1047
dane połączenia 369, 1066

importowanie 369
zamiana obiektów rysunkowych w oparciu

o 1066
dane przestrzenne 1244

metadane dla 1244
dane przykładowe 53–54, 63

biblioteki symbolu 63
dla programu AutoCAD Map 3D 53
na płycie CD z produktem 54
pobieranie 54

dane punktów 290
i ODBC 290

dane rysunkowe 579
omówienie edycji w programie AutoCAD

Map 3D 579
dane rysunku 253

łączenie z danymi elementu dla map 253
dane tekstowe 934, 1047, 1066, 1098

i zapytania 1098
wyświetlanie dla elementów 934
zamiana obiektów rysunkowych w oparciu

o 1066
znajdowanie obiektów rysunkowych w

oparciu o 1047
dane tekstowe (atrybuty) 253, 1215, 1230

eksportowanie tekstu zawartego w
polilinii 1215

i mapy 253
raporty 1230

dane wektorowe 66, 993
rozkładanie na powierzchniach 3D 993
zakup 66

dane wodne 54, 66
próbki 54
zakup 66
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dane zewnętrzne 129, 189, 193, 195, 214, 216, 
221, 310, 369, 456, 462, 464, 467, 469, 
869, 877, 892, 906, 948, 951, 1024, 
1052, 1069, 1076, 1123, 1181, 1235

dla obiektów rysunkowych 869
dodawanie obiektów rysunkowych do map

według 310
dodawanie tekstu do przywołanych

obiektów 1076
dołączanie 189
dołączanie podczas digitalizacji 129, 906
drukowanie z użyciem zapytań w trybie

raportu 1235
edycja w widoku danych 877
edytowanie połączeń 469
eksportowanie 1181
importowanie 369
konfigurowanie 193
konwertowanie z danych obiektu 467
łączenie 195
łączenie do obiektów rysunkowych 464
łączenie do obiektów rysunkowych w

mapach 456, 467
odłączanie 189
opcje 214, 216, 221
połączenia bazy danych 1024
przekształcanie danych obiektu w 892
ręczne łączenie z obiektami 462
rozłączanie 195
używając, aby rozpuścić topologię 1123
warunki SQL 1052
wyświetlanie dla obiektów

rysunkowych 948
wyświetlanie w widoku danych 951
zamiana obiektów rysunkowych w oparciu

o 1069
zapisywanie zmian 877
zatwierdzanie zmian w widoku

danych 877
Data Source Name (DSN) 189, 193, 291

tworzenie w systemie Windows XP 291
DATAVIEWHEADERANDFOOTER

polecenie 1234
DATAVIEWPAGESSETUP polecenie 1234
DATAVIEWPRINT polecenie 1234

datum (dla układu współrzędnych) 86, 91, 102, 
104, 139

definiowanie 86
geodezyjne układy współrzędnych 139
modyfikacja 91
usuwanie 91
zmiana datum 104
zmiany dla Australii 102

datum Ameryki Północnej - zmiana 104
dBASE 189, 221

dołączanie bazy danych do rysunku 189
ustawianie wersji domyślnej 221

definiowanie 85–86, 88, 111–112
datum 86
elipsoidy 88
klasy obiektów 111–112
układy współrzędnych 85

DEM (Digital Elevation Model) 372, 374, 376
dodawanie do map 372
dodawanie z Połączeniem danych 374, 

376
Design Web Format 1143, 1148, 1150, 1178

publikowanie map do 1143, 1148, 1150
publikowanie skoroszytów mapy do 1178

DigitalGlobe 53
digitalizacja 121–124, 126, 129, 645, 714, 819, 

894, 901–902, 904, 906
i dane obiektu 901, 904
i dane zewnętrzne 906
i LABELPOINT 902
i mapy rejestracji 126
i obrót 902
i regiony podporządkowane 714
i wyrównanie 894
konfiguracja 123
mapy 122, 894
opcje 129
opcje kalibracji 124
poprawianie błędów 645
przegląd 894
pulpit 121–122
rysunki 894
szerokość 129
typy transformacji 124
ustawianie 121
używanie współrzędnych 819

1798 | Indeks



warstwy 129
z MAPDIGITIZE 901–902

długie operacje 279, 524, 1491
i serwer SQL 279
w Edytorze schematu 1491
zarządzanie wersjami 524

długość 1044, 1064
zamiana obiektów rysunkowych w oparciu

o 1064
znajdowanie obiektów rysunkowych w

oparciu o 1044
długość geograficzna 124

podczas digitalizacji 124
Dodaj do mapy przez zapytanie 270
dodawanie 148, 273, 277, 280, 283, 286, 289, 

295, 376, 378, 381, 631, 642, 750, 752, 
754, 803, 877, 918, 961, 1076

cyfrowych modeli wysokości do map 376
dane ArcSDE do map 277
dane Autodesk SDF do map 289
dane ESRI SHP do map 286
dane MySQL do map 283
dane Oracle do map 273
dane serwera SQL do map 280
dane SHP do map 286
dane WFS (Web Feature Service) do

map 295
dane WMS (Web Map Service) do

map 381
danych cyfrowych modeli wysokości do

map 376
obiektów do zbioru zapisu 642
obiekty liniowe do topologii 752
obrazów rastrowych do map 376
odległości 961
opis do map 918
plików siatek ESRI do map 376
powierzchni do map 376
powierzchni rastrowych do map 376
rastrów 2D do map 378
regionów do topologii 754
rekordy bazy danych w widoku

danych 877
rysunków do bieżącej mapy 148
rysunków do zbiorów zapisu dla map 631
tekst do obiektów rysunkowych 1076

tekstu do obiektów 803
węzły w topologii 750

dołączanie 148, 168, 189, 456, 1076, 1189, 1196
dane do obiektów rysunkowych w

mapach 456
dane zewnętrzne do map 189, 456
podczas eksportowania do pliku SDF 1189
podczas eksportowania do pliku

SHP 1196
rysunków do bieżącej mapy 148
tekst do obiektów rysunkowych 1076
zapytania do bieżącego rysunku 168
źródła danych do rysunków 189

domniemane węzły 1119
domyślne 116, 182, 189

dla klas obiektów 116
dla pól danych opisowych 182
wersje bazy danych 189

dopasowanie 76–77, 129, 144, 157, 211, 226, 
242, 246, 642, 798, 1171

AutoCAD Map 3D 76
digitalizacja 129
dołączone rysunki 144
eksport 246
import 246
mapexport.ini 246
mapy 144
obiekty rysunkowe na mapach 798
pliki .ini 242
pochodzenie rysunku 157
rysunki 157
skoroszyty mapy 1171
układ współrzędnych 211
zakres zapisu w źródle 642
zapisywanie opcji 226

dopasowanie granic regionu 820
dostawca GDAL 472
dostawca OGR 472
Dostawca SL King 472
dostawców FDO 472–473

dodawanie 473
dostawcy 266

możliwości w mapach 266
dostawcy FDO 271, 274, 282, 285, 287, 290, 

294, 479, 508, 510, 512
ArcSDE 274
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Autodesk SDF 287
Edytor schematu 512
MySQL 282
ODBC 290
Oracle 271
program Microsoft Access 290
przegląd 479
SDF 287
SHP 285
tworzenie składnic danych 508
usuwanie składnic danych 510
WFS 294

dostawcy open source 472–473
dodawanie 473

dostawcy zewnętrzni 472–473
dodawanie 473

dostęp do danych 472–473
rozszerzanie możliwości 472–473

drogi 705, 720, 745, 747, 1114
określanie kierunku 720
śledzenie w topologii 1114
tworzenie topologii sieci 705
zmiana kierunku w topologii 745
zmiana oporu w topologii 747

drukowanie 1137, 1142, 1178, 1233, 1235, 1272
metadane 1272
przegląd 1137
przezroczystość 1142
raporty zapytań 1235
skoroszyty mapy 1178
tabele widoku danych 1233

drukowanie elementów przezroczystych 1142
DSN (data source name) 189, 193, 291

tworzenie w systemie Windows XP 291
DTED (Dane cyfrowe wysokości terenu) 372, 

374, 376
dodawanie do map 372

DTED (Digital Terrain Elevation Data) 372
DWF (Design Web Format) 1143, 1145, 1148, 

1150, 1178
i dane atrybutów 1145
publikowanie map do 1143, 1148, 1150
publikowanie skoroszytów mapy do 1178
ustawienia opcji publikowania 1145

DWK pliki 207

działanie 140, 607, 1090, 1092, 1094, 1296
udoskonalenie przez pracę offline 607
ulepszanie dla zapytania 140
usprawnienia dla zapytań 1090, 1092, 

1094
usprawnienie 1296

działki 710, 833
dzielenie regionów na 833
tworzenie topologii regionów dla 710

działy wodne 710
tworzenie topologii regionów dla 710

dziedziczność (klasy bazowe lub
abstrakcyjne) 524

ustawienia w schematach 524
dzielenie 598

elementy 598

E

edycja 75, 90–91, 93–94, 155, 171, 183, 524, 602, 
628, 724, 732, 735, 739, 764, 813, 828, 
854, 877, 889, 1057, 1060, 1084, 1174, 
1255

dane klasy obiektów 854
dane opisowe 889
dane w widoku danych 877
dane zewnętrzne w widoku danych 877
datum 91
definicja zamiany właściwości 1084
dołączone rysunki 628
elementów za pomocą Tabeli danych 602
elipsoidy 93
kategorie układów współrzędnych 94
klasy elementów w schematach 524
metadane 1255
obiektów rysunkowych na mapach przy

użyciu uchwytów 813
obiektów rysunkowych w rysunkach

źródłowych mapy 628
obiekty liniowe w topologii 735
obiekty wybrane za pomocą

zapytania 1060
opisy rysunków 155
regiony na mapach 828
regiony w topologii 739
rysunki źródłowe 628
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schematy w źródłach elementów 524
skoroszyty mapy 1174
tabele danych opisowych 183
topologia 724, 764
topologia częściowa 764
układy współrzędnych 90
uprawnienia 75
warunki zapytań 1057
węzły w topologii 732, 735
właściwości w schematach 524
zapytania 171

Edytor atrybutów (metadane) 1505
Edytor metadanych 1503
Edytor procesu standardowej kolejności 1526
Edytor schematu 266, 512–513, 522–526

cofanie zmian dokonanych w
schematach 526

dla źródeł elementów w mapach 266
edycja schematów 524
eksportowanie schematów 522
importowanie schematów 522
klasy abstrakcyjne (dziedziczenie) 524
klasy bazowe 524
konfiguracja fizyczna 524
odblokowanie długich operacji 524
przegląd 512
przeglądanie schematów 523
tworzenie kopii zapasowych

schematów 522
tworzenie schematów 513
usuwanie schematów 525
wiązania 524
właściwości identyfikatora (klucz

główny) 524
zarządzanie wersjami 524

Edytor wartości dziedziny atrybutów 1524
eksportowanie 168, 240, 246, 333, 338, 522, 

947, 1181, 1184, 1186, 1188, 1191, 1206–
1208, 1210, 1215, 1217–1219, 1221–1223, 
1226–1227, 1229–1231, 1270

a zapisywanie jako SDF 1227
ArcView ShapeFiles jako folder 246
dane atrybutów 1181, 1230
dane opisowe 1181
dane zewnętrzne 1181
do Oracle 1221–1222

do plików obrazu 1223
do stron WWW 1207
DWG do SDF lub Oracle i z

powrotem 1226
Geography Markup Language 1206
GML 1206
GML (Geography Markup Language) 1181
i profile 240
MapInfo MIF/MID 338, 1181
MapInfo TAB 1181
mapy do formatu DWG 1219
metadane 1270
MicroStation DGN 1181
MicroStation DGN (jednostki

imperialne) 246
obiekty rysunkowe na mapach 1184
obsługiwane formaty 1188
obsługiwane typy obiektów 1186
opis procedury 1184
Ordinance Survey of Great Britain GML

v2 1206
plik .ini dla 246
pliki .gml 1206
pliki .vml 1207
pliki DXF 1218
pliki EOO 333
pliki MapGuide SDF 2 1191
pliki SDF 2 1191
pokrycia 333
pokrycia Arc/INFO 333
Pokrycia Arc/INFO oraz segmenty

liniowe 246
pokrycia ESRI Arc/INFO 333
przegląd 1181
regiony 1217
schematy 522
segmentacja liniowa 246
tekst jako punkty 1181
tekst zawarty w polilinii 1215
transformacja współrzędnych 1181
VML 1206
VML (Vector Markup Language) 1181, 

1207
warstw z Menedżera wyświetlania 1229
warstwy jako SDF 1227
wiele klas elementów 1208
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wielu warstw do jednej klasy
elementów 1210

właściwości obiektu 246
z Tabeli danych 947, 1231
zapisywanie ustawień dla 1181
zapytania 168

elementy 265–266, 268, 273, 277, 280, 283, 
286, 289, 291, 295, 442, 446, 482, 529, 
546, 549, 554, 579, 583–587, 589–590, 
592, 594–595, 597–598, 600, 602, 604–
608, 610, 910–911, 934, 938, 941, 943, 
971, 1007, 1009–1010, 1012, 1014, 1016, 
1018

aktualizacja automatyczna 594
aktualizacja dla geometrii 606
anulowanie wypisania 592
automatyczne wypisywanie 590
buforowanie 1018
definiowanie skali dla warstw 549
dodawanie danych ArcSDE do map 277
dodawanie danych Autodesk SDF do

map 289
dodawanie danych Microsoft Access do

map 291
dodawanie danych MySQL do map 283
dodawanie danych ODBC do map 291
dodawanie danych Oracle do map 273
dodawanie danych serwera SQL do

map 280
dodawanie danych SHP do map 286
dodawanie właściwości 446
dostęp do danych WFS 295
dzielenie 598
edycja 595
edycja offline 607
edycja za pomocą poleceń programu

AutoCAD 604–605
edycja za pomocą Tabeli danych 602
etykietowanie 554
filtrowanie 1010
filtrowanie według warunków 1016
i automatyczna aktualizacja 592
i blokowanie trwałe 592
i generowane identyfikatory 584
i mapy 265
i numery wersji 592

i połączenia 442
i połączone właściwości 442
i środowisko wielu użytkowników 583
kopiowanie z jednego źródła elementów

do innego 529
metody tworzenia 584
możliwości dostawcy w mapach 266
nadawanie etykiet 910–911
omówienie edycji 579
oraz blokowanie 583
polecenia edycji 597
przegląd 482
scalanie 600
style dla 546
tworzenie ciągu linii 587
tworzenie i edycja danych 583
tworzenie multilinii 587
tworzenie multipunktu 585
tworzenie multiregionu 586
tworzenie nowych 584
tworzenie połączeń 446
tworzenie punktu 585
tworzenie regionu 586
tworzenie tematów 971
tworzenie z geometrii 587
wczytywanie stylów 554
wpisywanie 589
wprowadzanie do map 268
wybieranie 1007
wybieranie elementów wypisanych 589
wybieranie przy użyciu zapytań 938
wybieranie w Tabeli danych 938, 1012
wypisywanie 590
wyróżnianie na mapie 943
wyszukiwanie 1014
wyświetlanie danych atrybutów 934
wyświetlanie danych dla 941
zapisywanie stylów 554
zarządzanie wersjami 608, 610
znajdowanie 1007, 1010
znajdowanie i wybieranie 1009
znajdowanie w Tabeli danych 1012
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elementy (Menedżer wyświetlania) 298, 303, 
306, 308, 310, 313, 315, 543, 563, 565–
566, 570, 573

dodawanie obiektów rysunkowych do map
według danych atrybutów 310

dodawanie obiektów rysunkowych do map
według topologii 313

dodawanie obiektów rysunkowych do map
według właściwości 308

grupowanie obiektów rysunkowych według
warstwy 303

kontrolowanie kolejności
wyświetlania 543

łączenie stylów 565
modyfikowanie stylów 566
obiekty rysunkowe według

położenia 306
progi skali 570
tworzenie stylów 563
użycie wielu warunków do dodawania

obiektów rysunkowych do
map 315

wprowadzanie obiektów
rysunkowych 298

wyświetlanie stylów przy wszystkich
skalach 573

elementy FDO 265–266, 268, 442, 446, 482, 
546, 549, 554, 579, 583–584, 592, 911

definiowanie skali dla warstw 549
i automatyczna aktualizacja 592
i mapy 265
i połączenia 442
możliwości dostawcy 266
nadawanie etykiet 911
omówienie edycji 579
przegląd 482
style dla 546
tworzenie i edycja danych 583
tworzenie nowych 584
tworzenie połączeń 446
wczytywanie stylów 554
wprowadzanie do map 268
zapisywanie stylów 554
zarządzanie 482

elementy geoprzestrzenne 21, 270, 316–317, 
319, 479, 482, 485, 546, 549, 554, 584, 

592, 911, 934, 938, 941, 943, 971, 1007, 
1009–1010, 1012, 1014, 1016, 1018, 1231

buforowanie 1018
definicja 482
definiowanie skali dla warstw 549
eksportowanie danych dotyczących 1231
filtrowanie 1010
filtrowanie podczas dodawania do

map 270
filtrowanie przy użyciu warunków 1016
konwertowanie na format DWG 316–317, 

319
łączenie z mapami 21
nadawanie etykiet 911
przegląd 482
przegląd dostawców 479
przegląd schematów 485
style dla 546
tworzenie nowych 584
tworzenie tematów 971
wczytywanie stylów 554
wybieranie 1007
wybieranie przy użyciu zapytań 938
wybieranie w Tabeli danych 1012
wyszukiwanie 1014
wyświetlanie danych atrybutów 934
wyświetlanie danych dla 941
zapisywanie stylów 554
zarządzanie 482
znajdowanie 1007, 1010
znajdowanie i wybieranie 1009
znajdowanie w Tabeli danych 1012

elementy GIS 12, 265–266, 268, 442, 446, 579, 
583–584, 592

i automatyczna aktualizacja 592
i mapy 265
i połączenia 442
integrowanie z CAD 12
możliwości dostawcy 266
omówienie edycji 579
tworzenie i edycja danych 583
tworzenie nowych 584
tworzenie połączeń 446
wprowadzanie do map 268

elementy linii 975
tematyzowanie 975
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elementy przezroczyste 1142
elipsoida 88, 93

definiowanie 88
modyfikowanie 93
usuwanie 93

ESRI ArcSDE 329, 502–503, 1195
eksportowanie do 1195
importowanie z 329
praca z danymi 503
schematy 502

ESRI Personal Database 472–473
uzyskiwanie dostępu 473

ESRI ShapeFiles 285–286, 334, 336, 1181, 1196, 
1211–1212

dodawanie danych elementów do
map 286

eksportowanie 1181
eksportowanie do 1196
eksportowanie wieloklasowości 1212
importowanie 334, 336
konwertowanie do obiektów

rysunkowych 285
możliwości dostawcy dla map 285
wieloklasowość 1211

etykiet 803, 910, 992
dla linii warstwic 992
dodawanie do elementów 910
punkt wstawienia 803

etykietowanie 554
elementy 554

etykiety 911, 913–914
na elementach 911
na punktach 914
pozwolenie na zasłanianie punktów 913

Excel 189, 221, 501
dołączanie arkusza kalkulacyjnego do

rysunku 189
konfigurowanie zakresów bazy

danych 501
ustawianie wersji domyślnej 221

F

FDO 485
przegląd schematów 485

FDOSHOWOWNER polecenie 1357

FEATUREDEF polecenie 114, 116–117
Federal Geospatial Data Committee 1239

norma dotycząca metadanych 1239
filtrowanie 270, 1016

elementy geoprzestrzenne podczas
dodawania do map 270

elementy przy użyciu warunków 1016
filtry 1016, 1036

przestrzenne (Widok danych) 1036
warunki dla elementów na mapach 1016

filtry przestrzenne 353
podczas importu 353

filtry przestrzenne (Widok danych) 1036
foldery 150

aliasy napędów dla 150
format DWG 316–317, 319, 535, 1219

eksportowanie map do 1219
konwertowanie danych do 316–317, 319
przenoszenie danych do formatów

geoprzestrzennych 535
formaty 317, 1188

dla importowania danych do map 317
obsługiwane przy eksportowaniu

mapy 1188
formaty danych 527

konwertowanie pomiędzy 527
formaty obrazu 1223

eksportowanie danych rysunku do 1223
formaty plików 317, 389, 1181, 1188, 1191

dla eksportu 1181
dla importowania danych do map 317
dla plików rastrowych bez Połączenia

danych 389
pliki SDF 2 1191
pliki SIF 1191
w celu wyeksportowania z programu

AutoCAD Map 3D 1188
fotografie 374

dodawanie z Połączeniem danych 374
FoxPro 189, 221

dołączanie bazy danych do rysunku 189
ustawianie wersji domyślnej 221

funkcje 1299, 1301–1304
arytmetyczne 1299
element 1304
funkcje obsługi ciągów tekstowych 1301
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liczba pi 1304
obsługa symboli 1303
porównanie 1302
przekształcenie 1303
styl 1304
warunkowe 1302
zakres 1304

funkcje arytmetyczne 1299
funkcje obsługi ciągów tekstowych 1301
funkcje obsługi symboli 1303
funkcje porównawcze 1302
funkcje przekształcające 1303
funkcje warunkowe 1302

G

geo-odniesienia 1143, 1148, 1150
i publikowanie w DWF 1143, 1148, 1150

geodezyjne układy współrzędnych 139
określanie 139

Geography Markup Language (GML) 319, 349–
350, 522, 1181, 1206

eksportowanie 1181, 1206
eksportowanie do 1206
eksportowanie jako schemat 522
importowanie 319, 349–350
importowanie jako schemat 522

geometria 533, 587, 597, 605–606, 859, 1491
aktualizacja dla elementów 606
edycja elementów 597, 605
i kopia całkowita 533
tworzenie elementów z 587
właściwości w Edytorze schematu 1491
wprowadzanie podczas tworzenia

obiektów 859
geometria współrzędnych 212, 859–861, 863, 

865–866, 953, 958, 964
azymut i odległość 866
kąt i odległość 861
mierzenie 958
namiar i odległość 863
odchylenie i odległość 865
opcje 212, 958
polecenia 953
wyświetlanie informacji o liniach i

łukach 964

geoprzestrzenny obszar roboczy 76, 80
domyślne pokazywanie linii poleceń 80

gęstość 385
globalne układy współrzędnych 84
Globalny Układ Współrzędnych (GUW) 958
GML (Geography Markup Language) 319, 349–

