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I.

ВЪВЕДЕНИЕ

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

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

Символ

Наименование
Действие
Резултат

Внимание

Ляв бутон
Десен бутон

...

Указателен номер

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

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

ИНСТАЛАЦИЯ

1. СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ
За инсталация и коректна работа на приложението, са необходими следните системни
изисквания:
Поддържана операционна система:
✓ Windows® 10;
✓ Windows® 8 Standard, Enterprise, Professional;
✓ Windows® 7 Enterprise, Ultimate, Professional, Home Premium;
✓ Windows® Vista Enterprise, Business, Ultimate;
✓ Windows XP® Professional, Home (SP2 или по-висок).
Процесор:
Intel® Core2Duo или AMD Athlon™ dual-core processor, 3.0 GHz или по-висок.
Памет:
2 GB RAM (препоръчително 4 GB)
Свободно дисково пространство:
135 MB;
Разделителна способност на екрана:
1,024 x 768 px или по висока.
Интернет:
Необходима е връзка с интернет, за да се осъществи връзка с базата данни.

2. ИНСТАЛАЦИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО
За инсталация на Географска информационна система „Тобел“ следвайте стъпките:

Действие:
1.

Отворете папка „Тобел“ и изберете инсталационния файл на приложението: „setup.exe“.
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2.

Следва преминаване през съветника за
инсталация на „Тобел“. Следвайте го !

3.

Преди да се стартира напълно инсталацията,
е необходимо да прочетете условията за
ползване на програми и продукти на фирма
„Мапекс“
АД.
За
да
продължите
инсталацията
на
приложението,
е
необходимо да приемете лицензионното
споразумение, като направите отметка в
чекбокс
„Приемам условията в лицензното
споразумение“. Изберете „Напред”, за да
преминете към следващата стъпка.
Ще се покаже прозорец, в който е
необходимо да се посочи местоположение
на работния компютър, на което да бъде
инсталирана
програма
„Тобел“.
По
подразбиране
това
е
директория
„C:\Program Files\MAPEX\“. Ако желаете да
изберете друго място, изберете бутон
„Промяна“ и уточнете директория по Ваш
избор. Когато сте избрали директория,
изберете бутон „Напред“.

4.

5.

След като преминете през необходимите
напътствия и настройки, изберете бутон
„Инсталирай”, за да започне самата
инсталация на „Тобел“.
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Резултат:
Процесът по инсталация на „Тобел“
започва. След приключване, съветникът за
инсталация ще Ви информира, че всичко е
преминало успешно и може да започнете
работа с новоинсталираното приложение.
Изберете бутон „Готово“.

След инсталацията, на работния плот (Desktop) на вашия компютър ще бъде поставена иконка
за бързо стартиране на приложението.

3. ВХОД В СИСТЕМАТА
Вход в „Тобел“ се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. За да се
отвори формата за въвеждане на потребителско име и парола, е необходимо да се следват
стъпките:

Действие:
1.

2.

Изберете двукратно с ляв бутон на мишката
иконата .exe на приложението или намиращия
се на Вашия работен плот пряк път (shortcut)
към нея:
Отваря се форма за въвеждане на
потребителско име и парола.
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3.

Попълнете Вашите данни в съответните
полета:
✓ Потребител
✓ Парола
След въвеждане на потребителско име и
парола, изберете бутон „Вход“

Резултат: Приложението се стартира.
Отваря се главният прозорец на приложението, с визуализация на заредените в него
данни и наличните за приложението компоненти и инструменти за работа.
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4. СМЯНА НА ПАРОЛА
Ако желаете да смените паролата си за достъп до приложението, следвайте стъпките:

Действие:

Междинен резултат:

1.

Стартирайте
приложението
по
познатия вече начин чрез избор на
иконата.

2.

Отваря се форма за въвеждане на
потребителско име и парола.

3.

Изберете допълнителното меню към
бутон „Вход“.

4.

Изберете
опция
паролата“
от
възможности.

5.

Отваря се екран „Смяна на
паролата“. Въведете старата и
новата
парола
и
натиснете
„Промени“.

„Смяна
на
посочените

Резултат:
Паролата за достъп до приложението е променена.
5. ИЗХОД ОТ СИСТЕМАТА
За изход от приложението, следвайте стъпките:

Действие:

Ръководство на потребителя
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1.

Изберете
„Тобел“.

функционален

бутон

2.

Отваря се списък с опции. Изберете
„Изход“.

3.

Извежда се съобщение,
изисква потвърждение.
Изберете „Да“.

което

Резултат:
Приложението се затваря.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДАННИТЕ
В „Тобел“ са заредени и работят едновременно няколко модела (карти), съдържащи
данни в съответна координатна система. Всеки от моделите е вид карта, съдържаща конкретни
данни, разпределени в отделни слоеве – по тип и вид на обекта.
Всеки един слой може да съдържа данни в точков, полигонов или линеен вид. Достъпът
и визуализацията на слоевете и моделите се извършва чрез компонент „Легенда”.
Първоначално при стартиране на приложението са заредени и активни всички налични
модели (карти), но визуализацията на всяка карта и елементите й, зависи от текущия мащаб.
Данните, заредени в приложението зависят от съответната база данни, към която е
свързано.

Ръководство на потребителя
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III.

ГРУПИ С ИНСТРУМЕНТИ

След зареждане се разкрива главният прозорец на приложението с редица елементи и
компоненти, съдържащи инструменти с различни функции, предназначени за работа.
Главният прозорец на приложението разкрива следните основни елементи и
компоненти:

Ръководство на потребителя
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Лента с инструменти, които могат да се добавят и
премахват. Видими са във всички режими на работа.
По подразбиране се зареждат най-често използваните
инструменти.
бутон,
съдържащ
основни
бутон Функционален
функционалности на приложението.

Лента с инструменти за
бърз достъп

Функционален
„Тобел”

Главно меню за превключване на отделните ленти с
инструменти, а именно: „Навигация“, „Селекция“,
„Измерване“, „Операции“, „Редакция“, „Дъги“,
„Етикети“ и т.н.)
Поле „Бързо търсене“ позволява да се въведат
критерии за търснене на обекти от картата.
Компонент „Легенда” позволява управлението на
визуализацията на моделите и техните слоеве.
Виртуална карта, визуализираща обектите от
заредените модели в приложението.
Компонент „Свойства” - предоставя информация за
избрани или селектирани обекти от картата, под
формата на атрибутивни и геометрични данни,
организирани таблично.
Компонент „Търсене” – предоставя редица контроли за
извършване на търсене на обекти по зададени
критерии.

Менюта с инструменти

Поле „Бързо търсене“
Компонент „Легенда”
Карта
Компонент „Свойства“и
компонент „Търсене“

Информационна
лента,
извеждаща
основна
информация за текущата координатна система, текущи
координати на курсора, брой селектирани обекти и др.

Лента „Информация”

Групите с инструменти съдържат сбор от инструменти, чрез които се извършват
конкретни функции. Всеки инструмент се визуализира чрез бутон с уникална икона. Към всеки
бутон е добавен етикет „Подсказка“ с наименование на инструмента и кратко описание на
неговата функционалност. Етикетът се показва при преминаване с курсора на мишката върху
съответния бутон.
Например:

Наименование

Икона

Изглед на бутон

Ръководство на потребителя
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Отиди до

Групите с инструменти са организирани в различни менюта, а именно:
•

Меню „Навигация“ – група, която се отваря със зареждане на приложението и съдържа

•

основните инструменти за работа с картата;
Меню „Редакция“ – група с инструменти за извършване редакция на заредените в
приложението данни или създаване на нови обекти в съответните модели;
Меню „Проекти и миграция“ – група с инструменти, които се използват за създаване
на нови карти в базата от данни, но карти които са отделно от общия цифров модел;
Меню „История“ – група с инструменти за проследяване на историята в „Тобел“;

•

Меню „Данни“ – група с инструменти за извършване на допълнителни действия,

•

свързани с данните, заредени в приложението (Импорт/Експорт на данни);
Меню „Документи“ – група с инструменти за създаване скици по шаблони;

•

Меню „Геоанализи“ – група с редица инструменти, свързани с извършване на

•
•

•
•
•

допълнителни операции към заредените в приложението данни;
Меню „Георефериране“ – група с инструменти за извършване на георефериране на
заредено в приложението растерно изображение;
Меню „Тематични карти“ – група с инструменти, даващи възможност за прилагане
на тематични карти;
Меню „Чертане“ – група с инструменти, даващи възможност за чертане.

