Обучение на Cadis

Курс 1 – Въвеждане в системата
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1. Файлова структура на системата

1.1. Инсталация на системата
Инсталацията на системата се прави от служители с администраторски права, при
наличие на връзка с интернет или от оторизирани лица от фирмата-производител.
Въпреки това, важно е за всеки потребител да знае текущата версия на продукта, която
ползва, как може тя да се актуализира, както и структурата на папките при инсталиране и
работа.

1.2.

Актуализация

При наличие на нова версия, всеки потребител може да направи актуализация на
системата.

1.2.1. Проверка на версия
Текущата версия на продукта може да се провери от менюто “Помощ / За системата”.
Последната версия е 8.34.2.

1.2.2. Източник на нови версии
Наличието на нова версия може да се провери на сайта http://cadis.bg.
С функцията в CadIS “Помощ / Сваляне на update” автоматично се проверява за наличие
на нова версия и се дава възможност за сваляне и инсталирането й. Актуализациите са
инсталационни файлове от вида “CadIS8_Upgrade_v34.2.EXE” и ще се свалят в папка
“C:\wincds8\Upgrades”. Те могат да се използват оттам, а старите версии могат да бъдат
изтрити при нужда.
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1.3.

Структура на папките при инсталиране

1.3.1. Главна папка на продукта "CadIS"
При инсталация, програмата по подразбиране предлага да се инсталира в папка
“C:\wincds8”. Тя може да се смени с друга в процеса на инсталация. Желателно е тази
папка да не се използва за оперативни данни. За целта трябва да се създаде специална
папка за работните файлове.

1.3.2. Опасност от изтриване на данните
При отваряне на нова сесия, се създава работна подпапка на папка “Work” с име “db.000”,
„db.001”, “db.002” и т.н. След затваряне на сесията, съдържанието на тази папка се
изтрива автоматично, освен ако програмата не е завършила работа нормално. В такъв
случай тези подпапки се запазват и при следващото стартиране има възможност за
възстановяване или изтриването им. Препоръчително е периодично тези бази данни да
се разглеждат и записват при нужда, след това да се изтриват, за да не се натрупват в
работната директория голям обем данни.
При деинсталация на програмата, цялото съдържание на системната папка може да бъде
също изтрито. Затова не бива да се слагат работни данни там.

1.3.3. Използвано дисково пространство
Основната част от дисковото пространство, което продуктът CadIS използва, се пада на
самите данни. За целите на работната сесия, системата прави разархивирано работно
копие в папката на текущата сесия, което заема допълнително дисково пространство
върху системния диск. Трябва да се има предвид, че при отваряне на няколко активни
сесии, заеманото дисково пространство нараства многократно.

1.3.4. Създаване икони и файлови асоциации
При инсталация се създава икона на десктопа и в “Start” менюто на Windows. Програмата
задължително се стартира от тези икони. При случайно изтриване на иконите, програмата
трябва да се преинсталира.
Файлове с разширение „.cad”, “.zem”, “.adb”, ".idm" се асоциират с CadIS и при двоен клик
се отварят автоматично.
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2. Работа с файлове (Меню файлове)
2.1. Стартиране на системата – избор на начален файл
При стартиране на системата се появява екрана „Помощ при стартиране”, от който
потребителят може да избере началния файл, който да се зареди в CadIS. Екранът
предлага в горната си част два панела за избор: Шаблони и Последно зареждани бази.

В CadIS има предварително подготвени бази (шаблони), в които са настроени
координатните системи и цветовите настройки на различните обекти. Потребителят може
да избере измежду „LocalCS.adb”, която е настроена за работа с кадастър,
„proBG_UTM35.adb”, която е настроена за работа със земеделски земи, и празна база, в
която няма никакви настройки, за да може потребителят да си ги настрои по свой
собствен вкус. Добавен е и шаблон „ProBG_2005K“ за КС 2005 кадастрална.
Десният панел „Последно зареждани бази” предлага списък на последно използваните
файлове, така че лесно да може да бъде избран някой от тях отново.
При избор на файл в полето „База” се изписва пълния път до него. Ако потребителят
желае да отвори съвсем различен файл, може да направи това от бутона „Избор на база”
, който дава възможност да се избере който и да е файл от компютъра и да се настрои
дали да се зареждат индексите и конфигурацията на избраната база.
Ако е инсталирана версия за работа със сървър, от полето „Сървър” може да се избере
сървърната база, с която да се работи. Това става с бутона „Настройка“
стартира екрана за избор на сървър.