350, 522, 1181, 1206
eksportowanie 1206
eksportowanie do 1206
eksportowanie jako schemat 522
eksportowanie map 1181
importowanie 319, 349–350
importowanie jako schemat 522

granica buforowania dla położenia (w
zapytaniach) 1042

granica krawędzi dla zapytania o
położenie 1042

granica punktu dla zapytania o położenie 1042
granica regionu dla zapytania o

położenie 1042
granice 1042

zapytanie o położenie 1042
grubość 1044, 1060, 1064

zamiana obiektów rysunkowych w oparciu
o 1064

zamiana przy użyciu zapytań 1060
znajdowanie obiektów rysunkowych w

oparciu o 1044
grupowanie warstw w mapach 263
grupy 263, 642, 1044, 1064, 1098

nieużywany 642
usuwanie przy zapisie w źródle 642
wykonywanie zapytań 1098
zamiana obiektów rysunkowych w oparciu

o 1064
zmiany dla warstw 263
znajdowanie obiektów rysunkowych w

oparciu o 1044

H

hasła 75, 133
dla użytkowników programu AutoCAD Map

3D 75
domyślny 133
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hiperłącza 327, 1191
eksportowanie do plików SDF 2 1191
importowanie z plików SDF 1 lub 2 327

I

i numery wersji 592
i automatyczna aktualizacja 592

ImageConnect 53
import 168

zapytania 168
importowanie 189, 240, 246, 316–317, 319, 323, 

326–329, 333, 336, 338, 340, 346–347, 
350–353, 355–356, 359, 361, 363, 369–
370, 522, 1168, 1268

a dodawanie danych dla map 317
ArcView ShapeFile jako folder 246
ArcView ShapeFiles 319
bazy danych 189
bloki 363
dane 316, 370
dane ArcSDE 329
dane atrybutów 361, 363, 369–370
dane obiektu 361, 369–370
dane Oracle 347
dane typu punktowego jako tekst 363
dane zewnętrzne 319, 361, 369–370
ESRI ShapeFiles 336
filtry przestrzenne dla 353
GML (Geography Markup

Language) 319, 350
i konwersja współrzędnych 359
i profile 240
i przypisywanie klas obiektu 356
i stylizowanie obiektów rysunkowych 323
MapInfo MIF/MID jako katalog 246
MapInfo TAB 319, 340
metadane 1268
MicroStation DGN 319, 346
obsługiwane formaty dla map 317
obszary 353
ograniczanie obszaru 353
oparty na folderze 246
oparty na pliku 246
opcje sterownika 319

Ordinance Survey of Great Britain GML
v2 319, 350

plik .ini dla 246
pliki .ddf (format SDTS) 351
pliki .gml 350
pliki .shp 336
pliki .tab 340
pliki .vpf 352
pliki Autodesk MapGuide 327
pliki DGN 346
pliki DXF 328
pliki EOO 333
pliki MapGuide 327
pliki MIF/MID jako katalog 246
pliki MIF/MID programu MapInfo 319, 

338
pliki SDF 1 i 2 327
pliki SHP jako folder 246
pliki Spatial Data Transfer Standard 351
pliki TAB 340
pliki TAB jako folder 246
pliki Vector Product Format 352
plików SHP 336
pokrycia Arc/INFO 319, 333
pokrycia ESRI Arc/INFO 333
przegląd 319
przygotowanie dla map 317
schematy 522
SDF 1, 2 lub 3 326
SDTS (Spatial Data Transfer

Standard) 319, 351
ShapeFiles 336
typy danych dla AutoCAD Map 3D 361, 

369
VPF (Vector Product Format) 319, 352
VPF (Vector Product Format) jako

folder 246
VPF jako folder 246
warstwy AutoCAD do AutoCAD Map

3D 355
warstwy do AutoCAD Map 3D 355
właściwości obiektu 246
zestawy wydruku map dla skoroszytów

mapy 1168
indeks EED 1092
indeks kolorów AutoCAD 1311
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indeks łącz bazy danych 1092
indeks połączenia 1092
indeks połączeń SQL 1092
indeks położenia 1092
indeks właściwości 1092
indeksy 1092

tworzenie dla rysunków 1092
indeksy przestrzenne 533

i kopia całkowita 533
InfoCenter 47
informacja 160, 785, 1235, 1237

drukowanie z użyciem zapytań w trybie
raportu 1235, 1237

przeglądanie dla topologii 785
przeglądanie rysunków źródłowych 160

informacje 182, 408
dla obrazów rastrowych 408
określanie typu dla tabel 182
wyświetlanie dla obrazów

rastrowych 408
informacje o kącie 964

wyświetlanie 964
instalowanie 54

dane przykładowe 54
integrowanie CAD z GIS 12
interfejs użytkownika w programie AutoCAD

Map 3D 77
Intermap 53

J

jasność 563
dla warstw rysunku 563

jawne węzły 1119
jednostki 206

domyślny 206
jednostki calowe 246

dla eksportowanych plików MicroStation
DGN 246

jednostki pomiaru 206, 246
domyślne dla eksportowanych plików

DGN 246
konwersja dla tekstu 206

K

kalibracja 124, 126
i mapy digitalizacji 126
opcje podczas digitalizacji 124

kalibracja odchylenia 124
karta Eksplorator mapy 42
karta Skoroszyt mapy 44

w panelu zadań 44
kartezjański układ współrzędnych 124, 134, 

206
i digitalizacja 124
ustawienie dla odkształcenia w

mapach 206
katalog pliku zasobów 229

Raster Extension 229
katalogi 150, 209

aliasy napędów dla 150
dla zapytań zewnętrznych 209

kategorie 89, 94, 169
dla układów współrzędnych 89, 94
dla zapytań 169

kierunek 718, 735, 745
dla połączeń w topologii sieci 718
edycja topologii 735
zmiany dla łamanych w topologii 745

klasy abstrakcyjne 1491
w Edytorze schematu 1491

klasy bazowe lub abstrakcyjne
(dziedziczność) 524

ustawienia w schematach 524
klasy elementów 482, 513, 518, 520, 524–526, 

1208, 1210, 1244, 1491
cofanie zmian dokonanych w

schematach 526
definicja 482
edycja w schematach 524
eksportowanie wielu 1208
eksportowanie wielu warstw do 1210
metadane dla 1244
odwzorowanie do widoków bazy

danych 518, 520
przegląd 482
tworzenie w schematach 513
ustawianie konfiguracji fizycznej 524
ustawienia w Edytorze schematu 1491
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usuwanie w schematach 525
klasy nie-elementów 1491

w Edytorze schematu 1491
klasy obiektów 111–112, 114–116, 118, 120, 304, 

356, 854, 858, 948, 1044, 1060, 1076, 
1244

definiowanie 111–112, 115
definiowanie zakresu wartości 116
dodawanie obiektów rysunkowych do map

według 304
dodawanie tekstu do przywołanych

obiektów 1076
edycja danych 854
hierarchie 114–115
metadane dla 1244
modyfikowanie definicji 118
określanie podczas importu 356
plik definicji 858
pliki 120
ustawianie zakresów właściwości 116
wyświetlanie informacji o 948
zakres dopuszczalnych wartości 116
zastosowanie w modyfikacji obiektów

tematycznych 1060
zmiana nazwy 112
znajdowanie obiektów rysunkowych w

oparciu o 1044
klasyfikacja obiektów 75, 109, 112, 114–116, 118–

120, 845, 847, 851–852, 854–855, 858, 
1208, 1310

definiowanie obiektów 112, 115–116
edycja danych 854
i eksport 1208
klasy bazowe 114
modyfikowanie definicji 118
plik definicji 858
pliki 119
procedura ogólna 847
przegląd 109, 845
przypisywanie do istniejących obiektów

rysunkowych 852
tworzenie obiektów przy użyciu 851
tworzenie plików 120
uprawnienia 75
ustawienia 109
usuwanie z obiektów rysunkowych 852

wybieranie obiektów do użycia 855
zmienne 1310

klucz główny (właściwości identyfikatora) 524
ustawienia w schematach 524

kod układu współrzędnych serwera 381
dla usługi Web Map Service (WMS) 381

kod układu współrzędnych warstwy 381
dla Usługi mapy sieciowej (WMS) 381

kolejność rysowania 543
w Menedżerze wyświetlania 543

kolejność wyświetlania 262, 264, 543
dla warstw w mapach 262
kontrolowanie w Menedżerze

wyświetlania 543
zmiany dla warstw map 264

kolor ramki 385
określanie dla obrazów rastrowych 385

kolory 129, 552–553, 563, 978, 1005, 1044, 1060, 
1064, 1082, 1311

digitalizacja 129
dla linii 552
dla tematów powierzchni 1005
dla warstw rysunku 563
i style 553
lista 1311
tematyzowanie dla warstw rysunku 978
ustawianie domyślnych właściwości

elementu 1311
w wyrażeniach 1311
zamiana obiektów rysunkowych w oparciu

o 1064
zamiana przy użyciu zapytań 1060
zastosowanie w modyfikacji obiektów

tematycznych 1060
zmiana dla bloków 1082
znajdowanie obiektów rysunkowych w

oparciu o 1044
kolumny (w tabelach baz danych) 458, 879, 

881
dla szablonów łączenia w mapach 458
formatowanie w widoku danych 879
ukrywanie i blokowanie w widoku

danych 881
kolumny kluczowe dla szablonów

połączeń 458
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komórki (w bazie danych) 877
edycja w widoku danych 877

konfiguracja fizyczna 524
ustawianie dla właściwości 524
ustawienie dla klas elementów 524

konfigurowanie 123, 193
digitizery 123
źródła danych 193

konwersja rozszerzająca 531
i kopia całkowita 531

konwertowanie 319, 527
dane z jednego formatu do innego 527
elementy geoprzestrzenne do formatu

DWG 319
Kopia całkowita 528–529, 531, 533–534, 1494

i kontrole geometrii 533
ignorowanie błędów 1494
konwersja rozszerzająca 531
kopiowanie danych z jednego źródła

elementów do innego 529
kopiowanie obcych schematów 529
pliki dziennika 534
przegląd 528
typy danych 531

kopie zapasowe 642
kopiowanie 529, 544

danych z jednego źródła elementów do
innego 529

warstwy wyświetlania 544
krawędzie 807, 811, 817, 842

przerywanie obiektów rysunkowych
w 807

ucinanie obiektów 811
uzgadnianie dla map 817
wyświetlanie dla regionów 842

kreskowanie 225, 563, 640, 805, 842, 978, 986, 
1081, 1098

dla warstw rysunku 563
dodawanie do przywołanych obiektów

rysunkowych 1081
dodawanie do zamkniętych polilinii 805
domyślne dla regionów 842
i zapytania 225
obwiednie przy zapisywaniu 640
skalowanie dla tematów warstwy

rysunku 978

tematyzowanie dla warstw rysunku 978, 
986

wykonywanie zapytań 1098
wyświetlanie dla regionów 842
zapisywanie w rysunkach źródłowych z

map 640
zespolone 225

krótkie obiekty liniowe 650, 656, 673
tolerancja usuwania 650
wymazywanie 673
zaznaczanie do czyszczenia 656

kupowanie danych 53

L

legendy 53, 64, 927, 983, 1162
próbki 53, 64
rzutnia dla skoroszytów mapy 1162
tworzenie 927, 983

liczby 182
określanie typu dla tabel 182

liczby całkowite 361, 369
importowanie 361, 369

linie 129, 246, 552, 565, 684, 691, 862, 864–865, 
867, 964

digitalizacja 129
długość zerowa 691
określanie za pomocą azymutu i

odległości 867
określanie za pomocą kąta i

odległości 862
określanie za pomocą namiaru i

odległości 864
określanie za pomocą odchylenia i

odległości 865
podział podczas eksportu 246
style dla 552, 565
usuwanie węzłów pozornych 684
wyświetlanie informacji COGO 964
zakresy skali dla 552

linie konturu 990, 992
edycja 992
przegląd 990
usuwanie 992

linie przecinające się 964
wyświetlanie kątów ostrych 964
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wyświetlanie kątów rozwartych 964
listy 514

dla wartości właściwości schematu 514
logowanie 133, 207

wymuszanie 207
Lokalny Układ Współrzędnych (LUW) 958

Ł

łamane (baza danych) 906
tworzenie podczas digitalizacji 906

łamane (obiekty liniowe) 645, 656, 671, 673, 
675, 678, 680, 682, 684, 686, 690–691, 
694, 705, 712, 720, 722, 735, 745, 747, 
752, 759, 761, 894, 1123

aktualizacja dla topologii 761
czyszczenie 645
digitalizacja 894
dodawanie do topologii 752
edycja 735
łączenie 1123
obiekty o zerowej długości 691
określajanie kierunku 720
określanie kierunków 722
przerywanie przecinających 675, 712
topologia 705
upraszczanie 690
usuwanie 671
usuwanie węzłów pozornych 684
usuwanie z topologii 759
wiszące elementy 686
wydłużanie do widocznego

przecięcia 680
wydłużanie niedociągnięć 678
wygładzanie 694
wymazywanie krótkich 673
zastępowanie kilku skupisk węzłów jednym

skupiskiem węzłów 682
zaznaczanie do czyszczenia 656
zmiana kierunku w topologii 745
zmiana oporu w topologii 747

łańcuch wartości 12
łańcuch wartości Autodesk 12
łącza (baza danych) 1069

zamiana obiektów rysunkowych w oparciu
o 1069

łączenie 189, 195, 273, 277, 280, 283, 286, 289, 
291, 295, 442, 446, 456, 462, 464, 467, 
469, 684, 885, 906, 1123

dane do obiektów rysunkowych 885
do danych Microsoft Access dla map 291
do danych MySQL w mapach 283
do danych ODBC dla map 291
do danych serwera SQL dla map 280
do danych WFS 295
do plików SHP dla map 286
do źródeł danych ArcSDE dla map 277
do źródeł danych Autodesk SF dla

map 289
do źródeł danych Oracle dla map 273
dołączanie źródeł do rysunków 189
obiektów rysunkowych do danych

obiektu 464
rekordów do obiektów rysunkowych 462
rekordów do obiektów rysunkowych

podczas digitalizacji 906
rekordów do obiektów rysunkowych w

mapach 456, 464, 467, 469
topologia 1123
używanie połączeń 442, 446
węzły pozorne 684
źródła danych dla rysunków 195

łączenie map 148
łuki 653, 862, 864–865, 867, 964

określanie za pomocą azymutu i
odległości 867

określanie za pomocą kąta i
odległości 862

określanie za pomocą namiaru i
odległości 864

określanie za pomocą odchylenia i
odległości 865

przekształcanie na polilinie podczas
czyszczenia rysunku 653

wyświetlanie informacji COGO 964

M

maksymalna prędkość dla połączeń i
węzłów 722

map 809
nakładki 809
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Map 3D dla danych geoprzestrzennych 39
Map 3D dla rysunków 39
Map Classic 39
MAP2SDF polecenie 1194
mapa topograficzna 990
mapa użytkowania gruntów 713
mapa zagospodarowania gruntów 713
MAPANBUFFER polecenie 1128
MAPANDISSOLVE polecenie 1125
MAPANNINSERT polecenie 1324, 1328
MAPANOVERLAY polecenie 1121
MAPANTOPONET polecenie 1102, 1108, 1113, 

1116
MAPATTACHDB polecenie 190
MAPBOOKCREATE polecenie 1160, 1167
MAPBOOKCREATEFROMSETTINGS

polecenie 1161, 1170, 1172
MAPBOOKEDITSETTINGS polecenie 1161, 

1170, 1173
MAPBOOKIMPORTPLOTSET polecenie 1161, 

1168
MAPBOOKPLACEHOLDER polecenie 1161, 

1166
MAPBOOKSAVESETTINGS polecenie 1161, 

1170–1171
MAPBREAK polecenie 1422
MAPCONFIGDB polecenie 194
MAPCONNECTDB polecenie 195
MAPCONNECTIONPOOLING polecenie 82
MAPDEFINELT polecenie 459
MAPDELETELINKS polecenie 470
MAPDELETELT polecenie 471
MAPDETACHDB polecenie 190
MAPDIGISETUP polecenie 122, 130
MAPDIGITIZE polecenie 129

ustawianie opcji 129
MAPDISCONNECTDB polecenie 195
MAPDISPLAYLIBRARY polecenie 1375
MAPDISPLAYMANAGER polecenie 1375
MAPDIST polecenie 957
MAPDWFOPTIONS polecenie 1146
MAPEDITSETAUTODEFAULT polecenie 81
MAPEXPORT polecenie 239, 241, 1186, 1217, 

1458
mapexport.ini 242, 246

dopasowanie 242

MAPFEATUREMERGE polecenie 1406
MAPFEATURESPLIT polecenie 1407
MAPFIGNORESPLITMERGERULES

polecenie 1409
mapforeignfileproperties.ini 242

dopasowanie 242
MapGuide 327, 1155, 1157, 1191–1192

eksportowanie do wersji 6.5 i
wcześniejszych 1191–1192

importowanie z 327
publikowanie do wersji Enterprise

2007 1155
publikowanie do wersji Open Source 1155
rozwiązywanie błędów publikowania 1157
wyświetlanie pliku dziennika

publikowania 1157
MAPIFRAME polecenie 426, 430
MAPIMANAGE polecenie 409, 412, 415
MAPIMPORT polecenie 239, 241, 322, 324, 

326, 331, 334, 337, 339, 341, 346, 349–
351, 353, 1464

mapimport.ini 242, 246
dopasowanie 242

MapInfo MIF/MID 319, 337, 1181, 1199
eksportowanie 1181
eksportowanie do 1199
importowanie 319, 337

MapInfo MIF/MID katalog 246
importowanie jako folder 246

MAPINFO polecenie 409
MapInfo TAB 246, 319, 339–340, 1181, 1201

eksportowanie 1181
eksportowanie do 1201
importowanie 319, 339–340
importowanie jako folder 246

MAPINSERT polecenie 393
MAPIOPTIONS polecenie 230
MAPLINESTRINGCREATE polecenie 1410
MAPLINESTRINGEDIT 597
MAPLINESTRINGEDIT polecenie 1411
MAPLINKMANAGER polecenie 470
MAPLOGIN polecenie 133
MAPMULTILINESTRINGCREATE

polecenie 1412
MAPMULTILINESTRINGEDIT polecenie 1413
MAPMULTILINESTRNGEDIT 597
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MAPMULTIPOINTCREATE polecenie 1415
MAPMULTIPOINTEDIT 597
MAPMULTIPOINTEDIT polecenie 1415
MAPMULTIPOLYGONCREATE polecenie 1416
MAPMULTIPOLYGONEDIT 597
MAPMULTIPOLYGONEDIT polecenie 1417
MAPNODEDIT 1689
MAPOD2ASE polecenie 465, 467–468
MAPOPTIONS polecenie 81, 196–197, 199, 

203, 206, 208, 210, 212, 215, 217, 221, 
223, 227

MAPPLOT polecenie 1143
MAPPOINTCREATE polecenie 1419
MAPPOLYGONCREATE polecenie 1419
MAPPOLYGONEDIT 597
MAPPOLYGONEDIT polecenie 1420
MAPPROPSLT polecenie 471
MAPPUBLISHTOMAPGUIDE polecenie 1156, 

1158
MAPSDFIN polecenie 328
MAPSTATUSBAR polecenie 81
MAPTOPOQUERY polecenie 1134
MAPTRACKCS polecenie 956
MAPTRIM polecenie 1426
MAPUSERADMIN polecenie 76
mapy 9, 12–13, 34, 53, 64, 126, 134, 136, 138, 142, 

144, 148, 157, 196–197, 206, 253, 258, 
260, 262, 264–265, 268, 319, 537, 543–
544, 626, 637, 645, 697, 724, 795, 799, 
801, 807, 809, 811, 817, 894, 901–902, 
909, 927, 1137, 1140, 1142, 1150, 1152, 
1155, 1166–1167, 1219

czyszczenie 645
digitalizacja 894, 901–902
dodawanie elementów GIS 268
dołączanie rysunków 144, 148
dopasowanie 157
edycja narzędzi 795
edycja topologii 724
eksportowanie do formatu DWG 1219
formaty wyjściowe 1140
i dane 253
i elementy GIS 265
i Szybki podgląd 626
importowanie danych dla 319
kolejność rysowania dla warstw 543

kolejność wyświetlania warstw 262
legendy 927
łączenie na szwach 817
na stronach sieci WWW 34
naciągania 799, 801
nieciągłe krawędzie 817
nieregularne 817
odbudowywanie skoroszytów mapy 1167
odkształcenia 206
ogólne informacje dotyczące tworzenia

mapy 258
omówienie tworzenia i edycji 13
opcje 196–197
opis publikowania 1137
opisywanie 909
podgląd 626
powiększenie 809
próbki danych programu AutoCAD Map

3D 53, 64
przegląd 9
przegląd drukowania 1137
przekroje 157
przerywanie obiektów rysunkowych w

obwiedni 807, 809
przypisywanie układu

współrzędnych 136, 138
publikowanie 1140
publikowanie do programu Autodesk

MapGuide Enterprise
2007 1155

publikowanie do programu MapGuide
Open Source 1155

publikowanie jako strony WWW 1152
publikowanie na ploterze 1142
publikowanie w DWF 1150
publikowanie w formacie HTML 1152
rejestracja dla digitalizacji 126
sąsiadujące 817
skala 157, 544
style 537
topologia 697
transformacja 157
transformacja układu współrzędnych 142
tworzenie 260
tworzenie skoroszytów mapy 1166
tworzenie wielu map wyświetlania 544
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tworzenie z zapisanymi obiektami
rysunkowymi 637

ucinanie obiektów rysunkowych na
obwiedni 811

układ współrzędnych 134
uzgadnianie 801
uzgadnianie styków 817
wspólne korzystanie 1137, 1219
współdzielenie 34
zawartość 12
zmiana miniatur dla warstw 264
zmiany porządku rysowania dla

warstw 264
zniekształcanie 801, 817

mapy tematyczne 927
legenda 927

Menedżer wyświetlania 43, 201, 262, 297–298, 
374, 540–541, 543–544, 546, 555, 557, 
563, 565–566, 568–570, 927, 933, 971, 
983, 1219, 1229

Biblioteka stylów 568–569
dla obiektów rysunkowych 555
dodawanie dla warstw rysunku 563, 566
dodawanie obiektów rysunkowych do

map 298
dodawanie obrazów do map 374
eksportowanie warstw 1229
i paleta Właściwości 933
i warstwy rysunku 297
karta w Panelu zadań 43
kontrolowanie kolejności

wyświetlania 543
legenda 927
łączenie stylów 565
miniatury dla warstw 262
miniatury dla warstw rysunku 983
naprawianie przerwanych połączeń 297
odświeżanie 541
próg skali 570
przegląd 540
tematy dla warstw rysunku 983
tworzenie tematów 971
uaktualnianie 541
użycie warstw w programie MapGuide