Преминаването през менютата променя само групата с инструменти, без да изменя
основните компоненти – „Легенда“, „Свойства“ и изглед на картата.
Ще разгледаме пример за преминаване от меню „Навигация“ към меню „Редакция“:

Действие:
Изберете меню „Редакция“.

Резултат:
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При преминаване от едно меню в друго, се променя единствено лентата с
инструменти.
В следващите точки ще разгледаме отделните менюта и съдържащите се в тях групи с
инструменти, както и тяхното предназначение.
1. МЕНЮ НАВИГАЦИЯ
Меню „Навигация“ се отваря при зареждане на приложението. То съдържа основните
инструменти за работа с картата, разделени в следните групи:
✓ Инструменти за навигация;
✓ Инструменти за селекция;
✓ Инструменти за измерване;
Всяка една от групите съдържа съответните инструменти за работа:

1.1.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА НАВИГАЦИЯ

Тази група съдържа инструментите, притежаващи функционалност за извършване на
навигация по картата. Това са:

Наименование:

Функционалност:

Преместване

Извършва се преместване по картата.

Приближи регион

Приближи

Преминаване към по-едър мащаб, чрез избор на конкретен
регион от картата.
Преминаване към по-дребен мащаб, чрез избор на
конкретен регион от картата.
Увеличава мащаба на картата с фиксирана стъпка.

Отдалечи

Намалява мащаба на картата с фиксирана стъпка.

Отдалечи регион

Ръководство на потребителя
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Предишна позиция

Следваща позиция
Отиди до

Преминаване към предходен изглед на картата с една
позиция назад. По подразбиране се поддържат 20 позиции
назад.
Преминаване към следващ изглед на картата с една позиция
напред.
Отваря прозорец за работа с координати.
Фокусира картата в изглед, който обхваща всички модели,
към които има данни.
Позволява зареждането на редактирани данни по картата.

Общ изглед
Обнови карта

Поле за управление на мащаба на картата.

1.2.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА СЕЛЕКЦИЯ

Групата с инструменти за селекция изглежда по следния начин:

Това са инструменти за работа, свързани със селекция на избрани обекти от картата:

Наименование:

Функционалност:

Селекция

Селектира пространствен обект от картата, с цел извличане
на атрибутна информация.

Селекция чрез
полигон

Селектира пространствен обект от картата, който попада в
или под произволно изчертан полигон, с цел извличане на
атрибутна информация.

Изчисти селекция

Изчиства направената селекция.

Приближи до
селекция

Картата се фокусира до селектирания/те обект/и.

1.3.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ
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Тази група с инструменти изглежда по следния начин:

Групата съдържа следните инструменти за работа и извличане на информация за обекти:

Наименование:

Функционалност:

Ъгли

Служи за измерване на ъгли.

Разстояние

Служи за измерване на разстояние.

Разстояние чрез
посочване на обект

Служи за измерване на разстояние чрез
посочване на обект.

Площ

Служи за измерване на площ.

Площ в контур

Служи за измерване на площ само по
затворен контур, като не е задължително
обекта да е полигон.
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2. МЕНЮ РЕДАКЦИЯ
В меню „Редакция“ се намират инструментите за геометрична редакция – построяване на линии, редакция на обекти, копиране и т.н.

Инструментите, които се намират в меню „Редакция“, се разделят на пет основни групи:
✓ Общи
✓ Операции
✓ Редакция
✓ Дъги
✓ Етикети
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2.1.

ОБЩИ ИНСТРУМЕНТИ

Група „Общи“ съдържа основните инструменти от меню „Навигация“, които се използват
най-често за работа с обекти от картата.
Групата се среща във всички менюта с цел осъществяване на бърз достъп към
основните инструменти за работа с картата – „Преместване“, „Селекция“,
„Приближи“.

Наименование:

Функционалност:

Преместване

Извършва се преместване по картата

Селекция

Основен инструмент „Селекция”. В падащо меню е предоставена
допълнителна възможност за активиране на инструменти
„Изчисти селекция” и „Приближи до селекция”.

Приближи

Основен инструмент „Приближи регион”. В падащо меню е
предоставена допълнителна възможност за активиране на
инструменти: „Отиди до”, „Общ изглед” и „Обнови карта”.

2.2.

ГРУПА С ИНСТРУМЕНТИ ОПЕРАЦИИ

Група с инструменти „Операции“ изглежда по следния начин:

Ръководство на потребителя

21

Наименование:

Функционалност:

Отмени

Изтрий

Отменя последно направената геометрична редакция.
Инструментът преминава в активно състояние веднага
след извършване на геометрична редакция.
Връща последно отменената геометрична редакция.
Инструментът преминава в активно състояние, веднага
след използването на операция „Отмени“.
Изтрива селектиран геометричен обект.

Преместване в слой

Сменя слоя на селектираните обекти.

Изрежи

Изрязва селектиран геометричен обект от неговото
местоположение. Чрез бутон „Постави“ може да бъде
поставен на посочено място от картата.
Копира геометричен обект.

Върни

Копирай
Постави

Поставя копиран геометричен обект в избран слой за
редакция.

Прехвърляне на
атрибути

Копира атрибутните данни от един обект на друг.

Затваряне на
полигон в точка

Копира атрибутните данни от един обект, в посочени
полигонови граници, като същевременно създава обект
по границите.

Запис

Запазва промените. Инструментът преминава в активно
състояние веднага след извършване на геометрична
редакция. При запазване на промените, инструменти
„Отмени“ и „Върни“ се деактивират до извършване на
нова геометрична редакция.

2.3.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ГЕОМЕТРИЧНА РЕДАКЦИЯ

Групата с инструменти за геометрична редакция изглежда по следния начин:
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Наименование

Изчертаване на
точка
Изчертаване на
линия

Изчертаване на
полигон

Образуване на
полигон
Образуване на
полигон от
линии
Прилепване на
полигон
Правоъгълник
Окръжност
Многоъгълник
Редакция

Редакция с
топология

Функционалност
Служи за избор на слой, в който ще се извършва
геометричната редакция. Изборът на този слой определя
кои инструменти за геометрична редакция ще се активират.
Активира режим за създаване на нова геометрия от тип
точка, в зависимост от това кой слой за работа е избран.
Активира режим за създаване на нова геометрия от тип
линия, в зависимост от това кой слой за работа е избран.
Активира режим за създаване на нова геометрия от тип
полигон, в зависимост от това кой слой за работа е избран.
Инструментът има допълнителни функционалности за
образуване на полигон чрез посочване, образуване на
полигон по линии и прилепване на полигон.