, от който се

Полето „Адрес” съдържа списък на последно използваните сървъри, в полето „Порт” се
настройва разрешения мрежови порт, през който става комуникацията със сървъра, а от
бутона „Тест” се проверява дали връзката е осъществена успешно. Ако сървъра, който
търсим, го няма в списъка, можем да го изберем от бутона „Мрежа”.
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Накрая потребителят може да отбележи
чек-боксовете „Запис на настройките”, при
което така избраната база ще се избира
при всяко следващо зареждане на CadIS, и
„Да не се показва при следващо
стартиране”, което ще скрие този екран при
стартирането на CadIS и ще зарежда по
подразбиране посочената вече база. Ако
потребителят желае отново да му се
показва екрана „Помощ при стартиране”,
това може да се избере от менюто
“Настройка / Стартиране”.
С натискането на бутона „OK” се потвърждава избора на база и на настройки в този екран
и се зарежда избрания файл. Бутонът „Изход” затваря CadIS.

2.2. Конфигуриране на стартирането
В CadIS потребителят има възможност да определи поведението на системата при
стартиране, което става от менюто “Настройка / Стартиране”. Появява се екрана
„Настройка на стартиране”, от който потребителят може да реши дали в началото да се
появява екрана „Помощ при стартиране”, описан в предходната точка, или да посочи
началния файл, който винаги да се зарежда в CadIS при стартиране.

При избор на „Шаблон/Файл/Сървър” след това потребителят трябва отново да направи
избор дали иска винаги да му се отваря даден шаблон, даден файл или даден сървър и
конкретно да ги посочи.
Полето „При отваряне на CAD/ZEM да се зарежда шаблон“ предлага няколко избора от
шаблони, които да се използват, когато потребителят отвори директно CAD или ZEM
файл с двоен клик на мишката. Избраният шаблон дефинира координатната система, в
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която да се преобразуват тези файлове при зареждане, маските, които да се използват за
оцветяване на обектите и други параметри.
При натискане на бутона „Опции“ се появява прозорец за
настройки, където се избира дали да се зареждат
индексите и настройките на избраната база/шаблон (тези
настройки са обяснени по-подробно по-долу).
В полето „Папка за запис” потребителят може да посочи
папка по подразбиране, където CadIS винаги да предлага
да се запишат новите файлове. Следва настройката
„Всеки файл в ново копие на CadIS”, при която при всяко
отваряне на файл, се стартира нова инстанция на CadIS и така могат едновременно да
бъдат отваряни няколко файла. В полето „Брой отваряни файлове” се настройва
максималния брой на запомнените отваряни файлове.
Настройката „Невъзможност за отваряне два пъти на един и същ файл” указва, че
потребителят няма да може да отвори един и същ файл в две инстанции на CadIS. Ако тя
не е активна, е възможно да се отвори същия файл втори път, но само за четене
(справка), за да се избегне възможността двете инстанции на програмата да редактират
различни обекти в 1 файл и след това при запис да се получи загуба на данни.

С натискане на бутона “OK” се запазват настройките, а с бутона „Отказ” се излиза без да
се променят настройките.

2.3. Импорт от стандартни формати
Системата има възможност за импорт на данни в различни формати. Най-популярните
формати, използвани у нас, които са и нормативно определени, са CAD и ZEM. При
импорт на данни, CadIS се опитва автоматично да разпознае координатната система на
импортирания файл и я трансформира към текущата координатна система, която е
зададена от потребителя чрез меню “CoGo / Задаване на КС”, или е описана в текущо
заредената база.

2.3.1. Упражнение
При първоначално отваряне, избираме шаблона „proBG_UTM35.adb”, който е настроен за
работа със земеделски земи. След това да се импортира файла "00103.ZEM" (Файлове >
Импорт).

Стр. 9 от 45

2.4. Запис на файлове с данни

2.4.1. Меню „Запис”, „Запис като”
Ако файлът е вече създаден, менюто „Запис“ записва промените директно. Ако файлът е
нов, се отваря екран „Запис като“. В този екран се избира името на файла, типа и няколко
допълнителни характеристики. Основният файл може да се записва единствено във
формат ADB, който е собственият формат на програмата.

2.4.2. Индекси
При избор на настройката „Индекси“ се генерира индексен файл за по-бързо търсене. Той
е с окончание ANX. Файлът е задължителен за работата на системата. Ако случайно
липсва, той се генерира автоматично. Ако и избран при запис, то при следващото
отваряне, програмата го зарежда веднага и работи по-бързо.

2.4.3. Конфигурация
При избор на настройката „Конфигурация“ се записва файл с потребителските настройки
за визуализация. Той е с окончание ACF. Ако го няма се зареждат стандартните
настройки по подразбиране.

2.4.4. Компресия
При избор на настройката „Компресия“, всички избрани файлове (данни, индекси и
конфигурация) се записват в компресиран вид с цел спестяване на дисково пространство.
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Трябва да се има предвид, че отварянето и записването на компресирани файлове
отнема повече време при стартиране на програмата. Тези настройки не влияят на факта,
че при отваряне на сесия се създава разархивирано работно копие в подпапка WORK, в
папката, където е инсталирана програмата.