2007 1229
używanie 546, 557

warstwa bazy mapy 298
warstwy 262
wiele map wyświetlania 544
współdzielenie map 1219
wyświetlanie 201, 541
zapisywanie warstw 1229

menu 40
w programie AutoCAD Map 3D 40

metadane 54, 219, 1239, 1241–1244, 1246–1247, 
1249–1255, 1257–1258, 1260–1261, 1264–
1266, 1268, 1270–1272, 1502, 1508, 1511, 
1513–1514, 1519, 1524, 1526, 1528

arkusze stylów dla 1246
automatyczne uaktualnianie 1242
Citation Information Editor 1508
Contact Information Editor 1513
dodawanie rekordów 1261, 1264
drukowanie 1272
edycja 1255
Edytor definicji układu współrzędnych

poziomych (metadane
FGDC) 1519

Edytor objaśnień (ISO) 1528
Edytor procesu standardowej

kolejności 1526
Edytor wartości dziedziny

atrybutów 1524
eksportowanie 1270
eksportowanie szablonów 1253
importowanie 1268
importowanie szablonów 1249
informacje 1239
ISO 19139 1241
kopiowanie i wklejanie 1260
nawigator rekordów 1264
normy dla 1239
okna 1528

Edytor strony odpowiedzialnej
(metadane ISO) 1528

opcje ustawień dla 219
podgląd szablonów 1251
pola o dowolnej postaci 1257–1258
próbki 54
publikowanie 1271
Spatial Data Organization Editor 1514
sprawdzanie 1265
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stosowanie szablonów 1249
szablon domyślny 1251
szablony 1247
Time Period Information Editor 1511
tworzenie 1243–1244
tworzenie szablonów 1249
ustawianie opcji 1242
usuwanie rekordów 1261
usuwanie szablonów 1254
wspólne korzystanie 1266
wyłączanie szablonów 1252
wyświetlanie 1243
wyświetlanie podsumowania 1502
zmiana nazwy szablonu 1250

metadane ISO 19139 1241
metoda konwersji Bursa/Wolfa 86
metoda konwersji Przekształcenie

siedmioparametryczne 86
metody rozkładów 968

Jenksa (przerwania naturalne) 968
kwantylny 968
odchylenie standardowe 968
równomierny 968
wartości indywidualne 968

Microsoft Excel 189, 221, 501
dołączanie arkusza kalkulacyjnego do

rysunku 189
konfigurowanie zakresów bazy

danych 501
ustawianie wersji domyślnej 221

Microsoft Visual FoxPro 189, 221
dołączanie bazy danych do rysunku 189
ustawianie wersji domyślnej 221

MicroStation DGN 246, 319, 341, 346, 1181, 
1202

eksportowanie 1181
eksportowanie do 1202
importowanie 319, 341, 346
jednostki pomiaru 246
plik źródłowy dla 1202
zmienianie domyślnego pliku

źródłowego 246
zmienianie domyślnych jednostek eksportu

na calowe 246
mierzenie 953, 956, 958, 961–962

geometria współrzędnych 958

odległości 961
odległości ciągłe 962
odległości geodezyjne 956
współrzędne 953

międzynarodowe układy współrzędnych 134
migracja danych 527

przegląd 527
miniatura 264

zmiany dla warstw map 264
Model cyfrowy wysokości 372, 374, 376

dodawanie do map 372
model Digital Elevation Model 372
modyfikacja 90–91, 93–94

datum 91
elipsoidy 93
kategorie układów współrzędnych 94
układy współrzędnych 90

modyfikowanie 183
tabele danych opisowych 183

multipunkty 585
tworzenie 585

multiregiony 586
tworzenie 586

MySQL 282–283, 492, 494
dodawanie danych elementów do

map 283
możliwości dostawcy dla map 282
praca z danymi 494
schematy 492

N

nachylenie 965
wyświetlanie 965

naciągania 799, 801
mapy 801

nakładanie się etykiet (overposting) 913
nakładanie topologii 716

aby znaleźć regiony
podporządkowane 716

nakładki dla map 809
narzędzie FdoUserManager 505–506
NAVTEQ 53
nazwy bloków 1044, 1064

zamiana obiektów rysunkowych w oparciu
o 1064
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znajdowanie obiektów rysunkowych w
oparciu o 1044

nazywanie 182
tabele danych opisowych 182

NEWDEF polecenie 120
niedociągnięcia 650, 656, 678

tolerancja rozciągania 650
wydłużanie 678
zaznaczanie do czyszczenia 656

niepełna topologia 788
niepowtarzalność 514

dla wartości właściwości schematu 514
niezerowe 514

dla wartości właściwości schematu 514
niezgodne dane lub błędy typu geometrii 1494

ignorowanie w Kopii całkowitej 1494
norma CSDGM FGDC 1239

dla metadanych 1239
pobieranie 1239

notatki 909
dodawanie do map 909

nowozelandzkie pliki danych siatki 101

O

obiekty liniowe 246, 645, 650, 656, 671, 673, 
675, 678, 680, 682, 684, 686, 690–691, 
694, 705, 712, 720, 722, 735, 745, 747, 
752, 759, 761, 894, 1123

aktualizacja dla topologii 761
czyszczenie 645
digitalizacja 894
dodawanie do topologii 752
edycja 735
łączenie 1123
obiekty o zerowej długości 691
określanie kierunku 720, 722
podział podczas eksportu 246
przerywanie przecinających 675, 712
tolerancja dla usuwania powieleń 650
topologia 705
upraszczanie 690
usuwanie obiektów powielonych 671
usuwanie węzłów pozornych 684
usuwanie z topologii 759
wiszące elementy 686

wydłużanie do widocznego
przecięcia 680

wydłużanie niedociągnięć 678
wygładzanie 694
wymazywanie krótkich 673
zastępowanie kilku skupisk węzłów jednym

skupiskiem węzłów 682
zaznaczanie do czyszczenia 656
zmiana kierunku w topologii 745
zmiana oporu w topologii 747

obiekty o zerowej długości 691
identyfikowanie i usuwanie 691

obiekty powielone 650, 656, 671
tolerancja usuwania 650
usuwanie 671
zaznaczanie do czyszczenia 656

obiekty rysunkowe 21, 112, 152, 160, 225, 253, 
297–298, 303–304, 306, 308, 310, 313, 
315, 319, 323, 456, 462, 464, 467, 469, 
555, 557, 579, 587, 606, 611, 613, 615–617, 
619, 626, 628, 631–633, 635–638, 642, 
647, 653, 671, 673, 675, 678, 680, 682, 
684, 686, 690–691, 694, 710, 712, 724, 
761, 780, 798, 803, 805, 807, 809, 811, 
813, 851–852, 854–855, 859, 885–886, 
888–889, 894, 904, 906, 948, 951, 961, 
1020–1021, 1024, 1029, 1031–1033, 1036, 
1038, 1042–1044, 1049, 1055, 1057, 
1060, 1062, 1064, 1066, 1069, 1074, 
1076, 1079, 1081, 1085–1086, 1094, 
1100, 1181, 1184, 1218, 1221–1222, 1226, 
1235

aktualizacja dla topologii 761
atrybuty w Palecie właściwości 951
automatyczne dołączanie danych

opisowych 888
blokowanie 631
blokowanie w programie AutoCAD Map

3D 613, 615
centroidy i topologia 710
definiowanie punktu opisu 1079
definiowanie wyrażeń 1074
digitalizacja 894
dodawanie do map według klasy

obiektu 304
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dodawanie do map według
położenia 306

dodawanie do map według topologii 313
dodawanie do map według

właściwości 308
dodawanie do map z wieloma

warunkami 315
dodawanie do warstw Menedżera

wyświetlania 303
dodawanie do zbiorów zapisu 631
dodawanie kreskowania podczas

zapytania 1081
dodawanie map według danych

atrybutów 310
dodawanie odległości 961
dodawanie tekstu przy użyciu

zapytań 1076
dołączanie danych opisowych podczas

digitalizacji 904
dołączanie danych zewnętrznych podczas

digitalizacji 906
dołączanie w mapach 298
dołączanie wielu rekordów do 886
dopasowanie 798
edycja danych klasy obiektów 854
edycja danych opisowych 889
edycja rysunków źródłowych mapy 628
edycja topologii 724
edycja w mapach 813
edycja w rysunkach źródłowych 152
edytowanie łączy do danych

zewnętrznych 469
edytowanie warunków zapytania 1057
eksportowanie 1181
eksportowanie do innych formatów

plików 1184
eksportowanie do SDF lub Oracle i z

powrotem 1226
eksportowanie Oracle 1221–1222
filtrowanie rekordów w oparciu o

położenie 1036
filtrowanie za pomocą zapytań SQL 1033
i etykiet 803
i mapy 253, 297
importowanie 319
klasyfikacja 112, 851–852

łączenie do danych zewnętrznych dla
map 467

łączenie warunków zapytania 1055
łączenie z danymi z użyciem danych

obiektu 464
łączenie z danymi zewnętrznymi w

mapach 464
łączenie z elementami

geoprzestrzennymi 21
łączenie z rekordami zewnętrznej bazy

danych 456, 462
obiekty o zerowej długości 691
obracanie 798
omówienie edycji w programie AutoCAD

Map 3D 579
omówienie programu AutoCAD Map

3D 611
pobieranie obszarów kreskowanych 1094
pobieranie według grup 1094
podgląd rysunków źródłowych mapy 626
połączenia bazy danych 1024
przeglądanie blokad w programie AutoCAD

Map 3D 616
przeglądanie zablokowanych

obiektów 632
przekształcanie na elementy w programie

AutoCAD Map 3D 587
przekształcanie podczas czyszczenia

rysunku 653
przenoszenie 798
przerywanie krawędzi obwiedni 807, 809
przerywanie przecinających się

obiektów 675, 712
przywoływanie podczas zapytań 1086
punkt wstawienia tekstu 803
ręczne dołączanie danych opisowych 885
scalanie z istniejącymi elementami 606
skalowanie 798
style dla 555
style Menedżera wyświetlania dla 557
stylizowanie podczas importu 323
Szybki wybór 1021
transformacja 798
tworzenie listy dla zapytań 1235
tworzenie za pomocą klas obiektów 851
uchwyty na mapach 813
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ucinanie na krawędzi obwiedni 811
upraszczanie złożonych obiektów 690
usuwanie obiektów powielonych 671
usuwanie węzłów pozornych 684
usuwanie ze zbioru zapisu 638
używanie topologii 1100
warunki SQL 1049
widoczne przecięcie 680
wiszące elementy 686
właściwości obiektu i właściwości

warstwy 1043
właściwości sklasyfikowane 854
wprowadzanie geometrii podczas

tworzenia 859
współdzielenie 613
wybieranie 1020
wybieranie do operacji czyszczenia 647
wybieranie według właściwości 1021
wybieranie za pomocą klasyfikacji

obiektów 855
wydłużanie niedociągnięć 678
wygładzanie 694
wykonywanie zapytań 1038, 1085
wymazywanie krótkich obiektów

liniowych 673
wymazywanie przy zapisie w źródle 642
wypełnianie 805
wyróżnianie rekordów połączonych w

Widoku danych 1031
wyróżnianie topologii połączonej z 780
wyróżnianie w Widoku danych 1029
wyróżnianie zablokowanych

obiektów 632
wyszukiwanie według położenia 1042
wyszukiwanie według właściwości 1044
wyszukiwanie za pomocą zapytań 1038
wyświetlanie informacji 948
wyświetlanie tematyczne 1060
zakotwiczanie do procesu

czyszczenia 647
zamiana przy użyciu zapytań 1060, 1062, 

1064
zamiana w oparciu o zapytania 1066, 

1069
zapisywanie bieżącej mapy 636
zapisywanie jako DXF 1218

zapisywanie w nowym rysunku 637
zapisywanie w programie AutoCAD Map

3D 619
zapisywanie w rysunkach

źródłowych 633, 635
zapytania SQL 1032
zastępowanie kilku skupisk węzłów jednym

skupiskiem węzłów 682
zespolone kreskowanie 225
zliczanie 160
znajdowanie 1020
zwalnianie blokad w programie AutoCAD

Map 3D 617
obliczone właściwości 452, 940

i połączone dane 452
tworzenie 940

obracane powierzchni w 3D 996
obracanie 157, 798

obiekty rysunkowe na mapach 798
rysunki 157

obracanie po orbicie 996
powierzchnie 3D 996

obrazy 374, 389, 405
dodawanie z Połączeniem danych 374
wstawianie w wierszu polecenia 405
wstawianie z Raster Extension 389

obrazy .pcx 389
wstawianie z Raster Extension 389

obrazy AutoCAD Raster Design 389
wstawianie z Raster Extension 389

obrazy BIL 389
wstawianie z Raster Extension 389

obrazy CALS 389
wstawianie z Raster Extension 389

obrazy CG4 389
wstawianie z Raster Extension 389

obrazy Computer Aided Acquisition 389
wstawianie z Raster Extension 389

obrazy DIB 389
wstawianie z Raster Extension 389

obrazy dwukolorowe 389
wstawianie z Raster Extension 389

obrazy ECW 378
dodawanie z Połączeniem danych 378

obrazy Enhanced Compressed Wavelet 378
dodawanie z Połączeniem danych 378
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obrazy ER Mapper 389
wstawianie z Raster Extension 389

obrazy FLC 389
wstawianie z Raster Extension 389

obrazy FLI 389
wstawianie z Raster Extension 389

obrazy GeoSpot 389
wstawianie z Raster Extension 389

obrazy GeoTIFF 389
wstawianie z Raster Extension 389

obrazy GP4 389
wstawianie z Raster Extension 389

obrazy IG4 389
wstawianie z Raster Extension 389

obrazy IGS 389
wstawianie z Raster Extension 389

obrazy IKONOS 372
dodawanie do map 372

obrazy Image Systems Gray Scale 389
wstawianie z Raster Extension 389

obrazy Image Systems Group 4 389
wstawianie z Raster Extension 389

obrazy JFIF 372, 389
dodawanie do map 372
wstawianie z Raster Extension 389

obrazy Joint Photographic Experts Group 372, 
374

dodawanie z Połączeniem danych 374
obrazy JPEG 372, 374, 378

dodawanie z Połączeniem danych 374, 
378

obrazy JPEG2 372, 374, 378
dodawanie z Połączeniem danych 374, 

378
obrazy L74 372

dodawanie do map 372
obrazy LANDSAT FAST 372

dodawanie do map 372
obrazy LizardTech 389

wstawianie z Raster Extension 389
obrazy MIL 389

wstawianie z Raster Extension 389
obrazy MrSID 372, 374, 378

dodawanie z Połączeniem danych 374, 
378

obrazy Multi-Resolution Seamless Image
Database 372, 374

dodawanie z Połączeniem danych 374
obrazy NITF 372

dodawanie do map 372
obrazy PCT 389

wstawianie z Raster Extension 389
obrazy PCX 389

wstawianie z Raster Extension 389
obrazy PICT 389

wstawianie z Raster Extension 389
obrazy PNG 372, 374, 378

dodawanie z Połączeniem danych 374, 
378

obrazy Portable Network Graphics 372, 374
dodawanie z Połączeniem danych 374

obrazy Quickbird 372
dodawanie do map 372

obrazy rastrowe 253, 372, 374, 376, 378, 380, 
383–385, 387–389, 394, 396, 399–400, 
402, 404–405, 407–408, 410, 412–
413, 415–416, 419–421, 423–424, 427, 
429–432, 434, 436–437, 439, 575–577, 
989, 991, 1223, 1244

2D 378
Analizowanie 989
dodawanie do map 372
dodawanie linii warstwic 991
dodawanie z Połączeniem danych 374, 

376
dostosowanie jasności 576
dostosowanie kontrastu 576
eksportowanie obiektów rysunku do 1223
formaty nieobsługiwane przez Połączenie

danych 387–389, 394, 396, 
399–400, 402, 404–405, 407, 
410, 412–413, 415–416, 419–421, 
423–424, 427, 429–432, 434, 
436–437, 439

formaty obsługiwane przez Połączenie
danych 378, 380

i mapy 253
i polecenie REGEN 394
i przezroczystość 383
informacje dla 408
metadane dla 1244
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określanie punktu wstawienia 385
oparte na sieci 380
ponowne próbkowanie 577
style dla 575
ustawianie przezroczystości dla

określonego koloru 576
wstawianie ręczne 385
wstawianie z wiersza polecenia 405
wyświetlanie informacji 408
wyświetlanie w kolorze lub w skali

szarości 576
zakres wyświetlania 577
zmiana przezroczystości 384

obrazy rastrowe oparte na sieci 380
obrazy RLC 389

wstawianie z Raster Extension 389
obrazy RLC 1 i 2 372

dodawanie do map 372
obrazy RLE 389

wstawianie z Raster Extension 389
obrazy RST 389

wstawianie z funkcją Raster
Extension 389

obrazy SID 389
wstawianie z Raster Extension 389

obrazy SPOT 389
wstawianie z Raster Extension 389

obrazy Tagged Image File Format 374, 378
dodawanie z Połączeniem danych 374, 

378
obrazy TARGA 389

wstawianie z Raster Extension 389
obrazy TGA 389

wstawianie z Raster Extension 389
obrazy TIFF 374, 378

dodawanie z Połączeniem danych 374, 
378

obrazy TrueVision 389
wstawianie z Raster Extension 389

obrót 385, 1060
używanie w celu określenia położenia

obrazu 385
zamiana przy użyciu zapytań 1060

obszar 159, 553
określanie zakresu zapisu w źródle 159
opcje stylów dla 553

obszar modelu 1037
zapytania 1037

obszar odwzorowujący ekran 123
dla digitalizacji 123

obszar papieru 697, 1037
i topologia map 697
zapytania 1037

obszar roboczy rysunku 76, 80
domyślne pokazywanie linii poleceń 80

obszary robocze 39, 76–77
przełączanie pomiędzy 39
tworzenie w programie AutoCAD Map

3D 77
w programie AutoCAD Map 3D 76

obwiednie 635, 807, 811, 820, 828, 842
przerywanie obiektów rysunkowych

w 807
ucinanie obiektów 811
używanie do zapisu obiektów

rysunkowych 635
wewnętrzne i zewnętrzne dla

regionów 820
wyświetlanie dla regionów 842
zmiana dla regionów na mapach 828

ODBC 189, 290–291, 499–500, 942
dodawanie danych elementów do

map 291
możliwości dostawcy dla map 290
niezgodne bazy danych 189
praca z danymi 500
schematy 499
ustawienia 500
wyświetlanie danych w Tabeli

danych 942
Odblokowanie obiektów rastrowych 387
odblokowanie wersji 488

Oracle 488
odblokowywanie obiektów rysunkowych 617, 

638
Odbuduj zestaw arkuszy 1159
odchylenie 124

i kalibracja 124
odchylenie standardowe 124, 968

i digitalizacja 124
odkształcenia w mapach 801
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odległości 956, 961–962, 965, 1018, 1106, 1110, 
1114, 1127

Buforowanie topologii 1127
ciągłe 962
dodawanie 961
i bufory 1018
mierzenie odległości geodezyjnych 956
najlepsza trasa 1110
poziomo między punktami 965
rozpływ 1114
znajdowanie najkrótszych 1106

odległości ciągłe 962
opcja podstawowa 962

odległości geodezyjne 956
mierzenie 956

odległość pozioma 965
wyświetlanie 965

odłączanie 189, 631
rysunki z map 631
źródła danych 189

odniesienia geograficzne 389
i obrazy rastrowe 389

odnośniki zewnętrzne 146, 1098
i rysunki 146
wykonywanie zapytań 1098

odsuń 157
dla rysunków źródłowych 157

odwzorowania stożkowe wielokątne 134
odwzorowanie Mercatora 134
Odwzorowanie poprzeczne Mercatora 134
odwzorowanie stożkowe Lamberta 134
offline 607

edycja elementów 607
oglądanie 1174–1176

sekcje skoroszytu mapy 1176
skoroszyty mapy 1174–1175
właściwości skoroszytu mapy 1176

okna 1042, 1528
okno dialogowe Edytor strony

odpowiedzialnej (metadane
ISO) 1528

wyszukiwanie wszystkich obiektów 1042
okna dialogowe 1156, 1294, 1299, 1319–1326, 

1328, 1330–1334, 1336, 1339, 1341–1342, 
1344–1345, 1347, 1352–1353, 1355, 1357–
1361, 1368, 1370, 1372, 1375–1380, 1382–

1383, 1386–1388, 1390–1391, 1393–1394, 
1396, 1398–1399, 1422–1423, 1426, 
1429–1430, 1432–1434, 1436–1440, 
1442–1447, 1450–1451, 1453, 1455, 1457–
1458, 1463–1464, 1470–1471, 1479–
1480, 1484–1486, 1488, 1491, 1494, 
1496, 1499, 1503, 1505–1508, 1511, 1513–
1514, 1519, 1524, 1526, 1528, 1533–1537, 
1541–1544, 1547–1549, 1551–1557, 1559, 
1561, 1564–1566, 1568, 1577–1578, 1581, 
1583–1586, 1589–1590, 1592–1593, 1597, 
1600, 1602–1604, 1607, 1610, 1613, 1615–
1617, 1619, 1621–1622, 1626, 1629, 1631, 
1633–1634, 1636, 1639, 1643, 1645, 1650, 
1659–1660, 1662, 1664, 1668–1670, 
1672, 1674–1675, 1677–1678, 1693–1697, 
1699–1700, 1702–1704, 1706–1707, 
1709–1710, 1712, 1714–1716, 1718–1719, 
1721–1723, 1725–1726, 1729–1734, 1736–
1742, 1745–1746, 1748–1751, 1753–1755, 
1757–1758

Analiza nałożenia topologii - Atrybuty
wyjściowe 1749

Analiza nałożenia topologii - Topologia
wyjściowa 1748

Analiza nałożenia topologii - Typ
analizy 1742

Analiza nałożenia topologii - Utwórz nowe
centroidy i węzły 1745

Analiza nałożenia topologii - Utwórz
węzły 1746

Analiza nałożenia topologii - Wybierz
topologię nakładaną 1750

Analiza topologii sieci - Opór i
kierunek 1725

Analiza topologii sieci - Wybierz
metodę 1726

Analiza topologii sieci - Wybierz
położenie 1722

Analiza topologii sieci - Wyjście 1723
Błędy czyszczenia rysunku 1345
Bufor topologii - Nowa topologia 1734
Bufor topologii - Ustaw wielkość

bufora 1736
Bufor topologii - Utwórz nowe centroidy i

węzły 1733
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Centroidy (topologia rysunku) 1695
Citation Information Editor 1508
Contact Information Editor 1513
Czyszczenie rysunku 1339, 1341–1342, 