Активира функционалност за създаване на полигонов обект
от затворен линеен контур.
Активира функционалност за създаване на полигонов обект
от затворени полилинии.
Активира инструмент, който създава полигон до вече
съществуващ такъв без да се повтаря общата им граница.
Стартира създаване на нов геометричен обект със
стандартна форма „Правоъгълник”.
Стартира създаване на нов геометричен обект със
стандартна форма „Окръжност”.
Стартира създаване на нов геометричен обект със
стандартна форма „Многоъгълник”.
Активира се режим на редакция на предварително избрана
от потребителя геометрия (точка, линия или полигон).
Активира се режим на топологична редакция на обектите от
картата.
Инструментът има допълнителни функционалности за
редакция.
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Редакция с
топология само в
избран слой
Редакция с
топология в
избрания модел
Редакция с
топология във
всички карти
Уеднаквяване
Обединение
Разделяне
Клониране
Групиране

Активира функционалност за редакция в топологията на
обекти само от един слой от картата.
Активира функционалност за редакция в топологията на
обекти в избран модел/карта от компонент „Легенда“.
Активира функционалност за редакция в топологията на
всички карти/модели от „Легенда“.
Уеднаквява атрибутите на група обекти с тези на посочен
обект от същия слой.
Активира функционалност за обединение на два или повече
еднотипни по геометрия обекти: линия с линия или полигон
с полигон.
Активира функционалност за разделяне на избран полигон
по определени методи.
Коприра и премества обект или група от обекти.
Групира обектите от картата в един общ.
Разбива посочения обект на по-прости съставни части.

Разбиване
Преместване на
селектираните
обекти
Завъртане на
селектираните
обекти
Мащабиране на
селектираните
обекти

Преместване на обекти чрез избор на базова точка и точка
на преместване.
Завъртане на обекти чрез избор на базова точка, референтна
точка и точка на завъртане.
Мащабиране на обект чрез избор на базова точка и
въвеждане на мащабен коефициент.

Пресичане в точка

Активира функционалност за прекъсване на избран линеен
обект в точно определена точка. Инструментът има
допълнителна функционалност за пресичане в точка.

Пресичане по
разстояние

Активира функционалност за прекъсване на линеен обект на
определено от потребителя разстояние.
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Пресичане в линия
Пресичане в област
Отсичане
Удължаване
Смяна на посоката
Успоредна линия
Слог/Овраг
Заглаждане

2.4.

Активира функционалност за прекъсване на избран линеен
обект в пресечна точка.
Активира функционалност за изчертаване на област, в която
става прекъсването на линейните обекти.
Активира функционалност за премахване на избрана част от
линеен обект в пресечна точка.
Активира функционалност за удължаване на линеен обект
до избран друг обект.
Активира функционалност за смяна посоката на геометрия.
Активира се само за обект Линия.
Активира функционалност за създаване на успоредна линия
чрез посочване.
Активира функционалност за създаване на линия за слог или
овраг между други две линии.
Активира функционалност, която заглажда дадена линия
чрез посочване с курсора на мишката.

ГРУПА С ИНСТРУМЕНТИ ДЪГИ

Група с инструменти „Дъги“ изглежда по следния начин:

Наименование:

Функционалност:

Заобляне

Заобляне на две линии в точката им на пресичане чрез
посочване на двете линии и въвеждане на желан радиус на
закръгляне.
Създаване на дъга по водещ център.

Център и ъгли

По 2 точки

Създаване на дъга с посочване на
начална и крайна точка.

По 3 точки

Създаване на дъга с посочване на
начална, крайна и средна точка.

2.5.

ГРУПА С ИНСТРУМЕНТИ ЕТИКЕТИ
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Група с инструменти „Етикети“ изглежда по следния начин:

Наименование:

Функционалност:

Местене на
етикети
Ротация

Дава възможност за преместване местоположението на
етикет на обект.
Дава възможност за ротация на етикет. Важи за някои етикети
от модел „Кадастрален план“.

3. МЕНЮ ПРОЕКТИ И МИГРАЦИЯ
Инструментите, коитo се намират в меню „Проекти и миграция“ се използват за
създаване на нови карти в базата от данни, но карти които са отделно от общия цифров модел.
Меню „Проекти и миграция“ изглежда така:

„Проекти и миграция“ се състои от следните групи с инструменти:
✓ Работа с проекти
✓ Миграция на данни

3.1 ГРУПА С ИНСТРУМЕНТИ РАБОТА С ПРОЕКТИ

Наименование:

Функционалност:

Зареждане на
проект

Зарежда съществуващ проект. Инструментът предлага
допълнителна възможност за преименуване на съществуващ
проект.
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Преименуване на
съществуващ
проект
Нов празен
проект
Копиране в нов
проект

Преименува съществуващ проект.

Копиране в
съществуващ
проект
Преместване в
нов проект

Копиране на селектирани обекти от ОЦМ в съществуващ
проект.

Преместване в
съществуващ
проект
Обхвати на
проектите

Премества селектираните обекти от ОЦМ в съществуващ
проект.

Обнови
обхватите

При използването на инструмента се обновява
информацията на картата, така че ако има нов проект обхвата
му да се визуализира.
Прехвърляне на данните от проекта в ОЦМ.

Прехвърляне в
ОЦМ
Изтриване на
проект

Инструмент, чрез който се създава нов празен проект за
работа.
Копира селектираните обекти от ОЦМ (Общ цифров модел) в
нов проект. Инструментът предлага допълнителна
възможност за копиране в съществуващ проект.

Премества селектираните обекти от ОЦМ в съществуващ
проект. Инструментът предлага допълнителна възможност
за преместване в съществуващ проект.

При използването на инструмента се визуализират всички
обхвати на проекта върху картата. Инструментът предоставя
възможност за обновяване на обхвата на проектите.

Инструмента позволява да изберем проект от базата данни,
който искаме да изтрием.

3.2 ГРУПА С ИНСТРУМЕНТИ МИГРАЦИЯ НА ДАННИ

Ръководство на потребителя

27

Наименование:

Функционалност:

Нова миграция

Инструмент за актуализация на базата от данни чрез миграция
на информация от външен файл.
Инструмент за изтриване на мигрирана информация.

Изтриване на
данни
4. МЕНЮ ИСТОРИЯ

Инструментите в меню „История“ реализират визуализация и извличане на историческо
състояние на данни от предварително зададени модели. Моделите са различни, в зависимост
от нуждите на съответния потребител.

Наименование:

Функционалност:

История на
обект

Зарежда историята на даден обект.

Хронология

Възможност за зареждане на историческите данни от
извършена редакция или от миграция.
Полета за задаване на конкретна дата и час за зареждане на
исторически данни.

С избор на инструмент „История“ се зарежда съответната
карта с исторически данни, след зададени дата и час от
предварително указаните модели.
Указване
на В падащо меню, инструмент „История“
модел
от дава възможност за избор на модел, от
който да бъдат изведени историческите
инструмент
данни. Предоставените модели се
История
извеждат в компонент „Легенда“ след
маркиране. Те биват разграничавани с
обозначението „– история“.

История
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Инструмент за премахване на всички
заредени карти свързани с исторически
данни.
Инструментите за работа с история са активни само при наличието на
исторически данни в системата.

Премахни
историята
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5. МЕНЮ ДАННИ
Меню „Данни“ съдържа инструменти за зареждане и извеждане на данни във и от различни файлови формати, връзка на данни между
приложението и мобилната му версия, както и подложки на карти, които могат да бъдат полезни в процеса на работа с приложението.

✓
✓
✓
✓
✓

Меню „Данни“ се състои от следните групи с инструменти:
Импорт
Експорт
3D
Подложка
Web услуги

Ръководство на потребителя

30

5.1.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ (ИМПОРТ) НА ДАННИ

Наименование:

Функционалност:

Зареждане на файл

Отваря прозорец за избор и зареждане на външен за
системата файл, като поддържаните формати са: CAD4,
ZEM, Autodesk Dxf, Autodesk Dwg, ESRI Shape, MapInfo,
растер (*.jpg, *.tif, *.tiff, *.png, *.bmp), Mapex (*.mpx),
данни от геодезически измервания (*.kor, *.kpt), данни от
текстови файлове (*.csv, *.txt), данни от GPS (*.gpstrack),
GPX.
Отваря прозорец за избор на база данни. Инструментът се
активира само при налична възможност за връзка към
друга база данни.
Отваря прозорец, даващ възможност за зареждане на
адрес за достъп до една от изброените услуги.