2.4.5. Копие
При избор на настройката „Копие“, преди записа се прави копие на всички съществуващи
файлове в оригиналния им вид, като окончанието им започва с буквата “b” (BDB, BNX,
BCF). След това се записват файловете в текущото им състояние. Ако е необходимо,
записаните копия се отварят от меню “Файлове / Администратор / Зареждане на копие”.

2.4.6. Упражнение
1. Да се запише като "test1.adb" без да се включват другите опции и да се види кои са
файловете в папката. (Отговор: само 1 файл с големина около 15 МБ)
2. Да се запише като "test2.adb" и да се включат всички опции без копие и да пак да се
видят файловете в папката. (Отговор: всички файлове с "а". Главният файл е около 4 МБ)
3. Да се запише като "test2.adb" като се включи и копие и пак да се видят файловете.
(Отговор: появяват се и файловете с "b")

2.5. Зареждане на файлове с данни
2.5.1. Меню „Зареждане”
Съществуващ файл се отваря от меню Файлове – Зареждане. В този екран се избира
папката, в която се намира файла, името му и дали да се зареждат индекси и
конфигурация. Това меню отваря само файлове във формат ADB, който е собственият
формат на CadIS, затова тип на файла е винаги ADB. Ако в момента на зареждането
имаме отворен файл и в него са направени промени, програмата пита дали да го запише,
преди да зареди новия.
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2.5.2. Индекси
При избор на настройката „Индекси“ се отваря индексния файл, ако съществува. Той е с
окончание ANX. Файлът е задължителен за работата на системата. Ако не съществува
или не е избрана тази опция, той се генерира автоматично.

2.5.3. Конфигурация
При избор на настройката „Конфигурация“ се отваря файла с потребителските настройки
за визуализация. Той е с окончание ACF. Ако опцията не е избрана, се зареждат
стандартните настройки по подразбиране. Конфигурацията може да се зарежда и записва
и от меню Файлове – Конфигурация.

2.5.4. Упражнение
Да се отвори файла "test-1.adb" и да се включат опциите. Програмата издава съобщение
за грешка, защото не може да си намери индексите и конфигурационния файл.

2.6. Създаване на нов файл и изход от програмата
При създаване на нов файл или изход от програмата, ако имаме отворен файл и в него
са направени промени, тя пита дали да го запише, преди да извърши избраната
операция.
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3. Общ изглед (визуален интерфейс)

3.1. Области на екрана
3.1.1. Стандартно главно меню
Системата поддържа стандартно меню и от него се извикват голяма част от операциите.
Но не всичко може да се направи от главното меню. За целта има и други области.

3.1.2. Статус линия
Координати. Най-лявото поле показва текущите координати на мишката. Това може да
се изключи от меню “Екран / Статус линия”. Пред всяка стойност има стрелка, указваща
координатната ос, за която тя се отнася. Независимо дали работи с математическа
координатна система (където оста Х е надясно, а У – нагоре), или с геодезическа КС
(където оста Х е нагоре, а У – надясно), стрелките показват на потребителя посоката на
координатните оси.
Екранен мащаб. Това е следващото поле в статус линията и показва мащаба, в който
виждаме изображенията. Също може да се изключи от меню “Екран / Статус линия”.
Линия за съобщения. Тук се показват системните съобщения за потребителя и му се
дават подсказки за действията, които трябва да извърши при всяка една операция.
Поле за въвеждане на данни. Тук се въвеждат данни, в случаите, когато операцията го
налага. Например координати, номер на обект и т. н.

3.1.3. Графична област
Това е областта за показване и обработване на графични обекти.
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3.1.4. Помощни прозорци
Помощните прозорци биват два вида – иконни менюта, които съдържат само икони с
команди и могат да се закачат за страните на графичната област, и обектни менюта,
които съдържат бутони, указващи обекта, за който се отнася конкретната дейност.
Обектните менюта могат да се отварят и затварят с двоен клик върху заглавието им.
При задържане на мишката върху определена икона от помощните прозорци, се появява
надпис, обясняващ действието, което тя извършва.
Потребителят може да настрои кои панели да са видими и кои не от менюто „Настройка >
Помощни прозорци“ или с двоен клик върху празно място в иконното меню.

3.1.5. Алтернативно меню
В зависимост от избраната операция, на екрана се появяват допълнителни иконни
менюта, които дават възможност за избор на алтернативен подход за изпълнение на
съответната операция.