1344, 1347
Dane atrybutów 1453
Dane do dołączenia 1368
Dane szablonu połączenia 1372
Definiuj dane obiektu 1559
Definiuj klasyfikację obiektu 1537
Definiuj kreskowanie 1379
Definiuj nową kategorię (zapytania

rysunku) 1592
Definiuj nową tabelę danych obiektu 1557
Definiuj nowe pole danych

opisowych 1333
Definiuj szablon opisu 1326
Definiuj szablon połączenia 1436–1437
Definiuj tekst (zapytania rysunku) 1600
Definiuj zapytanie (zapytania

rysunku) 1593
Definiuj zasięg tabeli (zapytania

rysunku) 1597
Definiuj/Modyfikuj zestaw

rysunków 1660
Dodanie właściwości klasy (Eksport) 1479
Dołącz dane obiektu 1547
Dołącz Plik definicji klasy obiektu 1533
Dołącz/Odłącz dane obiektu 1548
Edycja danych obiektu 1549
Edycja kierunku (topologia rysunku) 1716
Edycja oporu przeciwnego (topologia

rysunku) 1716
Edycja oporu zgodnego (topologia

rysunku) 1715
Edycja połączenia 1355
Edycja wyrażenia 1328
Edytor atrybutów (metadane) 1505
Edytor definicji układu współrzędnych

poziomych (metadane
FGDC) 1519

Edytor metadanych 1503
Edytor objaśnień (metadane ISO) 1528
Edytor procesu standardowej

kolejności 1526
Edytor schematu 1491

Edytor strony odpowiedzialnej (metadane
ISO) 1528

Edytor wartości dziedziny
atrybutów 1524

Edytor zakresu kolorów (klasyfikacja
obiektu) 1536

Edytor zakresu rodzaju linii (klasyfikacja
obiektu) 1542

Edytor zakresu stylu wydruku(klasyfikacja
obiektu) 1544

Edytor zakresu szerokości linii (klasyfikacja
obiektu) 1542

Edytor zakresu warstwy (klasyfikacja
obiektu) 1541

Edytuj tekst (warstwy tekstu) 1382
Eksport 1458
Eksport Autodesk MapGuide 1334, 1336
Eksport metadanych 1507
Elementy buforu 1319
Etykieta stylu 1388
Filtr tabeli 1447
Filtr wyświetlania zestawu

rysunków 1664
Historia filtru tabeli 1450
Historia warunku SQL (zapytania

rysunku) 1621
Import 1464
Import przypisań danych 1484
Importuj stary temat 1382
Informacje o elemencie 1357
Informacje o użytkowniku 1677
Informacje o właścicielu 1645
Klasyfikuj (klasyfikacja obiektu) 1534
Klasyfikuj obiekty 1535
Kolumna 1430
Kolumna kluczowa szablonu

połączenia 1372
Komunikaty AutoCAD Map 1553
Konfiguruj źródło danych 1433
Konflikt wczytywania topologii 1719
Konwersja układu współrzędnych 1457
Kopia całkowita 1494
Kopiuj skalę 1378
Korelacja obrazu (polecenie Wstaw

obraz) 1629
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korzystanie ze znaków
uniwersalnych 1294

Lista właściwości sklasyfikowanych
(klasyfikacja obiektu) 1534

Łączenie topologii - Dane opisowe 1740
Łączenie topologii - Nowa topologia 1739
Łączenie topologii - Ustaw parametr 1741
Łączenie topologii - Utwórz nowe centroidy

i węzły 1737
Łączenie topologii - Utwórz węzły 1738
Mapy tematyczne 1396
Nagłówek/stopka 1439
Nastawy digitalizacji 1370
Nowa nazwa szablonu opisu 1330
Nowa skala 1383
Nowa tabela przedziałów wartości

(zapytania rysunku) 1607
Nowa warstwa 1334, 1564
Nowa właściwość (klasyfikacja

obiektu) 1544
Obsługa indeksu 1672
Obsługa rysunków 1662
Odłącz źródło danych 1438
Odświeżanie opisu 1323
Odwołanie do niezdefiniowanego

aliasu 1675
Odwzorowanie bloków 1455
Opcje edycji elementu 1670
Opcje importu metadanych 1506
Opcje kreskowania (zapytania

rysunku) 1602
Opcje mapy AutoCAD 1650
Opcje metadanych 1505
Opcje raportu (zapytania rysunku) 1607
Opcje rozszerzenia rastru (polecenie Wstaw

obraz) 1636
Opublikuj w Autodesk MapGuide 1331
Ostrzeżenie buforu 1320
Ostrzeżenie tworzenia topologii 1714
Pasmo stylu 1387
Plik definicji nowej klasy obiektu 1543
Pokaż formułę zapytania 1361
Połącz obiekty (topologia rysunku) 1718
Połączenie źródła elementów 1358
Potwierdzenie AutoCAD Map (topologia

rysunku) 1693–1694

Powiększ skalę 1451
Powiększ zakres rysunków 1758
Przedział wartości 1383
Przeglądaj/szukaj 1554
Przeglądarka metadanych 1499
Przekształć dane obiektu na łącza bazy

danych 1434
Przerwij obiekty na granicy 1422
Przezroczystość koloru (polecenie Wstaw

obraz) 1639
Przyłącz źródło danych 1433
Przypisanie danych opisowych 1484
Przypisanie klasy elementów

(Eksport) 1479
Przypisanie punktu 1485
Przypisanie warstwy (Import FDO) 1470
Przypisanie wartości właściwości

(Eksport) 1480
Przypisanie zewnętrznej bazy

danych 1484
Przypisywanie atrybutów klasy

obiektu 1463
Przypisz globalny układ

współrzędnych 1352
Rejestracja użytkownika 1678
Rozłącz źródło danych 1438
Skojarzone wersje bazy danych 1429
Sortuj (rekordy) 1446
Spatial Data Organization Editor 1514
Statystyka rysunku 1668
Statystyka topologii 1755
Strona Metody czyszczenia 1339
Strona Wybierz obiekty 1347
Strona Wybierz operacje 1342
Strona Znaczniki błędów 1341
Styl linii 1390
Styl obszaru 1393
Styl punktu 1391
Styl warstwy tekstu 1394
Szybki podgląd rysunków 1757
Tekst opisu 1324
Temat (elementy) 1399
Time Period Information Editor 1511
Tworzenie szablonu metadanych 1507
Uaktualnianie opisu 1325
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Układ zarządzania obrazami (polecenie
Wstaw obraz) 1633

Uruchom zapytanie z biblioteki (zapytania
rysunku) 1616

Ustal zamianę właściwości (zapytania
rysunku) 1619

Ustawienia cieniowania rzeźby
terenu 1322

Ustawienia geometrii
współrzędnych 1659

Ustawienia rysunku 1664
Ustawienia strony 1440
Ustawienia wejściowe pliku projektu

(Import) 1486
Ustawienia wyjściowe pliku projektu

(Eksport) 1488
Usuń indeks danych obiektu 1674
Usuń topologię 1714
Usuwanie opisu 1323
Utnij obiekty na granicy 1426
Utwórz centroidy 1555
Utwórz indeks dla danych obiektu 1672
Utwórz połączenia danych 1561
Utwórz połączenie 1355
Utwórz regiony z topologii 1577
Utwórz składnicę danych 1357, 1496
Utwórz skoroszyt mapy 1581
Utwórz topologię - Wybierz

topologię 1712
Utwórz topologię regionów - Ustaw

znaczniki błędów 1710
Utwórz topologię regionów - Utwórz nowe

centroidy 1703
Utwórz topologię regionów - Utwórz nowe

węzły 1704
Utwórz topologię regionów - Wybierz

centroidy 1706
Utwórz topologię regionów - Wybierz

łamane 1707
Utwórz topologię regionów - Wybierz

węzły 1709
Utwórz topologię sieci - Utwórz nowe

węzły 1697
Utwórz topologię sieci - Utwórz

węzły 1700

Utwórz topologię sieci - Wybierz
łamane 1699

Utwórz topologię węzłów - Utwórz
węzły 1702

Utwórz zamknięte polilinie (topologia
rysunku) 1696

Uwierzytelnienie użytkownika 1361
Warstwica 1321
Warstwy do poziomów DGN 1471
Wartości kolumny 1432
Wartości tematyczne 1398
Warunek danych (zapytania

rysunku) 1590
Warunek połączenia SQL (zapytania

rysunku) 1622
Warunek położenia (zapytania

rysunku) 1604
Warunek typu SQL (zapytania

rysunku) 1626
Warunek właściwości (zapytania

rysunku) 1610
Wczytaj topologię 1719
Wczytaj topologię z rysunku

źródłowego 1721
Wczytaj wewnętrzne zapytanie (zapytania

rysunku) 1603
Węzły (topologia rysunku) 1729–1730
Właściwości sekcji 1585
Właściwości skoroszytu mapy 1584, 1586
Właściwości szablonu połączeń 1440
Właściwości tabeli 1450
Właściwości wypełnienia regionów 1578
Wstaw obraz 1634
Wstaw opis 1328
Wybierz alias 1674
Wybierz blok 1564
Wybierz dane 1565
Wybierz dane (topologia rysunku) 1732
Wybierz element wyświetlania 1386
Wybierz istniejący szablon

połączenia 1443
Wybierz klasy elementów (Menedżer

wyświetlania) 1386
Wybierz klucze szablonu połączenia 1552
Wybierz obrazy (Menedżer

wyświetlania) 1386
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Wybierz rysunki do dołączenia 1566
Wybierz rysunki, aby przypisać układ

współrzędnych 1353
Wybierz szablon połączenia 1444
Wybierz szablony połączenia 1444
Wybierz tabelę 1445
Wybierz topologie (Menedżer

wyświetlania) 1386
Wybierz warstwy (Menedżer

wyświetlania) 1386
Wybierz wersję bazy danych 1442
Wybierz zapytanie 1445
Wybierz zestaw wydruku do

konwersji 1585
Wybór obrazu (polecenie Wstaw

obraz) 1634
Wybór topologii 1754
Wynik zapytania topologicznego 1753
Wyniki publikowania do MapGuide 1332
Wyniki publikowania w programie

MapGuide 1156
Wyrażenie 1299, 1332
Wyrażenie danych 1556
Wyrażenie SQL (szablony

połączenia) 1568
Wyświetlanie informacji o obrazie 1631
Zakres rysunku źródłowego 1387
Zakres źródła elementów 1357
Zamień format linii 1376
Zamień rodzaj linii 1377
Zamień styl wydruku 1378
Zamień szerokość linii 1377
Zamień wstawienie bloku 1375
Zapisz bieżące zapytanie (zapytania

rysunku) 1617
Zapisz elementy 1360
Zapisz obiekty w rysunkach

źródłowych 1643
Zapisz wersję 1360
Zapytanie topologiczne 1751
Zarządzanie aliasami 1669
Zarządzanie biblioteką zapytań (zapytania

rysunku) 1613
Zarządzanie obrazem (polecenie Wstaw

obraz) 1631
Zarządzanie połączeniami 1359

Zarządzanie użytkownikami 1675
Zarządzanie źródłem elementu 1358
Zasady podziału i łączenia 1423
Zdefiniuj tekst 1380
Zidentyfikuj elementy zastępcze szablonu

skoroszytu mapy 1583
Zmień czcionkę (zapytania rysunku) 1589
Zmień kategorię (zapytania

rysunku) 1589
Zmień nazwę kategorii (zapytania

rysunku) 1615
Zmień nazwę tabeli 1551
Zmień nazwę topologii 1731
Zmień nazwę zasięgu tabeli (zapytania

rysunku) 1616
Okno dialogowe 1323
Okno dialogowe Analiza nałożenia topologii -

Atrybuty wyjściowe 1749
Okno dialogowe Analiza nałożenia topologii -

Topologia wyjściowa 1748
Okno dialogowe Analiza nałożenia topologii -

Typ analizy 1742
Okno dialogowe Analiza nałożenia topologii -

Utwórz nowe centroidy i węzły 1745
Okno dialogowe Analiza nałożenia topologii -

Utwórz węzły 1746
Okno dialogowe Analiza nałożenia topologii -

Wybierz topologię nakładaną 1750
Okno dialogowe Analiza topologii sieci - Opór

i kierunek 1725
Okno dialogowe Analiza topologii sieci - Wybierz

metodę 1726
Okno dialogowe Analiza topologii sieci - Wybierz

położenie 1722
Okno dialogowe Analiza topologii sieci -

Wyjście 1723
okno dialogowe Błędy czyszczenia

rysunku 1345
Okno dialogowe Bufor topologii - Nowa

topologia 1734
Okno dialogowe Bufor topologii - Ustaw

wielkość bufora 1736
Okno dialogowe Bufor topologii - Utwórz nowe

centroidy i węzły 1733
Okno dialogowe Centroidy (topologia

rysunku) 1695
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Okno dialogowe Czyszczenie rysunku 1339, 
1341–1342, 1344, 1347

Okno dialogowe Dane atrybutów 1453
okno dialogowe Dane do dołączenia 1368
okno dialogowe Dane szablonu

połączenia 1372
Okno dialogowe Definiuj dane obiektu 1559
Okno dialogowe Definiuj klasyfikację

obiektu 1537
okno dialogowe Definiuj kreskowanie 1379
Okno dialogowe Definiuj nową kategorię

(zapytania rysunku) 1592
Okno dialogowe Definiuj nową tabelę danych

obiektu 1557
Okno dialogowe Definiuj nowe pole danych

opisowych 1333
Okno dialogowe Definiuj szablon opisu 1326
okno dialogowe Definiuj szablon

połączenia 1436–1437
Okno dialogowe Definiuj tekst (zapytania

rysunku) 1600
Okno dialogowe Definiuj zapytanie (zapytania

rysunku) 1593
Okno dialogowe Definiuj zasięg tabeli (zapytania

rysunku) 1597
Okno dialogowe Definiuj/Modyfikuj zestaw

rysunków 1660
okno dialogowe Dodanie właściwości klasy

(Eksport) 1479
Okno dialogowe Dołącz dane obiektu 1547
Okno dialogowe Dołącz definicję klasy

obiektu 1533
Okno dialogowe Dołącz/odłącz dane

obiektu 1548
Okno dialogowe Edycja danych obiektu 1549
Okno dialogowe Edycja kierunku (topologia

rysunku) 1716
Okno dialogowe Edycja oporu przeciwnego

(topologia rysunku) 1716
Okno dialogowe Edycja oporu zgodnego

(topologia rysunku) 1715
Okno dialogowe Edycja połączenia 1355
Okno dialogowe Edycja wyrażenia 1328
okno dialogowe Edytor definicji układu

współrzędnych poziomych (metadane
FGDC) 1519

okno dialogowe Edytor objaśnień (metadane
ISO) 1528

okno dialogowe Edytor schematu 1491
Okno dialogowe Edytor zakresu kolorów

(klasyfikacja obiektu) 1536
Okno dialogowe Edytor zakresu rodzaju linii

(klasyfikacja obiektu) 1542
Okno dialogowe Edytor zakresu stylu wydruku

(klasyfikacja obiektu) 1544
Okno dialogowe Edytor zakresu szerokości linii

(klasyfikacja obiektu) 1542
Okno dialogowe Edytor zakresu warstwy

(klasyfikacja obiektu) 1541
okno dialogowe Edytuj warstwę tekstu (warstwy

tekstu) 1382
Okno dialogowe Eksport 1458
okno dialogowe Eksport Autodesk

MapGuide 1334, 1336
Okno dialogowe Eksport metadanych 1507
Okno dialogowe Elementy buforu 1319
okno dialogowe Etykieta stylu 1388
okno dialogowe Filtr tabeli 1447
Okno dialogowe Filtr wyświetlania zestawu

rysunków 1664
okno dialogowe Historia filtru tabeli 1450
Okno dialogowe Historia warunku SQL

(zapytania rysunku) 1621
Okno dialogowe Import 1464
Okno dialogowe Import przypisań

danych 1484
okno dialogowe Importuj stary temat 1382
Okno dialogowe Informacje o elemencie 1357
Okno dialogowe Informacje o obrazie 1631
Okno dialogowe Informacje o

użytkowniku 1677
Okno dialogowe Informacje o właścicielu 1645
Okno dialogowe Klasyfikuj (klasyfikacja

obiektu) 1534
Okno dialogowe Klasyfikuj obiekty 1535
okno dialogowe Kolumna 1430
okno dialogowe Kolumna kluczowa szablonu

połączenia 1372
Okno dialogowe Komunikaty AutoCAD

Map 1553
okno dialogowe Konfiguruj źródło danych 1433
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Okno dialogowe Konflikt wczytywania
topologii 1719

okno dialogowe Konwersja układu
współrzędnych 1457

okno dialogowe Kopia całkowita 1494
okno dialogowe Kopiuj skalę 1378
Okno dialogowe Korelacja obrazu (polecenie

Wstaw obraz) 1629
Okno dialogowe Lista właściwości

sklasyfikowanych (klasyfikacja
obiektu) 1534

Okno dialogowe Łączenie topologii - Dane
opisowe 1740

Okno dialogowe Łączenie topologii - Nowa
topologia 1739

Okno dialogowe Łączenie topologii - Ustaw
parametr 1741

Okno dialogowe Łączenie topologii - Utwórz
nowe centroidy i węzły 1737

Okno dialogowe Łączenie topologii - Utwórz
węzły 1738

okno dialogowe Mapy tematyczne 1396
okno dialogowe Nagłówek/Stopka 1439
okno dialogowe Nastawy digitalizacji 1370
Okno dialogowe Nowa nazwa szablonu

opisu 1330
okno dialogowe Nowa skala 1383
Okno dialogowe Nowa tabela przedziałów

wartości (zapytania rysunku) 1607
okno dialogowe Nowa warstwa 1334
Okno dialogowe Nowa właściwość (klasyfikacja

obiektu) 1544
Okno dialogowe Obsługa indeksu 1672
Okno dialogowe Obsługa rysunków 1662
okno dialogowe Odłącz źródło danych 1438
Okno dialogowe Odwołanie do

niezdefiniowanego aliasu 1675
okno dialogowe Odwzorowanie bloków 1455
Okno dialogowe Opcje edycji elementu 1670
Okno dialogowe Opcje importu

metadanych 1506
Okno dialogowe Opcje kreskowania (zapytania

rysunku) 1602
Okno dialogowe Opcje mapy AutoCAD 1650
Okno dialogowe Opcje metadanych 1505

Okno dialogowe Opcje raportu (zapytania
rysunku) 1607

Okno dialogowe Opcje rozszerzenia rastru
(polecenie Wstaw obraz) 1636

okno dialogowe Opublikuj w Autodesk
MapGuide 1331

okno dialogowe Opublikuj w wynikach
MapGuide 1156

Okno dialogowe Ostrzeżenie buforu 1320
Okno dialogowe Ostrzeżenie tworzenia

topologii 1714
okno dialogowe Pasmo stylu 1387
Okno dialogowe Plik definicji nowej klasy

obiektu 1543
Okno dialogowe Pokaż formułę zapytania 1361
Okno dialogowe Połącz obiekty (topologia

rysunku) 1718
Okno dialogowe Połączenie źródła

elementów 1358
Okno dialogowe Potwierdzenie AutoCAD Map

(topologia rysunku) 1693–1694
okno dialogowe Powiększ skalę 1451
Okno dialogowe Powiększ zakres 1758
okno dialogowe Przedział wartości (dla

tematów) 1383
Okno dialogowe Przeglądaj/szukaj 1554
okno dialogowe Przekształć dane obiektu na

łącza bazy danych 1434
Okno dialogowe Przerwij obiekty na

granicy 1422
Okno dialogowe Przezroczystość koloru

(polecenie Wstaw obraz) 1639
okno dialogowe Przyłącz źródło danych 1433
Okno dialogowe Przypisanie danych

opisowych 1484
okno dialogowe Przypisanie klasy elementów

(Eksport) 1479
Okno dialogowe Przypisanie punktu 1485
okno dialogowe Przypisanie warstwy (Import

FDO) 1470
okno dialogowe Przypisanie wartości

właściwości (Eksport) 1480
Okno dialogowe Przypisanie zewnętrznej bazy

danych 1484
okno dialogowe Przypisywanie atrybutów klasy

obiektu 1463
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Okno dialogowe Przypisz globalny układ
współrzędnych 1352

Okno dialogowe Rejestracja użytkownika 1678
okno dialogowe Rozłącz źródło danych 1438
okno dialogowe Skojarzone wersje bazy

danych 1429
Okno dialogowe Sortuj (rekordy) 1446
Okno dialogowe Statystyka rysunku 1668
Okno dialogowe Statystyka topologii 1755
okno dialogowe Styl linii 1390
Okno dialogowe Styl obszaru 1393
okno dialogowe Styl punktu 1391
okno dialogowe Styl warstwy tekstu 1394
Okno dialogowe Szybki podgląd

rysunków 1757
Okno dialogowe Tekst opisu 1324
Okno dialogowe Temat (elementy) 1399
Okno dialogowe Tworzenie szablonu

metadanych 1507
Okno dialogowe Uaktualnianie opisu 1325
Okno dialogowe Układ zarządzania obrazami

(polecenie Wstaw obraz) 1633
Okno dialogowe Uruchom zapytanie z biblioteki

(zapytania rysunku) 1616
Okno dialogowe Ustal zamianę właściwości

(zapytania rysunku) 1619
Okno dialogowe Ustawienia cieniowania rzeźby

terenu 1322
Okno dialogowe Ustawienia geometrii

współrzędnych 1659
okno dialogowe Ustawienia strony 1440
okno dialogowe Ustawienia wejściowe pliku

projektu (Import) 1486
okno dialogowe Ustawienia wyjściowe pliku

projektu (Eksport) 1488
Okno dialogowe Usuń indeks danych

obiektu 1674
Okno dialogowe Usuń topologię 1714
Okno dialogowe Usuwanie opisu 1323
Okno dialogowe Utnij obiekty na granicy 1426
Okno dialogowe Utwórz centroidy 1555
Okno dialogowe Utwórz indeks dla danych

obiektu 1672
Okno dialogowe Utwórz połączenia

danych 1561
Okno dialogowe Utwórz połączenie 1355

Okno dialogowe Utwórz regiony z
topologii 1577

okno dialogowe Utwórz składnicę
danych 1496

Okno dialogowe Utwórz składnicę
danych 1357

Okno dialogowe Utwórz skoroszyt mapy 1581
Okno dialogowe Utwórz topologię - Wybierz

topologię 1712
Okno dialogowe Utwórz topologię regionów -

Ustaw znaczniki błędów 1710
Okno dialogowe Utwórz topologię regionów -

Utwórz nowe centroidy 1703
Okno dialogowe Utwórz topologię regionów -

Utwórz nowe węzły 1704
Okno dialogowe Utwórz topologię regionów -

Wybierz centroidy 1706
Okno dialogowe Utwórz topologię regionów -

Wybierz łamane 1707
Okno dialogowe Utwórz topologię regionów -

Wybierz węzły 1709
Okno dialogowe Utwórz topologię sieci - Utwórz

nowe węzły 1697
Okno dialogowe Utwórz topologię sieci - Utwórz

węzły 1700
Okno dialogowe Utwórz topologię sieci -

Wybierz łamane 1699
Okno dialogowe Utwórz topologię węzłów -

Utwórz węzły 1702
Okno dialogowe Utwórz zamknięte polilinie

(topologia rysunku) 1696
Okno dialogowe Uwierzytelnienie

użytkownika 1361
okno dialogowe Warstwica 1321
Okno dialogowe Warstwy do poziomów