Зареждане на база
данни
Зареждане на
WMS/WFS/WCS
Каталог CSW
WMS информация
Редакция на PGDB

5.2.

Извежда информация с каталог за предоставяни услуги от
избран адрес за отдалечен достъп.
При избор на обект от WMS слой дава информация за
него.
Отваря диалогов прозорец за имортиране на .mdb файл.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕКСПОРТ НА ДАННИ

Наименование:

Функционалност:

Експорт на обхват

Експортира данни от много слоеве в посочен обхват.

Експорт към
TobelLight

Експортира CAD, ZEM или Shape файлове към TobelLight.
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Запази в CAD в.4

Записва избраните данни във формат CAD в.4.

Запази в ZEM

Записва избраните данни във формат ZEM.

Запази в Shape

Записва избраните данни във формат Shape.

Запази в DWG

Записва избраните данни във формат DWG.

Запази в DXF

Записва избраните данни във формат DXF.

Запази в KML

Записва избраните данни във формат KML.

Запази в GPX

Записва избраните данни във формат GPX.

Запази в TXT

Записва избраните данни във формат TXT.

Запази в XLSX

Записва избраните данни във формат XLSX.

Запази в растер

Записва текущия изглед на картата в геореферирано растерно
изображение във формат .png, .jpg, или .tiff.

5.3.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА С LIDAR ФАЙЛОВЕ И 3D МОДЕЛ

Група инструменти „3D“ дава възможност за допълнителна визуализация на зареден
LiDAR файл.

Инструментите от тази група са следните:

Наименование:

Функционалност:

LiDAR 3D модел

Извършва 3D визуализация на заредения LiDAR файл.
Инструментът се активира само след зареждане на LiDAR файл
в приложението.
В триизмерна визуализация посочва височината на сградите в
района, който е на работния екран на приложението в
настоящия момент.

Кадастър 3D модел

5.4.

ПОДЛОЖКА
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Наименование:

Функционалност:

Карти на
България

Извежда подложка на административни
карти и карти на земеделски земи в
основния
прозорец
„Карта“
на
приложението.
Извежда подложка на всички карти от
приложение Google.

Google
сателит

Bing

Извежда подложка на пътна и въздушна
карта от приложението Bing.

Open Street
Maps

Извежда подложка на карти от приложение
Open Street Maps.

HERE

Извежда подложка на хибридна карта от
приложение HERE.

Hydda

Извежда подложка на карти от Hydda.

Stamen

Извежда
подложка
приложението Stamen.
Извежда
подложка
приложението Esri.

на

карти

от

на

карти

от

Mtb Map

Извежда
подложка
на
приложението Mtb MAP.

карти

от

CartoDB

Извежда
подложка
приложението CartoDB.

на

карти

от

HikeBike

Извежда
подложка
приложението HikeBike.

на

карти

от

Thunder Forest

Извежда
подложка
на
приложението Thunder Forest.
Извежда
подложка
на
метеорологични карти.

карти

от

Esri

Метеорологич
ни Карти
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Инструментите са активни единствено при установена активна
връзка с интернет.

5.5.

WEB УСЛУГИ

Инструментите от тази група дават възможност за връзка на избрана от картата позиция
с някои УЕБ услуги.

Наименование:

Функционалност:

Панорама (Street View)

Зарежда панорамна снимка, намираща се в приложение
Google Street View.
Зарежда туитовете в посочен район от картата.

Twitter
Open Weather Map

Зарежда метеорологична информация за посочено място от
картата.
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6. МЕНЮ ДОКУМЕНТИ
Меню „Документи“ съдържа инструменти за създаване на шаблони за скици и генериране на скици по вече съществуващи шаблони.
Инструментите в менюто се делят на три групи:
✓ Шаблони
✓ Скици
✓ Други

Ръководство на потребителя
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6.1.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА С ШАБЛОНИ

Наименование:

Функционалност:

Нов шаблон

Инструмент за създаване на нов шаблон на скица.

Редакция на
съществуващ шаблон
Изтриване на шаблон

Инструмент за извършване на редакция на
съществуващ шаблон за избрана скица.

Обновяване на
шаблоните

6.2.

Инструмент за изтриване на шаблон на избрана
скица.
Инструмент за обновяване на шаблоните.

СКИЦИ

Различните шаблони са изведени в група „Скици“.

Наименование:

Функционалност:

Изготвени шаблони

Шаблони, създадени от потребител/и на системата.

6.3.

ДРУГИ

Група „Други“ съдържа инструменти за справки за всички запазени и издадени
документи.

Наименование:

Ръководство на потребителя
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Запазени документи

Извежда списък на запазените в системата
документи. Инструментът има допълнителна
функционалност
обхватите
на
запазените
документи да се визуализират на картата.

Покажи на карта

Извежда обхватите на всички запазени документи
на картата.
Извежда списък на издадени от системата
документи.

Издадени документи

7. МЕНЮ КАДАСТЪР
Редакцията на кадастъра се осъществява чрез инструментите за редакция на
кадастралната карта, кадастрални райони и др. Инструментите за редакция на кадастъра
изглеждат по следния начин:

✓
✓
✓
✓

Инструментите се делят на четири групи:
Редакция в КК (кадастрална карта)
Кад. райони (кадастрални райони)
Регистри
Инструменти за СОС (самостоятелни обекти на собственост)
7.1.
ИНСТРУМЕНТИ ЗА РЕДАКЦИЯ В КАДАСТЪРАЛНА КАРТА
Инструментите за „Редакция в кадастрална карта“ са следните:

Наименование:

Функционалност:

Конструиране на
имот
Конструиране на
сграда
Конструиране на
СОС
Преномериране чрез
посочване

Конструира поземлен имот в зададени граници.
Конструира сграда в зададени граници.
Конструира СОС в зададени граници.
Преномерира обектите от картата, чрез посочване.
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Преномериране чрез
въвеждане
Копиране на
атрибути
Копиране на права

Преномерира обектите от картата, чрез въвеждане на
идентификатори.

Копиране на адрес

Копира адреса от избран обект.

Вкл./Изкл. на
видимост

Включва и изключва видимостта, в зависимост от състоянието
и вида на границата.

7.2.

Копира атрибутите на избраните обекти без техните
кадастрални идентификатори.
Копира правата от избран обект.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА РЕДАКЦИЯ В КАДАСТРАЛНИ РАЙОНИ

Наименование:

Функционалност:

Нов надпис на
кадастрален район
Генериране на
кадастрален район

Инструмент за добавяне на надпис на кадастрален район чрез
посочване на картата.

7.3.

Инструмент за създаване на надписи на кадастрален район
чрез използване на заредени CAD. файлове.

РЕГИСТРИ

Инструментите за работа с група „Регистри“ са следните:

Наименование:

Функционалност:

КРНИ

Регистър на субектите

Инструментът „Кадастрален регистър на
недвижимите имоти“ изготвя таблици с
кадастрални регистри.
Извежда списък на субектите.

Регистър на издателите

Извежда списък на издателите.
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Регистър на улиците

Извежда списък на улиците.

7.4.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА „СОС” (САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ НА
СОБСТВЕНОСТ)
Визуализация и филтриране на СОС схеми се осъществява чрез инструменти за избор на
обект и филтър за конкретен етаж. Инструментите за работа със самостоятелни обекти за
собственост (СОС) изглеждат по следния начин:

Наименование:

Функционалност:

Приложи

Избира пространствен обект от картата с цел извличане на
атрибутна информация.
Извършва филтриране по етаж и показва избрания етаж.

Покажи всички

Поле за избор на етаж.

