MapSys 10
Soft GIS cu funcţii de editare extinse
Noul MapSys 10 combină funcţionalitatea avansată cu puterea de prelucrare, oferind
soluţii eficiente în toate domeniile de activitate care creează sau utilizează baze de
date GIS. Specialiştii GIS care folosesc Mapsys pentru generarea datelor cu referinţă
spaţială pot creea rapid şi într-un mod structurat baze de date GIS validate la toate
nivelele. Suportul pentru această abordare, î-l oferă funcţiile grafice, topologice, de
anailiză şi reprezentare a informaţiilor prin care eficienţa prelucrării şi utilizării datelor
creşte cu volumul şi complexitatea acestora.
Funcţii grafice puternice

MapSys 10 este optimizat pentru creearea distribuită a hărţilor şi planurilor indiferent
care este sursa datelor: observaţii de teren prelucrate , vectorizare manuală/automată,
creare prin construcţii grafice. Sunt puse la dispoziţia utilizatorului numeroase funcţii
de

construcţii

geometrice,

verificare,

corecţii,

creare

incrementală,

transformare/georeferenţiere şi culegere de date. Comunicarea cu alte sisteme CAD
sau GIS este asigurată de Interfaţa GDAL (Geospatial Data Abstraction Library) care
permite transferul datelor GIS vectoriale folosind cele mai cunoscute formate de date.
Baza de date GIS

Crearea topologiei pentru un set de date vectoriale reprezintă trecerea la un nivel
superior de utilizare şi valorificare a informaţiilor existente, conform modelului de date
propus. Prin funcţiile topologice, se validează şi se creează printr-o singură comandă
baza de date GIS primară, în formate baze de date relaţionale (RDBMS) standard,
conţinând referinţele pentru elementele vectoriale. Bazele de date create pot fi
completate uşor cu categorii de informaţii noi, sau se pot relaţiona cu alte baze de
date externe în funcţie de necesităţile şi complexitatea proiectului.

Sincronizare

Baza de date GIS edificată prin funcţiile topologice poate fi sincronizată cu alte
sisteme GIS sau cu aplicaţii externe specializate de evidenţă şi generarea rapoartelor.
Geotop oferă o serie de aplicaţii alfanumerice din domeniile Imobiliar-Edilitar (Attrib),
Cadastru General (CG) sau Documentaţii Cadastrale (DocCad). Prin acestea,
atributele obiectelor (identificatoare, suprafete, schite, liste) se preiau automat în
bazele de date ale aplicaţiilor, unde pot fi extinse cu date specifice la nivel de obiect.

Modelul Digital al Terenului
Generarea modelului Digital al Terenului permite crearea planurilor cu curbe de nivel,
a haşurilor colorate care se pot combina cu planul digital sau imagini raster şi se pot
reprezenta într-o interfaţă 3D interactivă sau se pot salva în fişiere PDF 3D.
Funcţionalitatea Strat tematic permite realizarea hărţilor tematice complexe, a
reprezentării dinamice pe baza atributelor obiectelor topologice.

MapSys 10
Funcţii principale MapSys 10
Grafică

Topologie

fereastră Explorer care conţine toate setările unei lucrări (listă



includere combinaţie de staturi grafice

straturi, referinţe, raster, IMS, tematică, obiecte OLE)



atribuire identificator obiect grafic (NrCad)



256 straturi cu parametrii de afişare şi setări individuali sau globali



generare geocod centrat



cuplare receptoare GPS in format NMEA



colectare atribute text în baza de date



transformări de coordonate instantanee (On-the-fly) pe platforma



colectare atribute poligoanelor vecine

PROJ4, standarde EPSG



afişare atribute din baza de date în suprafaţa grafică



afişare lucrări de referinţă în lucrarea curentă



suprapunere straturi topologice (overlay) cu combinarea atributelor editare



funcţii multiple de selectare grafică şi căutare selecţie



funcţii OLE (Object Linking and Embedding)



apelare aplicaţii externe prin editare obiect



generarea profilelor longitudinale sau transversale si pe baza DTM



generare imagini obiect



importare setări lucrări configurate anterior



generare extrase grafică împreună cu baza de date



crearea extraselor de lucrare în scopul prelucrării distribuite



administrare extrase



import-Export grafică şi atribute (DXF, DWG, MIF, E00, SHP, SQD,



integrare extrase

WMF, ASCII, MDB, DGN, GML, GPX, XML, KML, Oracle Spatial



căutare adresă

WKT)



generare zonă buffer



sincronizare afişaj – utilizare în regim dual-screen



suprapunere şi analiză poligoane



generare hartă bloc



prin interfaţa MSCI se pot crea rutine folosind funcţiile MapSys 10



Configurare aplicaţii externe



prin interfaţa COM funcţiile MapSys se pot integra în aplicaţii



externe generate de utilizator

obiect

Metadate


generare metadate pentru lucrări MapSys, fişiere DXF, imagini raster



scanare locaţii fizice şi edificarea Bazei de date metadata



afişare disponibilitate informaţii (acoperirea cu date), prin selectarea unui



încărcare date în lucrarea Metadate

orientate, sau fişiere de orice fel

Sincronizarea din lucrările MapSys 10 a informaţiilor alfanumerice



cu lucrarile create în aplicaţiile externe (Fişa Bunului Imobil, Fişa

punct din lucrarea metadata

Căminului Edilitar, Descrierea Punctului Geodezic, DocCad, CG)
DTM

Raster:



Creare Model Digital al Terenului-Digital Elevation Model (DEM) pe



Posibiltate afişare şi prelucrare raster de mari dimensiuni

baza unui camp de cote



orientare şi rectificare fişiere raster scanate/ortofoto



Crearea curbelor de nivel si hasurilor color pe baza DEM



vectorizare automată sau manuală imagini scanate



Crearea modelelor 3D cu imagini raster (ortofoto)



tăiere/asamblarea imagini raster



Vizualizare 3D interactiva si generarea fisierelor PDF 3D



afişare imagini raster în format SID



Preluarea cotei din DEM



afişare transparentă la suprapuneri setabil individual

Plan tematic

Conectare la Internet Map Server prin MapSys



generare reprezentări tematice cu legendă pe criterii constante sau



configurare site IMS

variabile din baza de date



afişare conţinut



creare stiluri tematice diferite pentru un strat tematic



căutare NRCAD



reprezentări cu culori pline, haşuri, simboluri sau imagini



căutare adresă poştală

Plotare:



afişare

ferestre, plotare în PDF/plotare batch



tematici Road/Terrain/Aerial/Satellite

Afisarea grafică a marginii şi dimensiunii foii (rigla), scării şi



căutare adresă

posibilitatea setarii marginilor foii în imaginea de tipărire



Traseu

Functţii grafice în imaginea de tiărire, activare/dezactivare lucrări



Descărceare/georeferenţiere/mozaicare hărţi web



imagine de plotare cu ferestre lucrări separate sincronizate



forme de plan individuale sau standard, plotare layout, corelare




Hărţi On-line
hărţi

online

(Google

Maps,

Bing

Maps,

Yahoo

Maps,

OpenStreetMap WMS, MapSys IMS)
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