DGN 1471
okno dialogowe Wartości kolumny 1432
okno dialogowe Wartości tematyczne 1398
Okno dialogowe Warunek danych (zapytania

rysunku) 1590
Okno dialogowe Warunek połączenia SQL

(zapytania rysunku) 1622
Okno dialogowe Warunek położenia (zapytania

rysunku) 1604
Okno dialogowe Warunek typu SQL (zapytania

rysunku) 1626
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Okno dialogowe Warunek właściwości
(zapytania rysunku) 1610

Okno dialogowe Wczytaj topologię 1719
Okno dialogowe Wczytaj topologię z rysunku

źródłowego 1721
Okno dialogowe Wczytaj wewnętrzne zapytanie

(zapytania rysunku) 1603
Okno dialogowe Węzły (topologia

rysunku) 1729–1730
Okno dialogowe Właściwości sekcji 1585
Okno dialogowe Właściwości skoroszytu

mapy 1584, 1586
okno dialogowe Właściwości szablonu

połączenia 1440
Okno dialogowe Właściwości wypełnienia

regionów 1578
Okno dialogowe Wstaw obraz 1634
Okno dialogowe Wstaw opis 1328
okno dialogowe Wstawienie obrazu 385
Okno dialogowe Wybierz alias 1674
Okno dialogowe Wybierz dane 1565
Okno dialogowe Wybierz dane (topologia

rysunku) 1732
okno dialogowe Wybierz element

wyświetlania 1386
okno dialogowe Wybierz istniejący szablon

połączenia 1443
okno dialogowe Wybierz klasy elementów

(Menedżer wyświetlania) 1386
Okno dialogowe Wybierz klucze szablonu

połączenia 1552
okno dialogowe Wybierz obrazy (Menedżer

wyświetlania) 1386
Okno dialogowe Wybierz rysunki do

dołączenia 1566
Okno dialogowe Wybierz rysunki, aby przypisać

układ współrzędnych 1353
okno dialogowe Wybierz szablon

połączenia 1444
okno dialogowe Wybierz szablony

połączenia 1444
okno dialogowe Wybierz tabelę 1445
okno dialogowe Wybierz topologie (Menedżer

wyświetlania) 1386
okno dialogowe Wybierz warstwy (Menedżer

wyświetlania) 1386

okno dialogowe Wybierz wersję bazy
danych 1442

okno dialogowe Wybierz zapytanie 1445
Okno dialogowe Wybierz zestaw wydruku do

konwersji 1585
Okno dialogowe Wybór obrazu (polecenie

Wstaw obraz) 1634
Okno dialogowe Wybór topologii 1754
Okno dialogowe Wynik zapytania

topologicznego 1753
okno dialogowe Wyniki publikowania do

MapGuide 1332
Okno dialogowe Wyrażenie 1332
Okno dialogowe Wyrażenie SQL (szablony

połączenia) 1568
okno dialogowe Zakres rysunku

źródłowego 1387
Okno dialogowe Zakres źródła

elementów 1357
Okno dialogowe Zamień format linii 1376
okno dialogowe Zamień rodzaj linii 1377
okno dialogowe Zamień styl wydruku 1378
okno dialogowe Zamień szerokość linii 1377
Okno dialogowe Zapisz bieżące zapytanie

(zapytania rysunku) 1617
Okno dialogowe Zapisz elementy 1360
Okno dialogowe Zapisz obiekty w rysunkach

źródłowych 1643
Okno dialogowe Zapisz wersję 1360
Okno dialogowe Zapytania topologiczne 1751
Okno dialogowe Zarządzanie aliasami 1669
Okno dialogowe Zarządzanie biblioteką zapytań

(zapytania rysunku) 1613
Okno dialogowe Zarządzanie obrazem

(polecenie Wstaw obraz) 1631
Okno dialogowe Zarządzanie

połączeniami 1359
Okno dialogowe Zarządzanie

użytkownikami 1675
Okno dialogowe Zarządzanie źródłem

elementu 1358
Okno dialogowe Zasady podziału i

łączenia 1423
Okno dialogowe Zdefiniuj tekst 1380
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Okno dialogowe Zidentyfikuj elementy
zastępcze szablonu skoroszytu
mapy 1583

Okno dialogowe Zmień czcionkę (zapytania
rysunku) 1589

Okno dialogowe Zmień kategorię (zapytania
rysunku) 1589

Okno dialogowe Zmień nazwę kategorii
(zapytania rysunku) 1615

Okno dialogowe Zmień nazwę tabeli 1551
Okno dialogowe Zmień nazwę topologii 1731
Okno dialogowe Zmień nazwę zasięgu tabeli

(zapytania rysunku) 1616
Okno dialogowe Zmień wstawienie bloku 1375
okno dialogowy Właściwości tabeli 1450
Okno zadań 42, 201–202, 214, 540–541, 557, 

1650
karta Eksplorator mapy 42
karta Menedżer wyświetlania 540–541, 

557
nadawanie przezroczystości 202
odświeżanie 202
opcje 201
opcje źródła danych 214
pokazywanie 1650
ukrywanie 202, 1650

okręgi 653, 1042
granica dla zapytania położenie 1042
przekształcanie na polilinie 2D podczas

czyszczenia rysunku 653
przekształcanie w łuki podczas czyszczenia

rysunku 653
online 607

przywracanie 607
opcja Usuń polecenia MAPTOPOADMIN 1693
opcja Zmień nazwę polecenia

MAPTOPOADMIN 1694
opcje 129, 148, 157, 159, 196–197, 201, 206–207, 

209, 211–212, 214, 216, 218–219, 221–
222, 226–227, 642, 657, 791, 1171

AutoCAD Map 3D 196–197, 226
digitalizacja 129
dla geometrii współrzędnych 212
dla rysunków 206
edytowanie elementu 218
metadane 219

obrót 157
Okno zadań 201
plik acadmap.ini 226
plik acadmap.sys 226
pliki dziennika 209
pochodzenie rysunku 157
przegląd 196–197
Raster Extension 227
skala rysunku 157
skoroszyty mapy 1171
system 209
transformacja 157
transformacja współrzędnych 206
układ współrzędnych 211
ustawienie podczas dołączania

rysunków 148
Widok danych 216
wielu użytkowników 207
zakres zapisu w źródle 159
zapisywanie 226, 642
zapisywanie dla czyszczenia rysunku 657
zapisywanie dla topologii 791
zapytania 222
źródła danych 206, 214, 221

opcje edycji elementu 218
ustawienie 218

opcje sterownika 214, 319, 331, 334, 341, 1194, 
1196, 1199, 1202, 1211

DGN wersja 7 i 8 341, 1202
domyślne ustawienie 214
pliki MIF/MID programu MapInfo 1199
pliki SHP 1196
plików SHP 334
podczas importu 319
pokrycia ESRI Arc/INFO 331
Pokrycia ESRI Arc/INFO 1194
SHP Multiclass 1211

opcje wielu użytkowników 196
opisy 155, 172, 175, 177, 179, 182, 563, 915, 918–

921, 926, 978, 988
definiowanie szablonów 175
dla pól danych opisowych 182
dla rysunków źródłowych 155
dla tematów warstwy rysunku 988
dodawanie dla warstw rysunku 563, 978
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dołączanie do obiektów rysunków na
mapach 918

edytowanie na warstwie opisów 926
odświeżanie na mapach 920
szablony 172
szablony z odnośników zewnętrznych 172
uaktualnianie map 921
usuwanie odniesień do szablonów 179
usuwanie szablonów 179
usuwanie z map 921
wstawianie na mapy 918
zastosowanie dla tematów warstwy

rysunku 978
zmienianie szablonów 177

opisywanie 909
mapy 909

opór 722, 732, 735, 747, 1106, 1110, 1114
dla łamanych i węzłów w topologii 747
edycja topologii 732, 735
i topologia sieci 722
używanie w analizie najlepszej trasy 1110
używanie w analizie rozpływu 1114
używanie w analizie ścieżki 1106

opór zgodny 721
dla połączeń w topologii sieci 721

Oracle 271, 273, 347, 485, 488–489, 535, 1221–
1222, 1226

dodawanie danych elementów do
map 273

eksportowanie danych rysunku do 1221–
1222

eksportowanie z formatu DWG i z
powrotem 1226

importowanie danych z 347
możliwości dostawcy dla map 271
odblokowanie wersji 485, 488
praca z danymi 489
przenoszenie danych DWG do 535
schematy 485

Ordinance Survey of Great Britain 319, 349–
350, 1206

eksportowanie do 1206
eksportowanie·GML v2 1206
importowanie 349
importowanie GML v2 319, 350

osgeo 472–473
pobieranie dostawców z 473

osobista baza danych geograficznych 472–
473

uzyskiwanie dostępu do danych ESRI 473
otwieranie 152, 460, 874

dołączone rysunki 152
połączone tabele baz danych 460
rysunki źródłowe 152
tabele bazy danych w widoku danych 874

P

paleta Właściwości 933
i Menedżer wyświetlania 933

Paleta Właściwości 951
atrybuty rysunkowe 951

Panel zadań 41, 43–44
karta Menedżer wyświetlania 43
karta Skoroszyt mapy 44
w programie AutoCAD Map 3D 41

Paradox 189, 221
dołączanie bazy danych do rysunku 189
ustawianie wersji domyślnej 221

pasek stanu programu Map 80
ukrywanie 80

paski narzędzi 40
w programie AutoCAD Map 3D 40

paski skali 53, 64
próbki 53, 64

pełna topologia 788
plik acadmap.ini 150, 226
plik acadmap.sys 226
plik autox.sv$ 636
Plik danych przestrzennych 326
plik definicji 858

dla klas obiektów 858
plik XML 120, 522

dla definicji klas obiektów 120
eksportowanie schematów jako 522
importowanie jako schematy 522

plik źródłowy 246, 1202
dla plików DGN 1202
domyślne dla eksportowanych plików

DGN 246
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pliki 95–96, 319, 1235
dla wyników zapytań 1235
importowanie 319
katalog danych siatki (GDC) 95–96

pliki .bmp 389
wstawianie z Raster Extension 389

pliki .ddf (format SDTS) 351
importowanie 351

pliki .dgn 341, 346, 1202
eksportowanie do 1202
importowanie 341, 346

pliki .dib 389
wstawianie z Raster Extension 389

pliki .dpf 657
pliki .dwg 1219

eksportowanie map do 1219
pliki .dwk 207, 613, 616
pliki .dxf 328, 1218

eksportowanie 1218
importowanie 328

pliki .eoo 333
eksportowanie 333
importowanie 333

pliki .gml 349, 1206
eksportowanie do 1206
importowanie 349

pliki .ini 150, 226, 242, 246
dla importu oraz eksportu 246
dopasowanie 242
i aliasy stacji dysków 150

pliki .jpg 378
dodawanie z Połączeniem danych 378

pliki .mif 337, 1199
eksportowanie do 1199
importowanie 337

pliki .mil 389
wstawianie z Raster Extension 389

pliki .pct 389
wstawianie z Raster Extension 389

pliki .png 378
dodawanie z Połączeniem danych 378

pliki .rst 389
wstawianie z Raster Extension 389

pliki .sdf 289, 325, 1189, 1191, 1229
eksportowanie 1189, 1191
importowanie 325

używanie jako źródło danych 289
zapisywanie warstw Menedżera

wyświetlania jako 1229
pliki .shp 285–286, 336

dodawanie danych elementów do
map 286

importowanie 336
konwertowanie do obiektów

rysunkowych 285
pliki .sif 1191
pliki .sys 226
pliki .tab 339–340, 1201

eksportowanie do 1201
importowanie 339–340

pliki .tga 389
wstawianie z Raster Extension 389

pliki .tif 378
dodawanie z Połączeniem danych 378

pliki .vml 1206–1207
eksportowanie 1207
eksportowanie do 1206

pliki .vpf 352
importowanie 352

Pliki danych siatki dla Stanów
Zjednoczonych 97

pliki DB 189, 221
dołączanie do rysunków 189
ustawianie wersji domyślnej 221

pliki DBF 189, 221
dołączanie do rysunków 189
ustawianie wersji domyślnej 221

pliki DGN 246, 319, 341, 346, 1181, 1202
eksportowanie 1181
eksportowanie do 1202
importowanie 319, 341, 346
jednostki pomiaru 246
plik źródłowy dla 1202
zmienianie domyślnego pliku

źródłowego 246
zmienianie domyślnych jednostek eksportu

na calowe 246
pliki DWK 613, 616
pliki DXF 328, 1218

eksportowanie danych rysunku do 1218
importowanie 328
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pliki dziennika 209, 534, 1157
dla kopii całkowitej 534
dla publikowania w MapGuide 1157
opcje 209

pliki EOO 333
eksportowanie 333
importowanie 333

pliki FSD 1270
pliki GDC 96
pliki katalogu danych siatki (GDC) 95–97, 101

Australia 101
Nowa Zelandia 101
Stany Zjednoczone 97
ustawienia dla Stanów

Zjednoczonych 101
pliki KIF 1191

eksportowanie 1191
Pliki LDF 554

wczytywanie 554
zapisywanie 554

pliki MIF/MID 246, 319, 337, 1181, 1199
eksportowanie 1181
eksportowanie do 1199
importowanie 319, 337
importowanie jako folder 246

pliki MTD 1270
pliki rozdzielane przecinkami 947, 1231

eksportowanie z Tabeli danych 947, 1231
i ustawienia regionalne użytkownika 1231

pliki SDF 287, 325, 495–496, 508, 535, 1189, 
1226–1227, 1229

eksportowanie a zapisywanie 1227
eksportowanie do 1189
eksportowanie z formatu DWG i z

powrotem 1226
importowanie 325
możliwości dostawcy dla map 287
praca z danymi 496
przenoszenie danych DWG do 535
schematy 495
tworzenie 508
zapisywanie warstw Menedżera

wyświetlania jako 1229
pliki SDF 1 i 2 327

importowanie 327

pliki SDF 2 1191–1192
eksportowanie 1191–1192

pliki SHP 497–498, 508, 1196, 1212
eksportowanie do 1196
eksportowanie wieloklasowości 1212
praca z danymi 498
schematy 497
tworzenie 508

pliki siatek ESRI 372, 374, 376, 989, 991
Analizowanie 989
dodawanie do map 372
dodawanie linii warstwic 991
dodawanie z Połączeniem danych 374, 

376
pliki SIF 1191

eksportowanie 1191
pliki Spatial Data Transfer Standard 319, 351

importowanie 319, 351
przegląd 351

pliki TAB 246, 319, 339–340, 1181, 1201
eksportowanie 1181
eksportowanie do 1201
importowanie 319, 339–340
importowanie jako folder 246

pliki Vector Markup Language (VML) 1181, 
1206–1207

eksportowanie 1181, 1207
eksportowanie do 1206

pliki VML (Vector Markup Language) 1181, 
1206–1207

eksportowanie 1181, 1207
eksportowanie do 1206

pliki VPF (Vector Product Format) 319, 352
importowanie 319, 352

pliki XLS 189, 221
dołączanie do rysunków 189
ustawianie wersji domyślnej 221

pliki XMI 522
importowanie jako schematy 522

plików SHP 285–286, 334, 336, 476, 1211
dodawanie danych elementów do

map 286
eksportowanie danych z programu Civil

3D 476
importowanie 334, 336
importowanie a dodawanie 285
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możliwości dostawcy dla map 285
wieloklasowość 1211

plotery 1142, 1178
publikowanie map do 1142
publikowanie skoroszytów mapy do 1178

pochodzenie 157
modyfikacja rysunków źródłowych 157

pochodzenie rysunku 157
modyfikacja rysunków źródłowych 157

podgląd 166, 626, 1086, 1088
obiektów rysunkowych w załączonych

rysunkach 626
rysunki źródłowe dla map 626
zapytania 166, 1086, 1088

Podstawowa usługa map WWW (Basic Web Map
Service) OGC 381

używanie z mapami 381
pokrycia 246, 319, 331, 1194

eksportowanie do 1194
importowanie 319, 331
ustawienia domyślne eksportu 246

pokrycia Arc/INFO 246, 319, 331, 1181, 1194
eksportowanie 1181
eksportowanie do 1194
importowanie 319, 331
ustawienia domyślne eksportu 246

pokrycia ESRI Arc/INFO 246, 319, 331
importowanie 319, 331
ustawienia domyślne eksportu 246

Pokrycia ESRI Arc/INFO 1181, 1194
eksportowanie 1181
eksportowanie do 1194

pola ( w rekordach) 361, 369–370
pola (w rekordach) 182–183, 361, 369–370, 892, 

1047, 1052, 1181
dodawanie do tabel 183
eksportowanie z obiektami 1181
importowanie 361, 369
modyfikowanie dla danych

opisowych 183
podczas przekształcania danych obiektu w

tabele bazy danych 892
tworzenie dla danych opisowych 182
warunki SQL 1052
wyświetlanie jako tekst 370

znajdowanie obiektów rysunkowych w
oparciu o 1047

pole powierzchni 1044, 1064
zamiana obiektów rysunkowych w oparciu

o 1064
znajdowanie obiektów rysunkowych w

oparciu o 1044
polecenia 1275, 1290, 1294

zablokowane podczas edycji
odnośników 1294

zmienione z poprzednich wydań 1275
polecenia nakładkowe 859–860

używanie 860
polecenia programu AutoCAD 595, 604–605

edycja elementów 595, 604–605
polecenie ACADOPTIONS 81
polecenie ACADSAVE 622
polecenie ADEATTACHDATA 884, 886, 1548
polecenie ADEDEFDATA 1559
polecenie ADEDRAWINGS 1660
polecenie ADEDWGCLEAN (przestało być

kontynuowane) 1290
polecenie ADEDWGMAINT 617, 1662
polecenie ADEDWGSTAT 1668
polecenie ADEEDITDATA 891, 1549
polecenie ADEFILLPOLYG 806
polecenie ADEGENLINK 884, 889, 1561
polecenie ADEQUERY 1593
polecenie ADEQUERYLIB 1613
polecenie ADEQVIEWDWGS 627, 1757
polecenie ADEREMOBJS 622, 638, 1641
polecenie ADERSHEET 802
polecenie ADERUNQUERY 1616
polecenie ADESAVEOBJS 622, 629, 633, 635, 

1643
polecenie ADESELOBJS 622, 631, 1642
polecenie ADESETCRDSYS 1352
polecenie ADESHOWOBJS 632, 1643
polecenie ADETEXTLOC 804, 1553
polecenie ADETRANSFORM 799
polecenie ADEWHOHASIT 616
polecenie ADEZEXTENTS 625, 1758
polecenie ATTACHDEF 859, 1533
polecenie CLASSIFY 853
polecenie FDOATTACH (przestało być

kontynuowane) 1290
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polecenie FDOCONFIGURE (przestało być
kontynuowane) 1290

polecenie FDOCONNECT (przestało być
kontynuowane) 1290

polecenie FDODETACH (przestało być
kontynuowane) 1290

polecenie FDODISASSOCIATE (przestało być
kontynuowane) 1290

polecenie FDODISCONNECT (przestało być
kontynuowane) 1290

polecenie FDOEDITSETADD (przestało być
kontynuowane) 1290

polecenie FDOEDITSETREMOVE (przestało być
kontynuowane) 1290

polecenie FDOEDITSETSAVE (przestało być
kontynuowane) 1290

polecenie FDOEDITSETSHOW (przestało być
kontynuowane) 1290

polecenie FDOLOCKS 1358
polecenie FDOLOCKS (przestało być

kontynuowane) 1290
polecenie FDOSCHEMA (przestało być

kontynuowane) 1290
polecenie FEATUREDEF 1537
polecenie MAPABOUT 1647
polecenie MAPAL 750, 753
polecenie MAPANNTEMPLATE 1326
polecenie MAPAUTOCHECKOUT 1647
polecenie MAPBL 736
polecenie MAPBREAK 808
polecenie MAPBROWSELINK 875
polecenie MAPBROWSETBL 875, 1445
polecenie MAPBUFFER (przestało być

kontynuowane) 1290
polecenie MAPCLEAN 646
polecenie MAPCLPLINE 1696
polecenie MAPCONFIGDB 1433
polecenie MAPCONNECTDB 1433
polecenie MAPCREATE (przestało być

kontynuowane) 1290
polecenie MAPCREATECENTROIDS 757, 841
polecenie MAPDATAGRID 602, 1363
polecenie MAPDEFINELT 1436–1437, 1444
polecenie MAPDELETELINKS 1444
polecenie MAPDETACHDB 1438
polecenie MAPDIGISETUP 1370

polecenie MAPDIGITIZE 901–903, 1367
polecenie MAPDISCONNECTDB 1438
polecenie MAPDISSOLVE (przestało być

kontynuowane) 1290
polecenie MAPDIST 1351
polecenie MAPDL 760
polecenie MAPDN 760
polecenie MAPDOCKWSPACE 1648
polecenie MAPDVP 739
polecenie MAPEDITDIR 721, 746, 1681, 1716
polecenie MAPEDITRES1 1682, 1715
polecenie MAPEDITRES2 1682, 1716
polecenie MAPEDITSETAUTO 1648
polecenie MAPFDOBUFFERCREATE 1019
polecenie MAPFEATUREEDITTOOLS 1648
polecenie MAPFLOOD (przestało być

kontynuowane) 1290
polecenie MAPIFRAME 1629
polecenie MAPIL 753
polecenie MAPIMANAGE 1631, 1633
polecenie MAPIN 751
polecenie MAPINFO 1631
polecenie MAPINSERT 1629, 1634
polecenie MAPIOPTIONS 1636
polecenie MAPJL 737
polecenie MAPLINKADD (przestało być

kontynuowane) 1290, 1683
polecenie MAPLINKDEL (przestało być

kontynuowane) 1290, 1684
polecenie MAPLINKEDIT 1685
polecenie MAPLINKREV (przestało być

kontynuowane) 1290, 1686
polecenie MAPLINKUPD 762, 1687
polecenie MAPLOGIN 1678
polecenie MAPML 737
polecenie MAPMN 733
polecenie MAPMP 740
polecenie MAPMPEDIT 1572
polecenie MAPNODADD (przestało być

kontynuowane) 1290, 1687
polecenie MAPNODDEL (przestało być

kontynuowane) 1290, 1688
polecenie MAPNODINS (przestało być

kontynuowane) 1290, 1689
polecenie MAPNODUPD 762, 1690
polecenie MAPOD2ASE 1434, 1443
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polecenie MAPOPTIONS 623, 643, 1650
polecenie MAPOVERLAY (przestało być

kontynuowane) 1290
polecenie MAPPOLYADD (przestało być

kontynuowane) 1290, 1691
polecenie MAPPOLYDEL (przestało być

kontynuowane) 1290, 1692
polecenie MAPPOLYLINETOPOLYGON 836, 

1571
polecenie MAPPOLYLINETOPOLYGONS 1577
polecenie MAPPOLYUPD 762, 1692
polecenie MAPPROPSLT 1440
polecenie MAPRL 737, 746
polecenie MAPRUNDBQUERY 875, 1445
polecenie MAPSELECTCLASSIFIED 857, 1531
polecenie MAPSELECTUNCLASSIFIED 857, 