8. МЕНЮ РЕГУЛАЦИЯ
Меню „Регулация“ позволява оразмеряване на обекти от модел/карта „Регулационен
план“ и прикачане и премахване на документи към тях. Инструментите за работа са следните:

Наименование:

Функционалност:

Оразмеряване

Опция за оразмеряване на разстояние между две точки.

Прикачане на
заповед към няколко
обекта
Премахване на
заповед

Инструмент за прикачане на заповеди към няколко
селектирани обекта едновременно.
Инструмент за премахване на избрана заповед от всички
обекти, към които е прикачена.

9. МЕНЮ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
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Групите инструменти от меню „Общинска собственост“ съдържат опции за работа с
актовете за общинска собственост и различните регистри. Инструментите за работа са следните:

Инструментите на меню „Общинска собственост“ се делят на две групи:
✓ Работа с АОС
✓ Регистри
9.1.

РАБОТА С АОС

Група с инструменти „Работа с АОС“ изглежда по следния начин:

Наименование:

Функционалност:

Нов АОС

Извежда форма за въвеждане на нов акт за
общинска собственост.
Провежда търсене по номер, дата и вид на акт за
общинска собственост.
Извежда списък с всички въведени актове на
общинска собственост.

Търсене по номер на АОС
Всички АОС

9.2.

РАБОТА С РЕГИСТРИ

Група с инструменти „Регистри“ съдържа следните инструменти:

Наименование:

Функционалност:

Главен регистър за публична общинска
собственост
Главен регистър за частна общинска
собственост
Регистър за общинските предприятия
Регистър за търговските дружества с
общинско участие

Извежда регистъра в таблична структура.
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Извежда регистъра в таблична структура.
Извежда регистъра в таблична структура.
Извежда регистъра в таблична структура.
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Регистър за юридическите лица с
нестопанска цел, в които участва
общината
Регистър за гражданските дружества, в
които участва общината
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10. МЕНЮ ГЕОАНАЛИЗИ
Меню „Геоанализи“ съдържа инструменти, с които се извършват геометрични операции и търсене на обекти от картата по зададени критерии.
Инструментите за работа са следните:

Групите с инструменти в меню „Геоанализи“ са четири:
✓ Геоинструменти
✓ Топологични проверки
✓ Височини – Google Elevation API
✓ Селекция

Ръководство на потребителя
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10.1. ГЕОИНСТРУМЕНТИ
Група „Геоинструменти“ дава възможност за извършване на редица геометрични
операции с избрани обекти от картата.

Наименование:

Функционалност:

Буфер

Осъществява генериране на буферна зона около
предварително избран/и обект/и от конкретни слоеве.
Извършва обединяване на пространствени обекти, въз
основа на общ признак.
Показва общите или различните части на два припокриващи
се слоя.
Свързва посочени точки, създавайки полигон по
изпъкналата обвивка.

Групиране
Пресичане
Изпъкналата
обвивка
Центроиди

Създава слой от точки, който попада вътре в избран обект.

Проекция
на Създава проекция на точки, перпендикулярно върху
посочена линия.
точки в-у линия
Конвертира избраните обекти в линейна геометрия.
Слой с линии
Слой с точки

Конвертира избраните обекти в точкова геометрия.

Точки от блокове

Създава точков слой с позицията на вмъкване на избран тип
блокове от зареден DWG/DXF файл.

Координатни
кръстове

Генерира координатни кръстове чрез посочване на обхват
върху картата и въвеждане на стъпка.

Геометрия
WKT

от Създава геометрични обекти от данни във формат WKT.
Инструментът има допълнителна функционалност
създаване на WKT от селектирани обекти.

за

WTK
от Създава геометрични данни в WKT (Well Known Text) от
селектиран обект от картата.
селектираните
обекти
Ръководство на потребителя
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10.2. ТОПОЛОГИЧНИ ПРОВЕРКИ
Група „Топологични проверки“ позволява извършване на проверки за грешки в
изчертаването на обектите от различните слоеве и карти.

Наименование:
Топология

Функционалност:
Инструмент за избор на обхват на проверките.

Висящи линии

Маркира линиите, които не са снапнати („висят“).

Припокриващи се
линии
Припокриващи се
полигони
Бели петна

Маркира линиите, които са една върху друга.
Маркира полигоните, които са един върху друг.
Маркира зоните на картата, които нямат никаква информация
върху тях („дупки“).

10.3. ВИСОЧИНИ GOOGLE ELEVATION API
Тази група инструменти се използва за генериране на точкови слоеве с височини,
напречни профили на отсечка, хоризонтали и повърхнини.

Наименование:
Височина в точка

Функционалност:
Генерира точков слой с височини чрез посочване на позиция
от
картата.
Инструментът
има
допълнителни
функционалности за генериране на точков слой от селекция и
в решетка.
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От селекцията

Генерира точков слой с височини от селектирани обекти.

В решетка

Генерира точков слой с височини от посочен обхват.

Напречен профил

Генерира напречен профил на отсечка. Инструментът има
допълнителна функционалност за генериране на отсечка от
селекция.

От селекцията

Генерира напречен профил от селектирана отсечка.

TIN

Създава повърхнина при селектирани три или повече точки.

Хоризонтали

Създава слой с хоризонтали при селектирани три или повече
точки.
Бутон за настройки на източника на данни.

Настройки

10.4. ИНСТРУМЕНТИ ЗА СЕЛЕКЦИЯ
Групата с инструменти за селекция дава възможност за извършване на селекция на
обекти от картата по определени критерии (селекция по определен атрибут, селекция по
избрани геометрични характеристики и др.)

Наименование:
Търсене по
атрибути
Пространствено
търсене

Функционалност:
Позволява търсене и селекция на обекти по конкретен
атрибут. Предлагат се различни начини на получаване на
резултатите.
Позволява избор на обекти от картата, на базата на
отношението им към други обекти в картата.

11. МЕНЮ ГЕОРЕФЕРИРАНЕ
Меню „Георефериране“ съдържа една група с инструменти- „Инструменти за
георефериране“, свързани с извършване на манипулация по заредено растерно изображение, с
цел георефериране.
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Наименование:

Функционалност:

Поле за избор на
изображение

Избира се изображение за работа от
падащия списък.

Отмени

Отменя
последно
направената
геометрична
редакция.
Бутонът
преминава в активно състояние,
веднага
след
извършване
на
геометрична редакция.
Връща
последно
отменената
геометрична
редакция.
Бутонът
преминава в активно състояние,
веднага след използване на операция
„Отмени“.
Записва извършените дейности по
георефериране.
Отмества изображението.

Върни

Запиши
Отмести
Завърти
Мащабирай
Посочи връзка
Покажи
таблицата на
връзки

Извършва завъртане на изображението
по неговия център.
Извършва регулиране на мащаба на
изображението.
Създава връзки между точки от
изображението и точки на картата.
Показва
таблица,
съдържаща
информация за създадените връзки
между изображението и картата и
предлага опции за създаване на
допълнителни връзки и премахване на
създадени такива.

12. МЕНЮ ТЕМАТИЧНИ КАРТИ
Меню „Тематични карти“ позволява извеждане на определени обекти по конкретен
начин/стил. Инструментите за работа с менюто са следните:
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Те са разделени на две групи:
✓ Стил
✓ Тематични карти
12.1. ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАБОТА СЪС СТИЛОВЕ
Група с инструменти „Стил“, намираща се в меню „Тематични карти“, съдържа
инструменти, предназначени за промяна стила на визуализация на избрани обекти от картата.

Наименование:

Функционалност:

Стандартни стилове

Връща всички настройки на стиловете в първоначално
състояние.
Включва и изключва координатните кръстове.

Координатни кръстове
Без ограничение в
мащаб
Скриване на обект

Премахва ограниченията по мащаб на избран слой.

Показване на скрити
обекти
Маркиране на обект

Показва скритите селектирани обекти.