1532
polecenie MAPSELECTUNDEFINED 858, 1532
polecenie MAPSHOWGEOM 772, 781
polecenie MAPSHOWTOPO 772, 781
polecenie MAPTOPOADMIN (przestało być

kontynuowane) 1290
polecenie MAPTOPOAUDIT 789
polecenie MAPTOPOCOMP 774, 789
polecenie MAPTOPODEL 775, 794
polecenie MAPTOPOEDIT 1693
polecenie MAPTOPOEDIT (przestało być

kontynuowane) 1290, 1717
polecenie MAPTOPOLOAD 771, 777
polecenie

MAPTOPOLOGYTOPOLYGONS 839
polecenie MAPTOPOQUERY 1751
polecenie MAPTOPORECR 774, 789
polecenie MAPTOPOREN 775, 793
polecenie MAPTOPOSTATS 773–774, 785
polecenie MAPTRACE (przestało być

kontynuowane) 1290
polecenie MAPTRIM 812
polecenie MAPUSEMPOLYGON 844, 1572
polecenie MAPUSERADMIN 1675
polecenie MAPVIEWLINK 876, 1552
polecenie MAPVIEWTBL 876
polecenie MAPWSACTION 1294
polecenie MAPWSFOCUS 1649
polecenie MAPWSPACE 1650
polecenie MAPWSREFRESH 1650

polecenie MPEDIT (zobacz MAPMPEDIT) 1572
polecenie MPFILL 832, 844
polecenie MPOLYGON 827
polecenie MPSPLIT 834, 1575
polecenie NEWDEF 1543
polecenie ODNEDYCJA 1294

polecenia zablokowane podczas 1294
polecenie ORACONNECT (przestało być

kontynuowane) 1290
polecenie ORADISCONNECT (przestało być

kontynuowane) 1290
polecenie ORAERUPDATE (przestało być

kontynuowane) 1290
polecenie ORAEXPORT (przestało być

kontynuowane) 1290
polecenie ORAIMPORT (przestało być

kontynuowane) 1290
polecenie ORAINDEX (przestało być

kontynuowane) 1290
polecenie POLYDISPLAY 844
polecenie SETELEMENTS 1583
polecenie SWYBIERZ 1021
polecenie UNCLASSIFY 854
polecenie WŁAŚCIWOŚCI 855
polilinie 129, 653, 684, 690–691, 694, 735, 767, 

788, 805, 836, 1181, 1215, 1217
digitalizacja 129
długość zerowa 691
edycja topologii 735
eksportowanie jako regiony 1181
eksportowanie tekstu zawartego w 1215
niepełne w topologii 788
oraz czyszczenie rysunku 653
przekształcanie 3D na 2D 653
przekształcanie obiektów rysunkowych

na 653
przekształcanie w regiony 836
tworzenie z regionów podczas

eksportowania 1217
tworzenie z topologii regionów 767
upraszczanie 690
usuwanie węzłów pozornych 684
uzupełnianie 694
wygładzanie 694
wypełnianie 805

połącz klucze 443
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połączenia 442–443, 446, 448, 450, 452–453, 
942

edytowanie połączonych danych 450
eksportowanie danych 453
i niepasujące dane 443
i obliczonych właściwości 452
informacje 442–443
modyfikowanie 448
publikowanie danych 453
tworzenie 446
usuwanie 448
współdzielenie danych 453
wyświetlanie w Tabeli danych 942
zaawansowane techniki 443
zapisywanie 453
zarządzanie 448

połączenia (baza danych) 369–370, 456, 462, 
464, 467, 469, 1024, 1036

do danych zewnętrznych 456, 462, 464, 
467

edycja 469
filtrowanie w oparciu o położenie 1036
importowanie 369
przegląd 1024
usuwanie 469
Widok danych 1024
wyświetlanie jako tekst 370

Połączenie danych 268, 374, 508
dodawanie obrazów 374
dostęp do źródeł elementów z 268
tworzenie źródeł elementów 508

połączenie jeden-do-jednego 443
połączenie jeden-do-wielu 443
położenie 157, 306, 471

dla rysunków źródłowych 157
dodawanie obiektów rysunkowych do map

według 306
szablony połączeń 471

południk środkowy 134
pomoc 47, 52

drukowanie 52
InfoCenter 47

pomoc programisty FDO 49
ponowne użycie 1229, 1299

warstwy z Menedżera wyświetlania 1229
wyrażenia w zapytaniach 1299

poprawianie topologii 788
poprzednie wersje AutoCAD 633

aktualizacja rysunków źródłowych 633
portal danych geograficznych 66
powierzchnie 372, 374, 376, 989–991, 993, 996, 

1000–1001, 1004–1005
3D 993
Analizowanie 989
animacja na torze ruchu 996
cieniowanie rzeźby terenu 1000
dodawanie do map 372
dodawanie linii warstwic 991
dodawanie z Połączeniem danych 374, 

376
i linie warstwic 990
obracanie 996
obracanie po orbicie 996
powiększanie w 3D 996
przejście 996
przelot 996
przeskalowanie pionowe 1000
przesuwanie 996
rozkładanie danych 2D 993
tematyzowanie w celu wyświetlenia

wysokości, spadku lub
ustawienia 1004

wyświetlanie trójwymiarowe 996
zastosowanie cieniowania rzeźby

terenu 1001
zastosowanie przeskalowania

pionowego 1001
zmienianie kolorów tematu 1005

powierzchnie 3D 993, 996
animacje przejścia 996
rozkładanie danych 2D 993

powierzchnie rastrowe 372, 374, 376
dodawanie do map 372
dodawanie z Połączeniem danych 374, 

376
powiększanie 577, 625

do zakresu obrazu rastrowego 577
do zakresu rysunków 625

powiększone obszary map 809
poziom 66, 653, 990–991, 1044, 1060, 1064

dla obiektów utworzonych podczas
czyszczenia rysunku 653

1836 | Indeks



wyświetlanie z liniami warstwic 990–991
zakup danych 66
zamiana obiektów rysunkowych w oparciu

o 1064
zamiana przy użyciu zapytań 1060
znajdowanie obiektów rysunkowych w

oparciu o 1044
poziomy 319

importowanie 319
północne strzałki 53, 64

próbki 53, 64
praca offline 590, 607

i wypisywanie elementów 590
prawa 75
prędkość 722, 747

dla łamanych i węzłów w topologii 747
dla połączeń i węzłów w topologii 722

profile 240, 657, 791
dla czyszczenia rysunku 657
dla importu/eksportu 240
dla topologii 791
kompatybilność poprzez wersje

produktu 240
progi skali (Menedżer wyświetlania) 570, 573

modyfikowanie 570
tworzenie 570
wyświetlanie wszystkich stylów 573

Program Civil 3D 474, 476
eksportowanie danych do plików

SHP 476
obiekty obsługiwane przez AutoCAD Map

3D 474
przenoszenie danych do AutoCAD Map

3D 476
program Microsoft Access 290–291

dodawanie danych elementów do
map 291

możliwości dostawcy dla map 290
projekcja lotnicza 54, 66

próbki 54
zakup 66

projekcja satelitarna 54, 66
próbki 54
zakup 66

przeciągnięcia 650, 686
i wiszące elementy 686

tolerancja usuwania 650
przecinające się obiekty liniowe 656, 675, 712

przerywanie 675, 712
zaznaczanie do czyszczenia 656

przedziały 116, 1044
dla klas obiektów 116
znajdowanie obiektów rysunkowych przy

użyciu 1044
przeglądanie 626, 783, 785, 870

dane topologii 783
dane zewnętrzne dla obiektów

rysunkowych 870
obiekty rysunkowe w dołączonych

rysunkach dla map 626
rysunki źródłowe dla map 626
statystyki topologii 785
tabele bazy danych 870
używanie Szybkiego podglądu 626

Przeglądarka metadanych 1230, 1246, 1499, 
1502

eksportowanie danych z 1230
importowanie arkuszy stylów 1246
karta Podsumowanie 1502

przejście dla powierzchni 996
przekształcanie 319, 467, 653, 767, 836, 1181, 

1184, 1217
dane obiektu do tabeli baz danych 467
mapy do innych formatów 1184
obiekty rysunkowe podczas czyszczenia

rysunku 653
pliki z innych programów 319
polilinie na regiony 836
polilinii z 3D na 2D podczas czyszczenia

rysunku 653
poziom podczas czyszczenia rysunku 653
przegląd 1181
regionów w polilinie podczas

eksportowania 1217
regiony w polilinie w programie AutoCAD

Map 3D 767
rysunki z innych formatów 319
szerokość linii podczas czyszczenia

rysunku 653
warstwy podczas czyszczenia

rysunku 653
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przekształć 1181
dane DWG 1181
do innego formatu 1181

Przekształć·DWG na... 1181
przelot dla powierzchni 996
Przerwij na obwiedni - polecenie 807
przerysowywanie ekranu 626

po Szybkim podglądzie 626
przerywanie 807

obiekty rysunkowe w obwiedni 807
przeskalowanie 1000–1001

zastosowanie do powierzchni 1001
przeskalowanie pionowe 1000
przesuwanie 996

powierzchnie 3D 996
przezroczystość 202, 383, 553, 974–975, 977, 

1142
dla obrazów rastrowych 383
dla Panelu zadań 202
i drukowanie 1142
i style 553
i tematy 974–975, 977

przezroczystość drukowania 1142
przycisk Grupy 263
przycisk Porządek 263
przypisywanie stylu 323, 966

obiekty rysunkowe podczas importu 323
używanie tematów 966

publikowanie 1137, 1140, 1142, 1145, 1152, 1155, 
1178, 1271

dane atrybutów 1145
do programu MapGuide 1155
mapy 1140
mapy do ploterów 1142
mapy jako strony WWW 1152
metadane 1271
opcje dotyczące plików DWF 1145
opis dotyczący map 1137
skoroszytów mapy do formatu DWF 1178
skoroszytów mapy do ploterów 1178

pulpit dla digitalizacji 121, 123
punkt etykiety 129, 803, 1079

definiowanie 803
definiowanie dla obiektów

rysunkowych 1079
określanie podczas digitalizacji 129

zmiana 803
punkt wstawienia 385, 803

dla etykiet 803
dla tekstu na mapach 803
określanie dla obrazów rastrowych

(Połączenie danych) 385
punkty 550, 585, 862, 864–865, 867, 913–914, 

964–965, 977, 1391
i stałe etykiety 914
określanie za pomocą azymutu i

odległości 867
określanie za pomocą kąta i

odległości 862
określanie za pomocą namiaru i

odległości 864
określanie za pomocą odchylenia i

odległości 865
przypisywanie stylu 1391
style dla 550
symbole dla 550
tematyzowanie 977
tworzenie 585
wyświetlanie kątów między

punktami 964
wyświetlanie nachylenia między

punktami 965
wyświetlanie odległości poziomej między

punktami 965
wyświetlanie spadku między

punktami 965
zakresy skali dla 550
zasłanianie za pomocą etykiet 913

punkty (geometryczne) 363, 819, 1042
digitalizacja przez współrzędne 819
granice dla zapytania o położenie 1042
importowanie jako tekst 363
zapytanie o położenie 1042

punkty (węzły) 363, 645, 650, 656, 682, 684, 
686, 690–691, 702, 722, 732, 742, 747, 
750, 759, 761, 819, 894, 1119

aktualizacja dla topologii 761
czyszczenie 645
digitalizacja 894
digitalizacja przez współrzędne 819
dodawanie do topologii 750
edycja topologii 732
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importowanie jako tekst 363
jawny 1119
niejawny 1119
obiekty o zerowej długości 691
określanie oporu 722
oraz topologia 702
pozorne 684
skupisko 682
tolerancja dla usuwania skupisk 650
upraszczanie linii 690
usuwanie z topologii 759
wiszące elementy 686
wygładzanie 690
zaznaczanie do czyszczenia 656
zmiana oporu w topologii 747
zmiana wyglądu w topologii 742

punkty digitalizacji 894
punkty kontrolne dla digitalizacji 894
punkty pomiaru 290

i ODBC 290
punkty symboli zainteresowania 63

R

raporty 1133, 1230, 1235, 1237
dotyczące danych atrybutów 1230
szablon 1237
topologia 1133
tworzenie podczas zapytania 1235, 1237

Raster Design 385, 389
i położenie obrazu 385
wstawianie obrazów z Raster

Extension 389
Raster Extension 227, 229–232, 234–235, 237, 

388–389
jakość wyświetlania 231
katalog pliku zasobów 229
metody wyboru 234
odłączanie obrazków 232
opcje 227
opcje ramki 230
ustawienia domyślne korelacji 235
wstawianie obrazów z 389
wykorzystanie pamięci 237
źródło korelacji 229

regionów 365, 368, 553, 710, 739, 754, 757, 759, 
761, 767, 788, 816, 820, 825, 828, 833, 
836, 838, 841–842, 885

aktualizacja dla topologii 761
dodawanie do topologii 754
dodawanie obwiedni 828
dodawanie wypełnienia 553
domyślne wypełnienie 842
dzielenie 833
edycja 828
edycja topologii 739
i wypełnienie gradientem 842
importowanie do AutoCAD Map 3D 365
podział 739, 833
ponowne dopasowanie 828
przekształcanie w multilinie z

topologii 767
rozdzielanie w topologii 739
scalanie w topologii 739
topologia 710
tworzenie centroid 368
tworzenie centroid dla 710, 757, 816, 841
usuwanie z topologii 759
zmiana wypełnienia 828

regiony 586, 714, 788, 820, 825, 828, 836, 838, 
842, 885, 974, 1123, 1181, 1217

dodawanie otworów 828
dodawanie wysp 828
dołączanie danych opisowych 885
eksportowanie 1217
eksportowanie polilinii jako 1181
i wypełnienie gradientem 825
i wyspy 820
łączenie 1123
niepełne w topologii 788
obwiednie dla 820
obwiednie wewnętrzne i zewnętrzne 820
omówienie użycia na mapach 820
podporządkowane 714
przekształcanie polilinii w 836
przekształcanie topologii na 838
przekształcanie w polilinie podczas

eksportowania 1217
tematyzowanie 974
tworzenie 586
tworzenie na mapach 825
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wyłączanie dla map 842
wypełnianie 825
wyświetlanie granic 842
wyświetlanie krawędzi 842
zagnieżdżone 836, 838

regiony podporządkowane 712, 714, 716
określane podczas nakładania

topologii 716
określane podczas tworzenia

topologii 716
usuwanie 712

reguły dzielenia 599
ignorowanie 599

reguły scalania 599
ignorowanie 599

rejestrowanie map 126
rekordy 948

wyświetlanie dla obiektów
rysunkowych 948

rekordy (metadane) 1264
rekordy (rekordy bazy danych) 129, 182, 361, 

369–370, 456, 462, 464, 467, 469, 877, 
885–886, 888–889, 904, 906, 1024, 
1026, 1033, 1036, 1047, 1052, 1069, 1181, 
1233

automatyczne dołączanie do obiektów
rysunkowych 888

dane opisowe 182
dodawanie do widoku danych 877
dołączanie podczas digitalizacji 129, 904, 

906
dołączanie wielu do obiektów

rysunkowych 886
drukowanie 1233
edycja w danych opisowych 889
edycja w widoku danych 877
edytowanie łączy 469
eksportowanie z obiektami 1181
filtrowanie 1033
filtrowanie w oparciu o położenie 1036
importowanie 361, 369
kopiowanie 877
łączenie automatyczne z obiektami

rysunkowymi 464
łączenie do obiektów rysunkowych 456, 

462, 885

łączenie do obiektów rysunkowych w
mapach 467

szukanie w widoku danych 1024, 1026
usuwanie z widoku danych 877
warunki SQL 1052
wyświetlanie jako tekst 370
zamiana obiektów rysunkowych w oparciu

o 1069
znajdowanie obiektów rysunkowych w

oparciu o 1047
relacyjne bazy danych 506

konfiguracja użytkowników w programie
AutoCAD Map 3D 506

rodzaje linii 129, 246, 563, 978, 1044, 1060, 
1064

dla warstw rysunku 563
określanie dla digitalizowanych

obiektów 129
tematyzowanie dla warstw rysunku 978
ustawienia dla eksportu i importu 246
zamiana obiektów rysunkowych w oparciu

o 1064
zamiana przy użyciu zapytań 1060
znajdowanie obiektów rysunkowych w

oparciu o 1044
rozciąganie rysunków 801
rozdzielczość 385

określanie dla obrazów rastrowych 385
rozkład Jenksa 968
rozkład kwantylny 968
rozkład przerwań naturalnych 968
rozkład równomierny 968
rozkład wartości indywidualnych 968
rozwiązywanie problemów 281, 297, 533, 640, 

1018, 1049, 1052, 1094, 1098
bufory 1018
Kopia całkowita 533
przerwane połączenia w Menedżerze

wyświetlania 297
składnice danych z poprzednich wersji

programu AutoCAD Map
3D 281

warunki SQL 1049, 1052
zapisywanie rysunków 640
zapytania o rysunek 1094, 1098

1840 | Indeks



rury 705, 720, 745, 747, 1114
określanie kierunku 720
śledzenie w topologii 1114
tworzenie topologii sieci 705
zmiana kierunku w topologii 745
zmiana oporu w topologii 747

rysunki 75, 136, 138, 140–142, 144, 146, 148–
150, 152–153, 155, 157, 159–160, 168, 186, 
189, 195, 206, 226, 319, 613, 616, 619, 
625–626, 628, 631, 633, 635–637, 640, 
642, 645, 697, 801, 894, 951, 1038, 
1092, 1094, 1219

aktualizacja 633, 635
aktywacja 149
aliasy napędów dla 150
atrybuty w Palecie Właściwości 951
części 144
czyszczenie 645
digitalizacja 894
dodawanie zapytań 168
dołączanie baz danych do 186
dołączanie do map 148
dopasowanie 144, 157
edycja w programie AutoCAD Map

3D 628
globalne układy współrzędnych 136, 138, 

142
i odnośniki zewnętrzne 146
importowanie 319
indeksowanie 1092
kopie zapasowe 642
łączenie ze źródłami danych 195
nastawy 153
obracanie rysunków źródłowych 157
odłączanie 631
odłączanie źródeł danych 189
odsunięcie dla rysunków źródłowych 157
opcje 206, 226
opisy 155
otwieranie rysunków źródłowych 152
podgląd 626
poprawianie błędów 645
powiększanie do zakresu w programie

AutoCAD Map 3D 625
przeciąganie do panelu zadań 148
przeglądanie blokad 616

przeglądanie układu współrzędnych 141
przypisywanie układu

współrzędnych 136, 138
przywoływanie obiektów 1038
rozłączanie źródeł danych 195
sąsiadujących 635
skalowanie rysunków źródłowych 157
Szybki podgląd 626
topologia 697
transformacja 157
transformacja układu współrzędnych 142
tworzenie na podstawie istniejących

rysunków 619
tworzenie z zapisanymi obiektami

rysunkowymi 637
uaktywnianie automatyczne 206
układy współrzędnych 142
uprawnienia użytkownika do 75
usuwanie dołączenie układów

współrzędnych 140, 1094
wspólne korzystanie 150
współdzielenie 613, 631
wykonywanie zapytań 1038
wyświetlanie informacji 160
zagnieżdżone 146, 149
zakres zapisu w źródle 159, 635
zapisywanie 619, 631, 1219
zapisywanie obiektów w 636
zapisywanie problemów 640
zapisywanie przywołanych obiektów

w 633, 635
zestaw rysunków 144
zniekształcanie 801

rysunki gleby 54
próbki 54

rysunki źródłowe 144, 148–150, 152–153, 157, 
159–160, 613, 619, 625–626, 628, 633, 
635, 642, 724, 817, 1038

aktywacja 149
aliasy napędów dla 150
blokowanie 613
dane tabeli symboli 160
dołączanie do bieżącego rysunku 148
dopasowanie 157
edycja topologii 724
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edycja w programie AutoCAD Map
3D 628

kopie zapasowe 642
nastawy 153
obracanie 157
otwieranie 152
podgląd obiektów w 626
powiększanie do zakresu 625
przywoływanie obiektów 1038
sąsiadujących 144, 635
skalowanie 157
Szybki podgląd 626
transformacja 157
uzgadnianie styków 817
wykonywanie zapytań 1038
wyświetlanie informacji 160
zakres zapisu w źródle 159, 635
zapisywanie obiektów do 619
zapisywanie przywołanych obiektów

w 633, 635
rysunków 206, 801

naciągania 801
odkształcenia 206
rozciąganie 801

rysunków źródłowych 136, 141, 155, 157, 786, 
1092

globalne układy współrzędnych 136
indeksowanie 1092
odsunięcie dla 157
opisy 155
przeglądanie układu współrzędnych 141
przypisywanie układu współrzędnych 136
zapisywanie topologii do 786

rzutnia widoku kluczowego 1162
dla skoroszytów mapy 1162

S

samouczek 49
AutoCAD Map 3D 49

sąsiadujące rysunki 635, 817
ponowne zapisywanie w 635
uzgadnianie styków 817

scalanie 600
elementy 600

schematy 319, 482, 485, 489, 492, 495, 497, 
499, 502–503, 511–514, 516, 518, 522–
526, 529, 1494

ArcSDE 502
cofanie zmian 526
definicja 482
edycja 524
Edytor schematu 512
eksportowanie za pomocą Edytora

schematu 522
i Kopia całkowita 1494
importowanie 319
importowanie za pomocą Edytora

schematu 522
kopiowanie obcych 529
MySQL 492
ODBC 499
Oracle 485
przegląd 482, 485
przegląd procedur 511
SDF 495
SHP 497
SQL Server 489
tworzenie 513
tworzenie kopii zapasowej 522
usuwanie 525
używanie własnych widoków 518
WFS (Web Feature Service) 503
wiązania 514, 516
wyświetlanie 523

SDF 26, 326
SDTS (Spatial Data Transfer Standard) 319, 351

importowanie 319, 351
przegląd 351

segmenty polilinii 690–691, 694
długość zerowa 691
upraszczanie 690
wygładzanie 694