Скрива селектираните обекти. Инструментът има
допълнителна функционалност за показване на скритите
обекти.

Дава възможност за промяна стила на визуализация на
маркирани от картата обекти, промяна в цвета на
запълване, цвета на рамката и формата на надписването.
Инструментът има допълнителна функционалност за
възстановяване на маркираните обекти. Той е активен
при наличие на селектиран на картата обект.

Ръководство на потребителя

47

12.2. ТЕМАТИЧНИ КАРТИ
Група инструменти „Тематични карти“, намираща се в меню „Тематични карти“,
съдържа инструменти, предназначени за извеждане различен стил на визуализация на картата.

Наименование:

Функционалност:

Вид собственост

КП

Прилага тематична карта на един или някои от
моделите: „Карта на възстановената собственост“,
„Сгради по координати“ и „Кадастрален план“,
съобразявайки вида собственост.
Прилага тематична карта на един или някои от
моделите: „Карта на възстановената собственост“,
„Сгради по координати“ и „Кадастрален план“,
съобразявайки вида собственост.
Прилага тематична карта на един или някои от моделите
„Сгради по координати“ и „Кадастрален план“,
съобразявайки начин на трайно ползване.
Прилага тематична карта на един или някои от моделите
„Сгради по координати“ и „Кадастрален план“,
съобразявайки стар начин на трайно ползване.
Прилага тематична карта на модел „Карта на
възстановената собственост“.
Прилага тематична карта на стар модел „Карта на
възстановената собственост“.
Прилага тематична карта на модел „Лесоустройствени
проекти“.
Прилага тематична карта върху следните модели:
- Земеделски план
- КВС
- Кадастрален план
Прилага тематична карта на модел „Кадастрален план“.

Земеделски земи

Прилага тематична карта на модел „Земеделски земи“.

Вид собственост II

НТП

НТП (стар)

Вид територия
Вид територия (стар)
Лесоустройство
ОУП

13. МЕНЮ ЧЕРТАНЕ
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Инструментите от меню „Чертане“ дават възможност за изчертаване, редактиране,
изтриване, копиране и поставяне на обект на картата. Важно е да се отбележи, че нов обект може
да бъде начертан единствено на новосъздаден слой, т.е. не можете да начертаете нов обект в
някой от съществуващите слоеве. Инструментите за работа изглеждат по следния начин:

Те са разделени на три групи:
✓ Слой
✓ Чертане
✓ Прихващане
Ще разгледаме инструментите на трите групи заедно в следващата таблица:

Наименование
Нов слой за
чертане
Изрежи

Функционалност

Копирай

Осъществява копиране на вече създаден обект.

Постави

Поставя копиран от картата обект.

Изтриване

Изтрива създаден на картата обект.

Цвят
на
линията
Цвят
на
запълването
Дебелина на
линията
Щриховка

Определя цвета на линията на изчертания обект.

Шрифт

Създава нов слой, в който да бъде начертан обектът. Слоят
се извежда в компонент „Легенда“ под името „Чертане“.
Изрязва (копира и изтрива) селектираните обекти.

Определя цвета на запълването на изчертания обект.
Определя дебелина на линията на изчертания обект.
От това падащо меню се определя щриховката на
изчертания обект.
От това падащо меню се определя шрифт.

Размер
на От това падащо меню се определя размер на шрифта.
шрифта
Създава нов точков обект.
Нова точка
Нов надпис

Създава надпис към създаден обект.

Нова линия

Създава нов линеен обект.

Нов полигон

Създава нов полигонов обект.

Редактиране

Осъществява редакция на създаден обект.
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Оразмеряване

Оразмерява разстояние между две точки.

Прихващане

Прихващане курсора на мишката към точка или линия от
обект. Спомагателен инструмент в процесите на
оразмеряване, изчертаване и др.

14. БЪРЗО ТЪРСЕНЕ
Инструментът „Бързо търсене“ представлява поле за въвеждане на критерии за търсене.
Намира се в горния десен ъгъл на екрана на приложението, не е зависимо от избор на меню с
инструменти и изглежда по следния начин:

Наименование
Бързо търсене

Функционалност
Поле
за
търсене
по
Кадастрален
идентификатор, Кадастрален лист, ЕКАТТЕ или
номер на имот от КВС.

15. ФУНКЦИОНАЛЕН БУТОН „ТОБЕЛ“
Функционалeн бутон „Тобел” дава възможност за активиране на основни
функционалности на системата, като запис и зареждане на работни настройки (workspace),
управление на потребителите, извършване на настройки и др. Инструментите в менюто към
бутона са следните:
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Запиши workspace

Инструмент за зареждане на предварително записан от
потребителя workspace.
Инструмент за запис на текущ workspace.

Стандартен workspace

Инструмент за зареждане на стандартен workspace.

Импорт

Група, съдържаща инструменти за импортиране на
файлове, повтаря бутоните от меню „Данни“.
Група, съдържаща инструменти за експортиране на
файлове, повтаря бутоните от меню „Данни“.
Вход към „Административния модул“ на системата.
Активността на тази функция зависи от правата на
потребителя, заредил системата.
Инструмент за извършване на общи настройки на
системата.
Набор от сервизни инструменти.

Зареди workspace

Експорт
Административен
модул
Настройки
Сервизни функции

Помощ

Опция, съдържаща инструменти за настройка изгледа
на компонентите в системата („Легенда“, „Свойства“,
„Търсене“).
Бутон за преминаване на главния прозорец на
приложението на цял екран.
Инструмент за помощ за работа със системата.

За програмата

Извежда информация за програмата.

Изглед

Цял екран
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Бутон за изход от системата.

Изход
16. КОМПОНЕНТ „ЛЕГЕНДА“

През компонент „Легенда“ се управлява визуализацията и селектируемостта на обектите
от моделите и техните слоеве. Потребителят може да извършва действия по включване,
изключване и премахване на модели, както и техните слоеве. Този компонент съдържа и
информация за условните знаци, чрез които са изобразени слоевете.

16.1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КОМПОНЕНТ „ЛЕГЕНДА”
Аналогично на компоненти „Свойства” и „Търсене“, компонент
„Легенда” също има възможност да се поставя в различни
състояния. Избор на състояние отново е възможен чрез избор
на десен бутон върху наименование „Легенда” .

Състоянията, в които може да бъде компонент „Легенда” са следните:
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✓ „Плаващ“ – състояние, в което компонентът е свободно разположен на екрана и може да се премества навсякъде по него;

✓ „Закачен“ – състояние, в което компонентът е прикачен към една от страните на приложението или към друг компонент. За
закачване е необходимо да се прихване наименованието на компонента и да се прикрепи към съответните места за закрепване,
обозначени със знак „
“, в зависимост от това къде искаме да закачим компонента. При успешно действие се появява син маркер
и компонентът се позиционира на мястото, което е посочено.
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✓ „Автоматичен“ – това състояние е активно при включен режим „Закачен“. При състояние „Автоматичен“, компонентът е
позициониран в страни на екрана и се появява или скрива автоматично при избор.
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Автоматично скриване

Автоматично появяване

✓ „Скрит“ – състояние, при което компонент „Легенда” не се вижда на картата.
За да се покаже отново, е необходимо да се избере икона
, която се появява
в долния ляв ъгъл на главния прозорец на приложението, веднага след
скриване на компонента.

16.2.

ЕЛЕМЕНТИ НА КОМПОНЕНТ „ЛЕГЕНДА“

Елементите на компонент „Легенда“ са следните:
Контрола за избор на предефиниран изглед на
легендата.
Търсене по име на слой.
Означение
за
разгърнат/неразгърнат
модел/слой.
Индикатор
за
включена/изключена
функционалност за видимост на данните от
избран модел/слой.
Индикатор
за
включена/изключена
функционалност за селекция на данни от
модел/слой.
Индикатор за слой, подлежащ на редакция.
Наименование на модел.
Наименование на слой.
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Изображение на условен знак.