Shape Multiclass 1211–1212
eksportowanie 1212
eksportowanie do 1211

ShapeFile 246, 285–286, 319, 334, 1196, 1212
dodawanie danych elementów do

map 286
eksportowanie do 1196
eksportowanie jako folder 246
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eksportowanie wieloklasowości 1212
importowanie 319, 334
importowanie a dodawanie do map 285
importowanie jako folder 246
konwertowanie do obiektów

rysunkowych 285
możliwości dostawcy dla map 285
opcja folderu 1196

skala 385, 543–544
określanie dla obrazów rastrowych 385
ustawianie dla mapy 543–544

skalowanie 157, 798
obiekty rysunkowe na mapach 798
rysunki 157

sklasyfikowany plik DWG 851–852
składnice danych 482, 508, 510

definicja 482
przegląd 482
tworzenie 508
usuwanie 510

skojarzenia 442, 446
dane i elementy mapy 442
dane z elementami map 446

Skoroszyty map 54, 60
próbki szablonów 54, 60

skoroszyty mapy 1159–1160, 1162–1163, 1165–
1168, 1171–1180

drukowanie 1178
edycja 1174
edycja ustawień 1173
i zestawy arkuszy 1159
importowanie zestawów wydruku

map 1168
odbudowywanie 1167
oglądanie 1174–1175
oglądanie sekcji 1176
oglądanie układów 1177
oglądanie właściwości 1176
pliki MBS 1171
przegląd 1159–1160
przyległe strzałki 1162
publikowanie na ploterze 1178
publikowanie w DWF 1178
rzutnia legendy 1162
rzutnia widoku kluczowego 1162
stałe miejsca w układzie 1165

szablony arkuszy 1163
tworzenie 1166
tworzenie na bazie zapisanych

ustawień 1172
ukrywanie 1175
ustawienia szablonów 1162–1163
usuwanie 1180
zapisywanie ustawień 1171
zmiana nazwy 1179

skupisko węzłów 650, 656, 682
tolerancja usuwania 650
zastępowanie 682
zaznaczanie do czyszczenia 656

spadek 965, 1003–1004
i tematyzowanie 1003
powierzchnie tematyzowania 1004
wyświetlanie 965

Spatial Data File 26
Spatial Data Organization Editor 1514
sprawdzanie 788, 1265

metadane 1265
topologia 788

SQL Server 489, 491
praca z danymi 491
schematy 489

SQL Serwer 279–280
dodawanie danych elementów do

map 280
i długie transakcje 279
możliwości dostawcy dla map 279

stałe blokowanie 266
dla źródeł elementów w mapach 266

stały obszar ekranu 123
dla digitalizacji 123

stanowe układy współrzędnych 134
statystyka 160, 408, 785, 1235, 1237

dla obrazów rastrowych 408
dla rysunków źródłowych 160
dla topologii 785
drukowanie z użyciem zapytań w trybie

raportu 1235, 1237
wyświetlanie dla obrazów

rastrowych 408
sterownik Jet dla Microsoft Access 189
sterownik Microsoft Jet 4.0 189
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Strona okna dialogowego Metody
czyszczenia 1339

Strona okna dialogowego Wybierz
obiekty 1347

Strona okna dialogowego Wybierz
operacje 1342

Strona okna dialogowego Znaczniki błędu 1341
strony WWW 1152, 1206–1207

eksportowanie do 1206–1207
publikowanie map jako 1152

strzałki przyległe 1162
dla skoroszytów mapy 1162

studnie 702
tworzenie topologii dla 702

style 262, 537, 546, 550, 552–553, 555, 557, 561, 
563, 565–566, 568–569, 992

dla elementów wyświetlenia 568
dla linii 552
dla linii warstwic 992
dla map 537
dla obiektów rysunkowych 555, 557
dla obszarów 553
dla punktów 550
dla warstw rysunku 561, 563, 565
dodawanie dla warstw rysunku 565–566
elementów 546
i symbole 563
i warstw map 262
łączenie 565
odniesienie 569
style złożone dla linii 552
zapisywanie w bibliotece 568

style linii 978
tematyzowanie dla warstw rysunku 978

style linii złożonych 552, 565
dla warstw rysunku 565

style tekstu 363, 642, 987, 1044, 1060, 1064
dla tematów warstwy rysunku 987
podczas importowania punktów do

map 363
zamiana obiektów rysunkowych w oparciu

o 1064
zamiana przy użyciu zapytań 1060
zmienianie definicji przy zapisie w

źródle 642

znajdowanie obiektów rysunkowych w
oparciu o 1044

style wydruku 978, 1044
tematyzowanie dla warstw rysunku 978
znajdowanie obiektów rysunkowych w

oparciu o 1044
style wyświetlania 543, 563, 565–566, 568–570, 

573, 927
dla warstw rysunku 563
kontrolowanie kolejności

wyświetlania 543
legenda 927
łączenie 565
modyfikowanie 566
modyfikowanie dla progów skali 570
odniesienie 569
wyświetlanie przy wszystkich skalach 573
zapisywanie 568

symbole 53, 62–63, 550, 563, 565
dla warstw rysunku 563
dodawanie do warstw punktowych 550
łączenie stylów 565
próbki 62
użytek ogólny 63

symbole awaryjne 62
próbki 62

symbole elektryczne 62
próbki 62

symbole wodne 62
próbki 62

system kolorów RGB 246
importowanie obiektów przy użyciu 246

szablony 53, 60, 323, 920–921, 1163, 1237, 1242, 
1247, 1249–1254

dla metadanych 1242, 1247
dla skoroszytów mapy 60, 1163
dla stylizowania obiektów

rysunkowych 323
eksportowanie z metadanych 1253
i opis 920–921
importowanie metadanych 1249
podgląd metadanych 1251
próbki 60
raporty zapytań 1237
stosowanie dla metadanych 1249
tworzenie metadanych 1249
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ustawianie wartości domyślnych dla
metadanych 1251

usuwanie z metadanych 1254
wyłączanie metadanych 1252
zainstalowane położenie dla 60
zmiana nazwy metadanych 1250

szablony połączeń 457–458, 460, 471
edytowanie ścieżek 471
informacje 457
otwieranie połączonych tabeli baz

danych 460
tworzenie dla map 458
usuwanie 471

szerokości linii 246, 319, 563, 978, 1044
dla importowanych linii 319
dla warstw rysunku 563
tematyzowanie dla warstw rysunku 978
ustawienia dla eksportu i importu 246
znajdowanie obiektów rysunkowych w

oparciu o 1044
szerokość 129, 1060

digitalizacja 129
zamiana przy użyciu zapytań 1060

szerokość geograficzna 124
podczas digitalizacji 124

szerokość linii 653, 978
dla obiektów utworzonych podczas

czyszczenia rysunku 653
przypisywanie dla tematów warstwy

rysunku 978
Szybki podgląd 626

przerysowywanie ekranu 626
Szybki wybór 1021

dla obiektów rysunkowych 1021

Ś

ścieżki 471
dla szablonów połączeń 471

śledzenie współrzędnych 953, 955
używanie układu współrzędnych dla

dołączonego rysunku 955
środowisko wielu użytkowników 207, 226, 

583, 613
blokowanie rysunków 613
opcje 207, 226

oraz edycja 583

T

Tabela danych 595, 602, 934, 938, 940–947, 
1007, 1010, 1012, 1230–1231, 1363

automatyczne ukrywanie 934
edycja elementów 595, 602
eksportowanie 947
eksportowanie danych z 1230
eksportowanie z 1231
filtrowanie 1012
nadawanie przezroczystości 934
obliczone właściwości 940
okno dialogowe 1363
powiększanie do widoku 946
przegląd 934
usuwanie wyróżnień na mapie 944
wybieranie danych 938, 1012
wybieranie elementów 1007, 1010
wyróżnianie obszarów na mapach 943
wyróżnianie wierszy danych 945
wyszukiwanie danych elementów 1007, 

1010
wyświetlanie 934
wyświetlanie danych dla wszystkich klas

elementów 942
wyświetlanie danych klas elementów 941
wyświetlanie danych

nieprzestrzennych 942
wyświetlanie danych połączonych 942
znajdowanie danych 1012

tabela przedziałów wartości 1071
tworzenie 1071

tabele (dane obiektu) 702, 705, 710, 783, 885–
886, 888–889, 904

automatyczne dołączanie do obiektów
rysunkowych 888

dla topologii regionów 710
dla topologii sieci 705
dla topologii węzłów 702
dołączanie rekordów do obiektów

rysunkowych 885
dołączanie wielu rekordów do obiektów

rysunkowych 886
edycja 889
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przeglądanie dla topologii 783
tworzenie podczas digitalizacji 904

tabele (dane opisowe) 182–183
dodawanie pól 183
edycja 183
modyfikowanie pól 183
tworzenie 182
usuwanie 183
zmiana nazwy 183

tabele (danych obiektu) 361, 369–370, 467
importowanie 361, 369
konwertowanie na tabele bazy

danych 467
wyświetlanie jako tekst 370

tabele (danych opisowych) 1181
eksportowanie 1181

tabele (tabele baz danych) 189, 193, 195, 216, 
456, 458–460, 462, 464, 467, 469, 471, 
870, 874, 877, 906, 1024, 1026, 1033, 
1036, 1052, 1233

dodawanie rekordów do widoku
danych 877

dołączanie do rysunków 189
drukowanie 1233
edycja ścieżki bazy danych 471
edycja w widoku danych 877
edytowanie łączy 469
filtrowanie rekordów 1033
filtrowanie rekordów w oparciu o

położenie 1036
i Widok danych 870
kolumny kluczowe 458
konwertowanie z danych obiektu 467
łączenie 195
łączenie do obiektów rysunkowych w

mapach 456, 464
łączenie podczas digitalizacji 906
łączenie rekordów do obiektów

rysunkowych 462
nawigacja w Widoku danych 870
odłączanie od rysunków 189
opcje 216
otwieranie 460
otwieranie w widoku danych 874
plik UDL (Universal Data Link) dla 189, 

193

połączone 459
przeglądanie dla obiektów

rysunkowych 870
rozłączanie 195
szablony połączeń 458
szukanie rekordów 1024
usuwanie połączeń 469
usuwanie rekordów z widoku danych 877
usuwanie szablonów połączeń 471
warunki SQL 1052
wykonywanie zapytań 874
wyszukiwanie 1026
zapisywanie zmian w widoku danych 877

tabele bazy danych 189, 193, 195, 221, 369–370, 
456, 458–460, 462, 464, 471, 870, 874, 
877, 892, 1024, 1026, 1029, 1031, 1033, 
1036, 1052, 1069, 1233

dodawanie rekordów 877
dołączanie 193
dołączanie do rysunków 189
drukowanie z Widoku danych 1233
edycja w widoku danych 877
filtrowanie 1033
filtrowanie w oparciu o położenie 1036
i Widok danych 870
importowanie połączeń 369
kolumny kluczowe dla szablonów

połączeń 458
łączenie 195
łączenie do obiektów rysunkowych w

mapach 456, 464
łączenie rekordów do obiektów

rysunkowych 462
łączenie szablonów dla map 458
nawigacja w Widoku danych 870
otwieranie połączonej 460
otwieranie w widoku danych 874
plik UDL (Universal Data Link) dla 189, 

193
połączone 459
przeglądanie danych zewnętrznych 870
przekształcanie danych obiektu w 892
rozłączanie 195
szukanie rekordów 1024
ścieżki do szablonów połączeń 471
usuwanie rekordów 877
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warunki SQL 1052
wersja domyślna 221
wykonywanie zapytań 874
wyróżnianie połączonych obiektów

rysunkowych 1029
wyróżnianie rekordów połączonych z

obiektami rysunkowymi 1031
wyszukiwanie 1026
wyświetlanie jako tekst 370
zamiana obiektów rysunkowych w oparciu

o 1069
zapisywanie zmian 877

tabele relacyjnych baz danych 290, 505
i klasy elementów 290
konfiguracja użytkowników w programie

AutoCAD Map 3D 505
tabele symboli 160

przeglądanie rysunków źródłowych 160
tekst 182, 206, 363, 370, 464, 563, 803, 925, 

978, 1044, 1060, 1064, 1076, 1181, 1215
dla warstw rysunku 563
dodawanie dla warstw rysunku 978
dodawanie do przywołanych

obiektów 1076
dodawanie do warstw opisów 925
dołączanie do obiektów na mapach 803
dopasowanie do odkształcenia mapy 206
eksportowanie jako punkt 1181
eksportowanie zamkniętego·w

polilinii 1215
importowanie punktów 363
jednostki 206
łączenie z danymi zewnętrznymi dla

map 464
określanie typu dla tabel 182
opcje 206
punkt etykiety 803
punkt wstawienia 803
wysokość dla tematów warstwy

rysunku 978
wyświetlanie danych 370
zamiana obiektów rysunkowych w oparciu

o 1064
zamiana przy użyciu zapytań 1060
znajdowanie obiektów rysunkowych w

oparciu o 1044

tematy 966, 968, 971, 974–975, 977–979, 983, 
1003, 1005

dla danych rysunku 979
metody 968
metody rozkładów 968
przezroczystość 974–975, 977
tworzenie dla warstw elementów 971
tworzenie dla warstw rysunku 978, 983
używanie w celu analizy 966
w oparciu o wysokość, spadek lub

ustawienie 1003
według rodzaju warstwy 966
zmienianie kolorów 1005

Time Period Information Editor 1511
tłumienie 563

dla warstw rysunku 563
tolerancja w procesie czyszczenia rysunku 650
topologia 313, 365, 665, 682, 684, 686, 690–

691, 697, 699, 701–703, 705, 707, 710, 
712–714, 720, 722, 724, 732, 735, 739, 
742, 745, 747, 750, 752, 754, 757, 759, 
761, 764, 769, 776, 780, 782–783, 785–
786, 788, 791, 793–794, 838, 894, 1100, 
1106, 1108, 1110, 1114, 1116, 1119, 1123, 
1127, 1133, 1135, 1217

aktualizacja ręczna 761
alaniza nałożenia 1116
Analizowanie 1100
błędy 788
buforowanie 1127
dane obiektu dla 782
dane opisowe zapisane dla najlepszej

drogi 1108
digitalizacja obiektów 894
dodawanie obiektów liniowych 752
dodawanie obiektów rysunkowych do map

według 313
dodawanie połączeń 724
dodawanie regionów 724, 754
dodawanie węzłów 724, 750
dzielenie regionów 739
edycja 724, 732, 745
edycja częściowa 764
edycja regionów 739
eksportowanie 1217
i operacje przycinania 1116
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i operacje sumy logicznej 1116
i operacje usuwania 1116
i operacje wklejania 1116
i tożsamość 1116
kompletowanie 788
łamane 705
łączenie 1119, 1123
mapa użytkowania gruntów 713
mapa zagospodarowania gruntów 713
najlepsza trasa 1110
nakładanie 1119
obiekty o zerowej długości 691
określanie kierunków łamania 720, 722
oraz czyszczenie rysunku 665, 712
poprawianie 788
profile dla 791
przegląd 697
przeglądanie danych obiektu 783
przeglądanie statystyki dla topologii 785
przekształcanie na regiony 838
przemieszczanie 735
regiony podporządkowane 714
relacja lewa-prawa 710
rozdzielanie regionów 739
rozpływ 1114
scalanie regionów 739
skupisko węzłów 682
sprawdzanie 788
testowanie spójności 788
topologia regionów 710
topologia sieci 703, 705
topologia węzłów 702
tworzenie 699, 702, 705, 710
tworzenie centroid regionów 365, 710, 

757
tymczasowa 1135
upraszczanie linii 690
ustawienia analizy 791
usuwanie 769, 794
usuwanie obiektów 724, 759
usuwanie z pamięci 776
wczytywanie 769, 776
węzły pozorne 684
wiszące elementy 686
wygładzanie węzłów 690
wykonywanie zapytań 764, 1133

wynik 1135
wyróżnianie zablokowanych

obiektów 780
wyspy 788
wyszukiwanie najkrótszej drogi 1106
zapisywanie 1135
zapisywanie w rysunkach

źródłowych 786
zarządzanie 769
zmiana kierunku łamanej 745
zmiana nazwy 769, 793
zmiana oporu 747
zmiana wyglądu węzłów 742

topologia regionów 707, 710, 712–713, 716, 
894, 1119, 1217

digitalizacja obiektów 894
dla mapy użytkowania gruntów 713
dla mapy zagospodarowania gruntów 713
eksportowanie 1217
i brakujące centroidy 712
i dane obiektu 707
i regiony podporządkowane 712, 716
nakładanie 1119
oraz czyszczenie rysunku 712
przegląd 707
tworzenie 710

topologia sieci 703, 705, 718, 720–722, 724, 
745, 747, 894, 1106, 1110, 1114

analiza przebiegu trasy 718
czas podróży 1106
digitalizacja obiektów 894
edycja 724
i dane obiektu 703
najkrótsza droga 1106
najlepsza trasa 1110, 1114
określanie kierunków łamania 720, 722
opór zgodny 721
przegląd 703
testowanie spójności 1114
tworzenie 705
zmiana kierunku łamanej 745
zmiana oporu 747

topologia węzłów 701–702, 894
digitalizacja obiektów 894
i dane obiektu 701
przegląd 701
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tworzenie 702
transakcje 524

długie (zarządzanie wersjami) 524
transformacja 157, 206, 211, 798

cały rysunek źródłowy 157
obiekty rysunkowe na mapach 798
współrzędne 206, 211

transformacja afiniczna 124
i digitalizacja 124

transformacja ortogonalna 124
i digitalizacja 124

transformacja rzutowa 124
i digitalizacja 124

transformacja współrzędnych 134, 359, 1181
podczas eksportu 1181
podczas importu 359

transformacji współrzędnych 136, 211
opcje 211

trasy 1106, 1110, 1114
rozpływ 1114
znajdowanie najkrótszych 1106
znajduje najlepszy 1110

True Colors 246
importowanie obiektów przy użyciu 246

tryb TABLET 901
i digitalizacja? 901

tworzenie 86, 88–89, 260, 513, 584–587, 699, 
702, 705, 710, 825, 851, 971, 1092, 1166, 
1243

ciągi linii 587
ciągi multilinii 587
datum 86
elementy geoprzestrzenne 584
elipsoidy 88
indeksy zapytań 1092
kategorie układów współrzędnych 89
klasy elementów w schematach 513
mapy 260
metadane 1243
multipunkty 585
multiregiony 586
punkty 585
regiony 586
regiony na mapach 825
schematy 513
sklasyfikowane obiekty rysunkowe 851

skoroszyty mapy 1166
tematy dla warstw elementów 971
topologia 699
topologia sieci 705, 710
topologia węzłów 702
właściwości w schematach 513

typ obiektu 1044, 1064
zamiana obiektów rysunkowych w oparciu

o 1064
znajdowanie obiektów rysunkowych w

oparciu o 1044
typy danych 531

podczas konwersji za pomocą kopii
całkowitej 531

U

uaktywnianie rysunków źródłowych 149
uchwyty na mapach 813
ucinanie obiektów 811
UDL (Universal Data Link) 189, 193

edycja 193
przegląd 189

układ 1165
dla skoroszytów mapy 1165

układy współrzędnych 85–86, 88–90, 94–96, 
101–102, 104–105, 134, 136, 138–142, 
206, 211, 268, 819, 955–956, 1094, 1181, 
1494

Australia i Nowa Zelandia 101
bazujące na datum 85
bazujące na elipsoidzie 85
definiowanie 85
definiowanie datum 86
definiowanie elipsoidy 88
digitalizacja punktów 819
dla bieżącego rysunku 134
dla rysunków źródłowych 134
geodezyjne 139
i źródła elementów w mapach 268
ignorowanie w Kopii całkowitej 1494
kategorie 89, 94
mierzenie odległości geodezyjnych 956
modyfikacja 90
określanie dla eksportu 1181
opcje 206, 211
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opcje transformacji 211
pliki 105
pliki GDC 96
pliki katalogu danych siatki (GDC) 95–

96
przegląd 134
przeglądanie rysunku źródłowego 141
przekształcanie dla rysunków 142
przypisanie do rysunku bieżącego 138
przypisywanie do rysunków

źródłowych 136
szerokość i długość geograficzna 85
śledzenie współrzędnych 955
usuwanie 90
usuwanie z rysunków 140, 1094
zagadnienia zmiany datum dla

użytkowników z Ameryki
Północnej 104

zmiany dla Australii 102
ukrywanie 80, 202, 881, 934, 1175

kolumny widoku danych 881
Okno zadań 202
pasek stanu programu Map 80
skoroszyty mapy 1175
Tabela danych 934

Universal Transverse Mercator System 134
uprawnienia użytkowników 75
URL 327, 1191

eksportowanie do plików SDF 2 1191
importowanie z plików SDF 1 lub 2 327

Usługa elementów sieciowych (WFS) 294–
295

dodawanie danych elementów do
map 295

możliwości dostawcy dla map 294
Usługa mapy sieciowej (WMS) 381

dodawanie obrazów do map 381
określanie wersji 381

określanie formatu 381
ustawianie przezroczystości tła 381

usługa Web Map Service (WMS) 380
możliwości dostawcy 380

Ustawienia 69
przegląd 69

ustawienia eksportu 246

ustawienia właściwości 1491
w Edytorze schematu 1491

USTAWIENIASTR polecenie 1165
ustawienie 1003–1004

i tematyzowanie 1003
powierzchnie tematyzowania 1004

usuwanie 90–91, 93–94, 140, 183, 448, 469, 
510, 525, 759, 769, 794, 877, 921, 1180

datum 91
dołączenie układów współrzędnych 140
elipsoidy 93
kategorie układów współrzędnych 94
klasy elementów w schematach 525
łamanych (obiektów liniowych) z

topologii 759
opis z map 921
połączenia 448
połączenia bazy danych 469
punktów (węzłów) z topologii 759
regionów z topologii 759
rekordy bazy danych 877
schematy w źródłach elementów 525
sekcje skoroszytu mapy 1180
składnice danych 510
skoroszyty mapy 1180
tabele danych opisowych 183
topologia 769, 794
układy współrzędnych 90
węzłów z topologii 759
właściwości w schematach 525
źródła elementów 510

usuwanie z pamięci topologii 776
Utwórz obliczenie 940
uzgadnianie 817

krawędzie mapy 817
uzyskiwanie dostępu 273, 277, 280, 283, 286, 

289, 291, 295, 317
a importowanie danych dla map 317
dane ArcSDE w mapach 277
Dane Autodesk SDF w mapach 289
dane Microsoft Access w mapach 291
dane MySQL w mapach 283
dane ODBC w mapach 291
dane Oracle w mapach 273
dane serwera SQL w mapach 280
dane WFS w mapach 295
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pliki SHP w mapach 286
uzyskiwanie geometrii elementu 605
użytkownicy 75, 506

baza danych oraz program AutoCAD Map
3D 506

poprawne nazwy użytkownika 75
prawa 75

V

Vector Product Format (VPF) 246
importowanie jako folder 246

Visual FoxPro 189, 221
dołączanie bazy danych do rysunku 189
ustawianie wersji domyślnej 221