Наименование на условен знак.

За да изключите или включите видимостта на всички модели/ карти в „Легенда“,
изберете
+ „Ctrl” от клавиатурата на Вашия компютър.
За да изключите или включите селектируемостта на всички модели/карти в
„Легенда“, изберете

16.3.

+ „Ctrl” от клавиатурата на Вашия компютър.

ДОПЪЛНИТЕЛНО МЕНЮ В КОМПОНЕНТ „ЛЕГЕНДА“

Чрез избор с десен бутон на мишката върху модел и слой от компонент „Легенда“ се
извеждат допълнителни функции, които могат да се приложат към избрания модел или слой.

16.3.1. ДОПЪЛНИТЕЛНО МЕНЮ НА МОДЕЛ
Избор с десен бутон на мишката върху модел, генерира списък с инструменти за работа
с избрания модел.

Действие:
Изберете име на модел с десен бутон
на мишката.
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Резултат:
Извежда се списък с инструменти.

Инструментите са следните:

Наименование:

Функционалност:

Приближи до карта

Приближава до обхвата на избрания модел.

Дефинираща заявка за всички Отваря прозорец, където да се въведе
дефинираща заявка, която да се приложи за
слоеве
Експорт

Премахване на ограниченията
по мащаб (F10)

Прозрачност
Бързи настройки за стил
Възстанови стандартните
настройки
Премахни картата

Свойства
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всички слоеве от даден модел.
Дава възможност за експорт на всички налични
обекти в модела, в съответните файлови
формати. Поставете курсора на мишката върху
„Експорт“, за да се разтвори списъка с
възможните файлови формати за експорт:

Премахва създадените ограничения за
визуализиране спрямо мащаба на картата.
Можете да премахнете ограниченията на
мащаба също и с бутон „F10” от клавиатурата
на вашия компютър.
Управлява прозрачността на обектите от
модела.
Настройки за визуализация контура на модела.
Връща настройките на модела към стандартния
стил на визуализация.
Премахва
модела
от
легендата
и
визуализацията му на картата. Тази функция е
активна само за допълнително заредени в
приложението файлове (карти).
Дава информация за свойствата на модела,
чрез отваряне на информационен прозорец.
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16.3.2. ДОПЪЛНИТЕЛНО МЕНЮ НА СЛОЙ
Чрез избор с десен бутон на мишката върху слой се генерира списък с инструменти за
работа с избрания слой.

Действие:
Изберете име на слой с десен бутон на
мишката.

Резултат:
Извежда се списък от инструменти.

Инструментите от списъка, изведен от избрания слой са следните:

Наименование:

Функционалност:

Приближи до слой

Приближава до избрания слой. Този бутон е
активен само за слоеве.
Разгръща се списък инструменти за селекция на
обектите в слоя.
Селектира всички обекти от слоя.

Селекция
Селектирай всички
Търсене по идентификатор
(F9)
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Въвежда се идентификационния номер на обекта
и се извършва търсене по този критерий, при
което откритият обект се селектира и се извежда
информация за него.Прозорецът за въвеждане на
идентификатор се активира също и чрез избор на
клавиш „F9“ от клавиатурата.
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Търсене по стойност
атрибут
Пространствено търсене

на Дава възможност за търсене и групиране на

Експорт

обекти по атрибутивни данни.
Дава възможност за търсене и групиране на
обекти по пространствени данни.
Дава възможност за експорт на всички обекти от
слоя във външен файл.
При избор на Експорт от списъка с инструменти се
разгръща друг списък, съдържащ поддържаните
файлови формати за запис:

Надписване по атрибут

Премахва
създадените
ограничения
за
визуализиране спрямо мащаба на картата.
Можете да премахнете ограниченията на мащаба
и чрез бутон „F10“ от клавиатурата на вашия
компютър.
Надписва слой от даден модел по избран атрибут.

Прозрачност

Управлява прозрачността на обектите от слоя.

Премахване на ограниченията
по мащаб (F10)

Дава възможност за настройки за визуализация на
контура на слоя.
стандартните Връща настройките на модела към стандартния
стил на визуализация.

Бързи настройки за стил
Възстанови
настройки
Таблица на обектите
Свойства

Показва обектите към конкретния слой в
табличен вид.
Функция, разкриваща свойствата за избрания
слой.

17. KОМПОНЕНТ „ТЪРСЕНЕ“

„Тобел“ поддържа търсене в данните за заредените в системата модели, както и в
данните на заредени външни файлове (*. CAD, версия 4 и *.ZEM). Търсене може да се извърши
по следните критерии:
✓

„Адрес“ и „Актуален адрес“;
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✓ „ППС“(подземни проводи и съоръжения);
✓ „Забележителности“;
✓

„Осови точки“;

✓ „Регулация“;
✓

„Кадастрален идентификатор в КККР“;

✓ „Геодезически точки“;
✓ земеделски имот от КВС – налично е само при налични данни за земеделски
земи и гори;
✓ документ на собственик;
✓

„Субект“ (собственик);

✓ „Заповеди“;
✓ „Планоснимачен номер“;
✓ „ВиК – канализации“;
✓ „ВиК – водопроводи“;
✓ „ВиК – абонати“;
✓ „Вик – аварии“;
✓ „Лесоустройство“;
17.1. СТРУКТУРА НА КОМПОНЕНТ „ТЪРСЕНЕ“
Компонент „Търсене” дели пространството от работния екран с компонент „Свойства”.
Двата компонента имат аналогични състояния - „Плаващ”, „Закачен”, „Автоматично” и
„Скрит”.
Избор на състояние е възможен при избор на десен бутон върху наименование
„Търсене” или чрез контролните бутони.

или
Състоянията, в които може да бъде компонент „Търсене” са:
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✓ „Плаващ“ – състояние, в което компонента е свободно разположен на екрана и може да се премества навсякъде по него:

✓ „Закачен“ – състояние, в което компонента е прикачен към някоя от страните на приложението или към друг компонент. За
закачване е необходимо да се прихване наименованието на компонента и да се прикрепи към съответните места за закрепване,
обозначени със знак “
”, в зависимост от това къде искаме да закачим компонента. При успешно действие се появява син маркер
и компонентът се позиционира на мястото, което е посочено.
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При стартиране на приложението, компонент „Търсене” е в състояние „Закачен” към компонент „Свойства”. Можете да превключвате между
двата компонента чрез избор на наименованието им, с десен бутон на мишката.
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✓ „Автоматичен“ – състоянието е активно при включено състояние „Закачен“. При него компонентът е скрит под компонент
„Свойства“. Той се намира в страни на екрана и се появява и скрива автоматично при избор.
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Автоматично скриване

✓

Автоматично появяване

„Скрит“ – състояние, при което компонент „Търсене” не се вижда на картата.
За да се покаже отново, е необходимо да се избере икона
, която се появява
в долния ляв ъгъл на главния прозорец, веднага след изключване на
компонента.

17.2. ЕЛЕМЕНТИ НА КОМПОНЕНТ „TЪРСЕНЕ“
Компонент „Търсене“ притежава следните елементи:
Чекбоксове за включване/изключване на моделите,
в които се провежда търсенето.
Таб, съдържащ критериите за търсене в определен
вид търсене.
Таб, показващ текущото търсене.
Въвеждане на критерии, чрез избор на стойност от
падащ списък (номенклатурни стойности).
Въвеждане на критерии, чрез въвеждане от
клавиатура.
Бутон за стартиране на процеса по търсене и избор
на генериране на резултатите.
Бутон за изчистване на въведените критерии.
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Таб за преминаване към компонент „Свойства“, в
случай че компонент „Търсене“ е прикачен към
компонент „Свойства“.