VPF (Vector Product Format) 246
importowanie jako folder 246

W

warstwice 675, 690, 894
digitalizacja 894
oraz czyszczenie rysunku 675
upraszczanie za pomoca opcji Czyszczenie

rysunku 690
warstwy 129, 262–264, 297, 303–304, 306, 

308, 319, 355–356, 541, 543–544, 549, 
555, 642, 941, 1044, 1060, 1064, 1181, 
1210, 1294

aktualizacja w Menedżerze
wyświetlania 541

definiowanie skali dla 549
dla obiektów rysunkowych 555
dla obiektów rysunkowych w mapach

według klasy obiektu 304
dla obiektów rysunkowych w mapach

według położenia 306
dodawanie obiektów rysunkowych do map

według właściwości 308
eksportowanie 1181
eksportowanie do klasy elementów 1210
grupowanie w mapach 263
i stylów map 262
importowanie 319
importowanie do AutoCAD Map 3D 355
kolejność rysowania 543

kopiowanie 544
korzystanie ze znaków

uniwersalnych 1294
określanie dla digitalizowanych

obiektów 129
porządek wyświetlania w mapach 262
przypisywanie klas obiektu podczas

importu 356
rysowanie a warstwy AutoCAD 297
tworzenie obiektów rysunkowych w

mapach 303
wyświetlanie danych dla 941
zamiana obiektów rysunkowych w oparciu

o 1064
zamiana przy użyciu zapytań 1060
zmiana miniatur 264
zmiana porządku rysowania 264
zmiana stylów miniatur w Menedżerze

wyświetlania 263
zmiany grup dla 263
zmienianie definicji przy zapisie w

źródle 642
znajdowanie obiektów rysunkowych w

oparciu o 1044
warstwy elementów 297

naprawianie przerwanych połączeń 297
warstwy elementów geoprzestrzennych 297

naprawianie przerwanych połączeń 297
warstwy opisów 922–923, 925

dodawanie tekstu do 925
przypisywanie stylu 923
tworzenie 922

warstwy programu AutoCAD 303, 355–356
dodawanie obiektów rysunkowych do

map 303
importowanie do AutoCAD Map 3D 355
przypisywanie klas obiektu podczas

importu 356
warstwy rysunku 297, 355, 561, 978–979, 983, 

986–988
a warstwy AutoCAD 297
importowanie do AutoCAD Map 3D 355
style dla 561
stylizowanie przy użyciu opisu 988
stylizowanie przy użyciu wymuszeń 986

Indeks | 1851



stylizowanie przy użyciu wysokości
tekstu 987

stylizowanie przy użyciu wzorów
kreskowania 986

tematy 978
tworzenie tematów 979, 983

warstwy źródła elementu 482
przegląd 482

wartości EPSG 381
dla Usługi mapy sieciowej (WMS) 381

warunki 315
użycie do dodawania obiektów

rysunkowych do map 315
warunki danych dla zapytań 1047, 1057

edycja 1057
warunki dla zapytań (obiekty

rysunkowe) 1038, 1040, 1042, 1044, 
1047, 1052, 1055, 1057

edycja 1057
łączenie 1055
pierwszeństwo 1055
przegląd 1040
warunki atrybutów bloków 1047
warunki danych 1047
warunki danych łączy 1047
warunki danych opisowych 1047
warunki położenia 1042
warunki SQL 1052
warunki właściwości 1044

warunki położenia dla zapytań 1042, 1057
edycja 1057

warunki SQL 310, 1049, 1052, 1057
ciagi tekstowe 1052
cudzysłów 1052
daty 1052
dla zapytać o rysunek 1049
edycja 1057
operatory 1052
rozwiązywanie problemów 1052
wybieranie obiektów rysunkowych dla map

według 310
Warunki SQL 206

maksymalna liczba w liście historii 206
warunki właściwości dla zapytań 1044, 1057

edycja 1057

wczytywanie 171, 522, 554, 769, 776
schematy 522
style elementu 554
topologia 769, 776
zapytania 171

Web Feature Service (WFS) 1244
metadane dla 1244

Web Map Service (WMS) 1244
metadane dla 1244

wersje 610
aktywacja dla danych elementu 610
odrzucanie dla danych elementu 610
tworzenie dla danych elementu 610

węzły (Eksplorator mapy) 201
wyświetlanie 201

węzły (topologia) 129, 363, 650, 656, 682, 684, 
686, 690–691, 702, 732, 735, 742, 747, 
750, 759, 761, 819, 894, 1042, 1119

aktualizacja dla topologii 761
digitalizacja 129, 894
digitalizacja przez współrzędne 819
dodawanie 750
edycja 732
importowanie 363
jawny 1119
niejawny 1119
obiekty o zerowej długości 691
pozorne 684
przypisywanie stylu 742
skupisko 682
tolerancja dla usuwania skupisk 650
tworzenie 702
upraszczanie linii 690
usuwanie węzłów pozornych 656, 684
usuwanie z topologii 759
wiszące elementy 686
wygładzanie 690
zapytanie o położenie 1042
zastępowanie kilku skupisk jednym

skupiskiem 656, 682
zaznaczanie do czyszczenia 656
zmiana oporu w topologii 747
zmiana wyglądu 742
zmienianie położenia 735

węzły pozorne 684
łączenie 684
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WFS (Web Feature Service) 294–295, 503–
504, 1244

dodawanie danych elementów do
map 295

metadane dla 1244
możliwości dostawcy dla map 294
praca z danymi 504
schematy 503

wiązania 514, 516, 524
ustawienia w schematach 514, 516, 524

widoczne przecięcie 650, 656, 680
oraz czyszczenie rysunku 680
tolerancja rozciągania 650
wybieranie 650
zaznaczanie do czyszczenia 656

Widok danych 216, 458–459, 462, 471, 869–
870, 874, 877, 879, 881, 951, 1024, 1026, 
1029, 1031–1033, 1036, 1230, 1233

adaptacja 879, 881
dodawanie rekordów 877
drukowanie 1024
drukowanie danych z 1230
drukowanie tabel 1233
edycja rekordów 877
edytowanie rekordów 1026
filtr przestrzenny 1036
filtrowanie 1033
filtrowanie rekordów 1024
filtrowanie w oparciu o położenie 1036
i zapytania bazy danych 874
kopiowanie danych do Schowka

Windows 877
łączenie rekordów do obiektów

rysunkowych 462
nawigacja 870
opcje 216
otwieranie tabeli 874
połączone tabele 459
przegląd 870
sprawdzanie rekordów połączonych z

obiektami rysunkowymi 1024
szablony połączeń 458
szukanie rekordów 1024, 1026
ścieżki do szablonów połączeń 471
ukrywanie i pokazywanie kolumn 881
usuwanie rekordów 877

wyróżnianie obiektów na
rysunkach 1024, 1029

wyróżnianie rekordów połączonych z
obiektami rysunkowymi 1031

wyświetlanie zewnętrznych danych dla
obiektów rysunkowych 951

zapisywanie zmian w danych 877
zapytania SQL 1032
Zapytania SQL dla danych rysunku 1033
Zatwierdź automatycznie 877
zmiana czcionek 879
zmiana kolorów 879
zmiana kolumn 879
zmiana wyrównania 879

widoki 518
baza danych 518

widoki bazy danych 518, 520
dostęp z własnych schematów 518
odwzorowanie do klas elementu 518, 520
wyświetlanie w programie AutoCAD Map

3D 518
wiele elementów 1212

eksportowanie z programu AutoCAD Map
3D 1212

wiele klas kształtu 1181
eksportowanie 1181

wieloboki 1042, 1044
zapytanie o położenie 1042
znajdowanie obiektów rysunkowych w

oparciu o 1044
wielostronicowy plik DWF 1143
wiersz polecenia 45, 80, 405

domyślne pokazywanie w obszarach
roboczych geoprzestrzennych i
rysunku 80

interfejs w programie AutoCAD Map
3D 45

wstawianie obrazów 405
Wiersz polecenia 45

w programie AutoCAD Map 3D 45
wiszące elementy 650, 656, 686

oraz czyszczenie rysunku 686
tolerancja usuwania 650
zaznaczanie do czyszczenia 656
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właściwości 186, 308, 442, 446, 513–514, 516, 
524–526, 911, 934, 951, 1044, 1064, 1176

cofanie zmian dokonanych w
schematach 526

dla dołączonych baz danych 186
dodawanie obiektów rysunkowych do map

według 308
edycja w schematach 524
i połączenia 442, 446
ograniczanie 514, 516
skoroszyty mapy 1176
tworzenie w schematach 513
ustawianie konfiguracji fizycznej 524
ustawienie identyfikatora (klucz główny)

w schematach 524
usuwanie w schematach 525
używanie jako etykiet 911
wyświetlanie dla elementów 934
wyświetlanie dla obiektów

rysunkowych 951
zamiana obiektów rysunkowych w oparciu

o 1064
znajdowanie obiektów rysunkowych w

oparciu o 1044
właściwości danych 1491

w Edytorze schematu 1491
właściwości generowane przez system 1491

w Edytorze schematu 1491
właściwości skojarzenia 1491

w Edytorze schematu 1491
WMS (Usługa mapy sieciowej) 374, 376, 380–

381
dodawanie obrazów do map 381
dodawanie powierzchni do map 376
dodawanie z Połączeniem danych 374
możliwości dostawcy 380

WMS (Web Map Service) 372, 1244
dodawanie obrazów do map 372
metadane dla 1244

wpisywanie elementów 589
Wprowadzanie dynamiczne 45

w programie AutoCAD Map 3D 45
współczynnik redukcji skali 84
współczynniki skali 157, 206, 798, 1060

dla obiektów rysunkowych 798
dla rysunków źródłowych 157

dla tekstu 206
zamiana przy użyciu zapytań 1060

współdzielenie plików 613
współrzędne 385, 819, 953, 955

digitalizacja 819
mierzenie 953
określanie dla obrazów rastrowych 385
śledzenie 953, 955
zmiana formatu 955

współrzędne początku układu 84
wybieranie 134, 589, 647, 855, 1007, 1020, 1026

elementy 1007
elementy wypisane 589
obiekty rysunkowe 1020
obiekty sklasyfikowane 855
obiekty w procesie czyszczenia

rysunku 647
rekordy w bazie danych 1026

wybór 1021
obiekty rysunkowe 1021

wydłużanie 656, 678, 680
do pozornego przecięcia 680
niedociągnięcia 656, 678

wygładzanie 690, 692, 694
i czynniki uzupełniające 692
i wypukłość 692
linie w procesie czyszczenia rysunku 694
linie za pomocą opcji Czyszczenie

rysunku 690
polilinie 694
zdefiniowane 692

wymazywanie 637
ponownie zapisane obiekty

rysunkowe 637
wymiary 640

zapisywanie w rysunkach źródłowych z
map 640

wymuszenia 986
dla tematów warstwy rysunku 986

wypełnienie 553, 805, 825, 828, 842, 1081
dla obszarów 553
dodawanie do przywołanych obiektów

rysunkowych 1081
dodawanie do zamkniętych polilinii 805
domyślne dla regionów na mapach 842
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gradient dla regionów na mapach 825, 
842

określanie dla regionów na mapach 825
zmiana dla regionów na mapach 828
zmiana domyślnych dla regionów na

mapach 828
wypisywanie elementów 590, 592

anulowanie 592
i automatyczna aktualizacja 592
i praca offline 590
oraz blokowanie 590

wypisz elementy 590
automatycznie 590

wyrażenia 911, 938, 1074, 1299, 1301–1305, 
1308–1311, 1313

arytmetyczne 1299
atrybuty bloku 1309
AutoLISP 1310
definiowanie dla obiektów

rysunkowych 1074
EED 1311
element 1304
funkcje warunkowe 1302
klasyfikacja obiektów 1310
liczba pi 1304
obsługa ciągów tekstowych 1301
obsługa symboli 1303
ponowne użycie w zapytaniach 1299
porównanie 1302
przekształcenie 1303
SQL 1309
styl 1304
użycie kolorów w 1311
używanie do wybierania elementów 938
używanie jako etykiety 911
wskazówki dotyczące użycia 1313
zakres 1304
zmienne 1304
zmienne danych obiektu 1308
zmienne kropkowe 1305

wyrażenia EED 1311
wyrażenia obracania widoku 1304
wyrażenia skali widoku 1304
wyrównanie 246

ustawienia dla eksportu i importu 246

wyróżnianie 632, 780, 943–945, 1029, 1031
elementy na mapach 943
obiekty rysunkowe połączone z

zewnętrznymi danymi 1029
obiekty zablokowane 632
rekordy połączone z obiektami

rysunkowymi 1031
topologia skojarzona z obiektami 780
usuwanie z elementów map 944
wiersze w Tabeli danych 945

wysokość 1003–1004, 1060
i tematyzowanie 1003
powierzchnie tematyzowania 1004
zamiana przy użyciu zapytań 1060

wyspy 710, 767, 788, 820, 828, 836, 838, 1217
dla topologii 710, 767, 788
dodawanie do regionów na mapach 828
podczas eksportowania wieloboków 1217
ponowne dopasowanie na mapach 828
przekształcanie w regiony 838
tworzenie na bazie zapisanych

ustawień 836
tworzenie w regionach 820
wewnątrz obwiedni 710

Wyszukaj, aby znaleźć 938
wyszukiwanie 938, 1014

elementów 1014
Tabela danych 938

wyszukiwanie najkrótszej drogi 1106
Wyświetl obce składnice danych 273, 280, 283
wyświetlanie 141, 159–160, 408, 523, 543, 964, 

996, 1243
dołączenie układów współrzędnych 141
in 3D 996
informacja rysunków źródłowych 160
informacje COGO o liniach i łukach 964
informacje o kącie 964
informacje obrazu rastrowego 408
kolejność rysowania mapy 543
metadane 1243
schematy 523
statystyka dla rysunków źródłowych 160
zakres zapisu w źródle 159

wzory 553, 931
wypełnianie obszarów za pomocą 553
znajdowanie w danych 931
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wzory tekstur 993

Z

zagnieżdżone rysunki 146, 149
aktywacja 149

zakotwiczanie 647
obiekty w procesie czyszczenia

rysunku 647
zakres 159, 625, 635

powiększanie dla rysunków 625
ustalanie zakresu ponownego zapisu

rysunku 159
używanie do zapisu obiektów

rysunkowych 635
zakres zapisu w źródle 159, 635

resetowanie 159
używanie do zapisu obiektów

rysunkowych 635
wyświetlanie 159

zakresy 514
dla wartości właściwości schematu 514

zakresy numeryczne 1043–1044
dla zapytań 1043
dla zapytań o właściwość 1044

zakresy skali 548–549
definiowanie dla warstw w Menedżerze

wyświetlania 549
zrozumienie 548

zakup danych 53
zamiana właściwości 803, 1060, 1064, 1076, 

1081, 1084, 1094, 1133
dodawanie kreskowania do

obiektów 1081
dodawanie tekstu do obiektów 1076
modyfikowanie 1084
przegląd 1060
punkt wstawienia tekstu 803
w oparciu o właściwości obiektów 1064
zapytanie topologiczne 1133

zamknięte polilinie 368, 767, 816, 841, 1217
tworzenie centroid dla 368, 816, 841
tworzenie z regionów podczas

eksportowania 1217
tworzenie z topologii regionów 767

zapisywanie 164, 522, 554, 619, 631, 633, 635–
637, 640, 642, 786, 1135, 1223, 1227, 1229

a eksportowanie jako SDF 1227
nowych obiektów rysunkowych do

rysunków 631
obiektów rysunkowych w nowym

rysunku 637
obiektów rysunkowych w rysunkach

źródłowych 633, 635
obiektów w mapie bieżącej 636
obiekty rysunkowe 619
obiekty rysunku jako obrazy

rastrowe 1223
opcje 642
opcje rysunków 642
rozwiązywanie problemów 640
rysunki 619
rysunki i rozbijanie bloków 640
schematy 522
style elementu 554
topologia 786, 1135
warstwy jako SDF 1227
warstwy z Menedżera wyświetlania 1229
zapytania 164

zapisywanie w rysunkach źródłowych 1094
usprawnianie działania 1094

zapytania 75, 140, 162, 164, 166, 168–169, 171, 
186, 209, 222, 315, 633, 635, 764, 874, 
938, 1007, 1037–1038, 1042–1044, 
1047, 1049, 1052, 1055, 1057, 1060, 
1062, 1064, 1066, 1069, 1076, 1081, 
1084–1086, 1088–1090, 1092, 1094, 
1098, 1133, 1235, 1237, 1294, 1299

baza danych 874
biblioteka 162, 166
definiowanie dla obiektów

rysunkowych 1038
dla dołączonych baz danych 186
dodawanie kreskowania do przywoływania

obiektów rysunkowych 1081
dodawanie obiektów rysunkowych do map

z 315
dodawanie tekstu do przywołanych

obiektów 1076
edycja po zapisaniu 171
edycja warunków 1057
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elementów 1007
granica 1042
i obrazy rastrowe 1094
i zakresy numeryczne 1043
indeksy dla 1092
katalog domyślny 209
kategorie 169
korzystanie z wyrażeń 1299
korzystanie ze znaków

uniwersalnych 1294
łączenie warunków 1055
modyfikacja zmiany właściwości 1084
obszar modelu 1037
obszar papieru 1037
odnośniki zewnętrzne 1098
opcje 222
operatory 1055
oraz topologia 764
pierwszeństwo warunków 1055
podgląd 1088
ponowne uruchamianie 166
problemy z grupami 1098
problemy z kreskowaniem 1098
przegląd 1037
Rozwiązywanie problemów 1098
rysunki z odnośnikami 1094
topologia 1133
tryb raportu 1085–1086, 1235, 1237
tryb Rysuj 1085–1086, 1089
tryby 1086
uprawnienia do 75
uruchamianie 1235
usprawnianie działania 140, 1094
usprawnienie działania 1090, 1092
Użycie trybu podglądu 1085–1086, 1088
warunki atrybutów bloków 1047
warunki danych łączy 1047
warunki danych opisowych 1047
warunki połączeń 1057
warunki położenia 1042
warunki SQL 1049, 1052
warunki właściwości 1044
wczytywanie 171
wybieranie danych elementu 938
wykonywanie 1085
z blokami o tej samej nazwie 1094

zamiana właściwości przywołanych
obiektów 1060, 1062, 1064, 
1066, 1069

zapisywanie 162, 164
zapisywanie obiektów w rysunkach

źródłowych 633, 635
zapisywanie wyników do pliku 1235
zewnętrzne 164, 168

zapytania bazy danych 874
zapytania dotyczące bloków 1094

i zapytania dotyczące właściwości 1094
w trybie podglądu 1094

zapytania SQL 1032–1033
dla danych rysunku w Widoku

danych 1033
dla obiektów rysunkowych 1032

zapytania w trybie podglądu 1085–1086, 1088
zapytania w trybie raportu 1085–1086, 1235, 

1237
zapytania w trybie Rysunek 1085–1086, 1089
zapytania wewnętrzne 166, 1086

wykonywanie 166, 1086
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węzłem 682
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zbiory zapisu 613, 629, 631–633, 635, 638, 640, 
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automatyczne dodawanie obiektów

rysunkowych 642
blokowanie obiektów 613
dla map 629
dodawanie obiektów do 631
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opcje 642
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rozwiązywanie problemów 640
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zapisywanie przywołanych obiektów w

rysunkach źródłowych 633, 635
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zestaw rysunków 75, 144, 146, 148–149, 153, 

206
dodawanie rysunków 148
modyfikowanie ustawień 153
opcje 206
przegląd 144
tworzenie 146
uaktywnianie rysunków 149
uprawnienia 75

zestawy arkuszy 1159
i skoroszyty mapy 1159

zestawy wydruku map 1168
importowanie dla skoroszytów

mapy 1168
zewnętrzne raporty dla zapytań 1235, 1237
złożone obiekty liniowe 656, 690, 694

upraszczanie 690, 694
zaznaczanie do czyszczenia 656

zmiana nazwy 183, 769, 793, 1179
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zmienna YSCALE 1305
zmienna ZSCALE 1305
zmienne 803, 1299, 1304–1305, 1308–1310
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AutoLISP 1310
dane obiektu 1308
PUNKT ETYKIETY 803
SQL 1309
właściwości klasy obiektów 1310
zmienne kropkowe 1305

zmienne AutoLISP 1310
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PUNKT ETYKIETY 803
zmienne SQL 1309
zmienny obszar ekranu 123

dla digitalizacji 123
znaczniki 656, 662

dla czyszczenia rysunku 656, 662
znajdowanie 1007, 1020

elementy 1007
obiekty rysunkowe 1020
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znaki uniwersalne 1294, 1313
użycie w oknach dialogowych 1294
użycie w wyrażeniach 1313

zoom 573, 946, 996
Menedżer wyświetlania 573
powierzchnie 3D 996
użycie Tabeli danych 946

zwalnianie blokad dla obiektów
rysunkowych 617

Ź

źródła danych 18, 189, 193, 195, 206, 212, 214, 
221, 253, 266, 268, 271, 274, 282, 285, 
287, 290, 294, 329, 347, 508, 610

adaptowanie 221
ArcSDE 274
Autodesk SDF 287
dla map 253
dołączanie 189
domyślne wersje baz danych 221
i układy współrzędnych w mapach 268
importowanie danych ArcSDE 329
importowanie danych Oracle 347
konfigurowanie automatyczne 193
konfigurowanie geometrii

współrzędnych 212
konfigurowanie ręczne 193
łączenie 195
łączenie na mapach 18
MySQL 282
ODBC 290
odłączanie 189
opcje 206, 214, 221
Oracle 271
plik UDL (Universal Data Link) dla 189

program Microsoft Access 290
rozłączanie 195
SDF 287
SHP 285
tworzenie 508
WFS 294

źródła danych oparte na plikach 253
i mapy 253

źródła elementów 28, 253, 266, 268, 271, 274, 
282, 285, 287, 290, 329, 347, 505, 510, 
512, 529, 594, 608, 610, 942, 944

aktualizacja automatyczna 594
ArcSDE 274
dostęp w mapach 268
Edytor schematu 512
i blokowanie 266
i blokowanie trwałe 266
i mapy 253
i modyfikowanie schematów 266
i zarządzanie wersjami 266
importowanie danych ArcSDE 329
importowanie danych Oracle 347
kopiowanie z jednego do drugiego 529
MySQL 282
ODBC 290
Oracle 271
program Microsoft Access 290
przegląd 28, 266
SDF 287
SHP 285
ustawienia 505
usuwanie 510
usuwanie wyróżnień na mapie 944
wyświetlanie danych dla wszystkich

źródeł 942
zarządzanie wersjami 608, 610
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