Бутони „Търси” и „Изчисти” съдържат няколко допълнителни функционалности:

Постави в таблица
Постави в Свойства
Други операции

Изчисти

Представя всички резултати от проведеното търсене в
табличен вид.
Поставя всички резултати от проведеното търсене в
компонент „Свойства“.
Отваря четири опции за извършване на търсене чрез
селекция: „Замести селекцията“, „Добави към
селекцията“, „Премахни от селекцията“, „Търси в
селекцията“.
Изчиства конкретните стойности за таба, в който се
намирате, например: изчиства стойностите само за
търсене по „Регулация“.
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Изчисти всички

Изчиства всички въведени стойности за всички видове
търсене.

18. КОМПОНЕНТ „СВОЙСТВА“
В компонент „Свойства” се извежда информация за избраните обекти, селектирани чрез
инструмент „Селекция” или „Избери”. При посочване на обект от картата в компонент
„Свойства“ се попълва тяхната атрибутна информация, под формата на атрибутни и
геометрични данни, организирани таблично.
Представянето на данните в компонент „Свойства“ зависи пряко от зададените опции в
компонент „Легенда“ и кои модели и слоеве са включени в момента на селекция.
След селекция на обекти, в дървовидната структура се извеждат наименованията на
селектираните елементи (модели, слоеве, обекти). Конкретните обекти са представени чрез
своето наименование или идентификатор.
Ще разгледаме пример на селектирани обекти, участващи в различни модели и слоеве:

При избор с десен бутон на мишката върху елемент от дървовидната структура (модел,
слой или обект) се извежда допълнително меню, съдържащо допълнителни функционалности:
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Приближи и селектирай

Приближи до обекта
Премахни от селекцията
Премахни всички останали
елементи от селекция
Избери прилежащите линии
Избери прилежащите сгради
Избери съседите
Редакция на геометрия

Редакция с топология

Без ограничение в мащаб
Скриване на обект
Показване на скритите
обекти
Маркиране на обект

Ръководство на потребителя

Приближава картата до обекта/обектите от
посочения модел/слой, като ги селектира. В
атрибутните данни се изписва съответната
информация.
Фокусира изгледа на картата към избрания
обект.
Премахва избрания модел от основния
прозорец „Свойства”.
Запазва избрания слой селектиран и премахва
всички останали елементи от селекция.
Показва прилежащите линии или границите на
имота.
Показва прилежащите сгради, които имат
връзка с прилежащите линии.
Селектира съседните на избрания елемент
обекти;
Активира инструмента за редакция само за
избрания обект. Тази опция е активна само за
обекти, които могат да се редактират.
Активира инструмент „Редакция с топология”
само за избрания обект.Тази опция е активна
само за обекти, които могат да се редактират.
Премахва всички ограничения за видимост на
обектите спрямо мащаба на картата.
Скрива посочения обект от картата.
Показва скритите обекти на картата.
Извежда прозорец, където може да се промени
стила на обекта, с цел маркиране.
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Възстановяване на
маркираните обекти
Стандартни стилове
Изтрий

Възстановява стиловете на маркираните
обекти.
Възстановява началното състояние на
стиловете в картата.
Изтрива всички селектирани обекти от
избрания модел, ако са обекти, подлежащи на
редакция.

18.1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА КОМПОНЕНТ „СВОЙСТВА“
Интерфейсът на приложението позволява няколко състояния на компонент „Свойства”.
Целта е да се даде възможност за повече място на картата или повече място за изведената
информация, в зависимост от текущото използване на приложението.
Избор на състояние на компонент „Свойства” се прави
от контекстно меню, което се извиква чрез избор с
десен бутон на мишката върху заглавната лента на
компонент „Свойства”.

Състоянията, в които може да бъде компонент „Свойства” са следните:
✓ „Плаващ“ – състояние в което компонента е свободно разположен на екрана
и може да се премества навсякъде по него;
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✓ „Закачен“ – състояние, в което компонента е прикачен към една от страните на приложението или към друг компонент. За
закачване е необходимо да се прихване наименованието на компонента и да се прикрепи към съответните места за закрепване,
обозначени със знак „
”, в зависимост от това къде искаме да закачим компонента. При успешно действие се появява син маркер
и компонентът се позиционира на мястото, което е посочено.
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При стартиране на приложението, компонент „Свойства” е в състояние „Закачен” към компонент „Търсене”. Можете да превключвате между
двата компонента чрез избор на наименованието им.
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✓ „Автоматичен“ – състояние, в което компонентът е скрит под компонент „Търсене“ в дясната част на екрана и се появява и скрива
автоматично при избор. Състояние „Автоматичен“ може да бъде избрано единствено, когато компонентът е в състояние
„Закачен“.
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Автоматично скриване

Автоматично появяване

✓ „Скрит“ - състояние, при което компонент „Свойства” не се вижда на картата.
За да се покаже отново, е необходимо да се избере икона
, която се появява
веднага след скриване на компонента в долния ляв ъгъл на главния прозорец
на приложението.

18.2. ЕЛЕМЕНТИ НА КОМПОНЕНТ „СВОЙСТВА“
Компонент „Свойства“ се състои от три прозореца: един основен и два второстепенни,
предназначени за представяне на атрибутни данни и геометрия към избран от картата обект.
Прозорец, в който се
Основен прозорец
попълват избраните обекти
„Свойства”.
от картата.

Второстепенен
прозорец
„Атрибути”.
Второстепенен
прозорец
„Геометрия”.
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Прозорец, в който се
попълват атрибутните данни
на избран от прозорец
„Свойства“ обект.
Прозорец, в който се
попълват
геометрични
данни за избран от прозорец
„Свойства“ обект.
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Поле „Търсене по
атрибути“
Инструменти
за
управление
на
второстепенен
прозорец
„Атрибути“:
Запис
на
направените
промени
Пренасяне
на
текста в клетките
Извеждане
на
сложни атрибути
Преглед в
Street View

Google

Покажи обекта на
картата
Поле за извеждане
на информация

Поле за търсене на обекти по
атрибутни данни.

Бутон за записване
направените промени
картата.

на
по

Бутон за пренасяне на текст в
клетките с информация за
атрибутите, с цел по-лесна
визуализация на данните.
Бутон за активация на полета
за
въвеждане
на
допълнителни данни за
сложни атрибути.
Бутон за визуализация на
обектите от картата в Google
Street View
Поле, в което се извежда
информацията от избрания
под-прозорец.
Поле, в което се извежда
информацията от избрания
под-прозорец.

19. ПОМОЩНА ЛЕНТА
Помощната лента се намира в долната част на работния екран на приложението. Има
информативна функционалност, както и съдържа опции за допълнителни настройки.
Инструментите за работа с нея са следните:

Наименование:

Функционалност:

Запази позицията на
картата

Запазва текущата позиция на картата, с цел
извеждане позицията на по-късен етап.

Инструмент за
отваряне на запазена
позиция
Запази позицията на
селектираните
обекти на картата

Извежда запазена позиция на картата.
Инструментът е наличен, в случай, че
предварително е осъществен запис.
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Запазва текущите селектирани обекти на
картата, с цел извеждането им на по-късен
етап.
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Инструмент за
отваряне на запазени
обекти
Селектирани обекти
Координатна
система

Координати

Прихващане
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Извежда запазени обекти на картата.
Инструментът е наличен, в случай, че
предварително е осъществен запис.
Извежда информация за брой селектирани
обекти на картата.
Извежда
информация
за
текущата
координатна система. При избор с ляв бутон
на мишката позволява промяна на
координатната система.
Изведени са текущите координати на картата.
При въвеждане на координати, картата ще
бъде насочена към посочените координати.
Инструмент за прихващане към точка или
линия от обект. Спомагателен инструмент в
процесите на оразмеряване, изчертаване и
др.
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