3.2. Мишка, бутони и стандартни клавиши
3.2.1. Мишка
Когато не сме в операция, курсорът на мишката в графичната област е ръка. Извън
графичната област е стрелка. Когато сме в операция, левият бутон на мишката служи за
посочване на точка или за потвърждаване на операцията, а десният бутон означава
преминаване към следваща стъпка.
Режим на разглеждане
Режимът на разглеждане е основният режим, в който се намира системата, когато се
стартира и когато не се извършва някаква операция. В този режим може да се разглежда
картата, да се мести и да се променя мащаба.
Ако се цъкне с левия бутон на мишката, задържи се и се премести курсора, тогава се
мести цялото изображение на графичната област. Десният бутон на мишката служи за
повтаряне на предишната команда, стартирана с левия бутон. Колелцето прави
увеличаване или намаляване на мащаба на изображението независимо от режима, в
който работим. Натискането на средния бутон (или колелото) премества избраната точка
в центъра на екрана.
Режим на справка
Режимът на справка дава информация за избрани обекти. Когато се задържи левия бутон
на мишката малко по-продължително, се влиза в режим на справка. Курсорът става на
малък квадрат. Режимът на справка показва информация за обекта или обектите под
курсора по три различни начина:
1) Справка в точка. Задържаме левия бутон на мишката върху надпис или контур на
обект, и когато курсорът се промени от ръка на квадрат, го пускаме. Тогава системата
показва информация за този обект или паспорта на обекта (ако има такъв) в режим за
разглеждане. На илюстрацията е показана информация за точков обект.
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Когато се цъкне върху контур,
който може да принадлежи на
няколко обекта, се появява
прозорец със списък от тези
обекти. Списъкът представлява
таблица, в която първата
колона показва типа на обекта,
а
втората
неговия
кадастрален
идентификатор.
При избор на обект от
таблицата се показва неговия
паспорт
или
детайлна
информация, ако няма такъв, и
с последователен избор могат
да се разглеждат данните на
всички обекти от списъка. При
избор на бутон за операция,
прозорецът с таблицата се
затваря автоматично. Той може
да се затвори и ръчно от
бутона „X”.
2) Избор на няколко обекта през контур. Задържаме
левия бутон на мишката и след като курсорът се
превърне в квадрат, без да пускаме левия бутон,
движим мишката. В този момент се чертае свободна
линия, с която пресичаме обектите, които ни
интересуват. В края на операцията пускаме мишката и
всички, обекти, които са били пресечени от
нарисувания контур, са селектирани. Отново се показва
екрана за справка с описание на избраните обекти.
3) Избор на няколко обекта през затворен контур.
Както в предишния случай, задържаме левия бутон на
мишката, след промяна на курсора в квадрат,
започваме да рисуваме контур. Ако го нарисуваме така, че краят му да пресича началото,
т.е. да се получи затворена линия, тогава в множеството на избраните обекти влизат
както всички обекти, които контурът пресича, така и онези, които попадат вътре в него.

3.2.2. Клавиши
Escape означава изход от команда. При сложни операции с няколко вложени команди,
може да се натисне няколко пъти, за да се излезе в първоначално състояние.
Enter за потвърждаване на въвеждането на данни. Същото нещо може да се направи с
левия бутон на мишката.
Tab служи за преминаване към следваща стъпка, когато сме в операция. Съответства на
десния бутон на мишката.
PgUp, PgDn – използват се за увеличаване или намаляване на мащаба. Най-често се
използват в случаите, когато нямаме мишка с колело.
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4. Основни иконни менюта
4.1. Меню +/- (алтернативно включване и изключване)

Бутоните от това меню превключват алтернативно показването или скриването на
определен клас обекти. Ако даден тип обекти е изключен от маските, то тези бутони не
оказват влияние върху неговата визуализация. Ако обектите са избрани да бъдат видими
от меню „Маски”, то с бутоните „+/-„ може временно да се прекрати или възстанови
тяхното визуализиране.

4.1.1. Основа
Превключва показването / скриването на растерни изображения, които служат за основа
(background) на графиката, ако такива са били заредени.

4.1.2. Кадастър
Включва и изключва видимостта на обекти, описани в CAD и ZEM файловете. Това са
обекти, принадлежащи към слоевете, дефиниращи широкото понятие „кадастър“:
кадастър, регулация, лесоустройство, почвени категории, схеми на самостоятелните
обекти в сгради, черноморско крайбрежие, защитени територии, ограничителни зони и
подземен кадастър. Наричаме ги още „постоянни обекти“. Те са регистрирани в базата
данни. При изключването им остават само временните обекти. Това са точки и контури,
които сме начертали за помощ при графични построения.

4.1.3. ИЗП
Бутонът „Идентификация на земните парцели“ (ИЗП) включва и изключва видимостта на
обекти от физическите блокове или от слоя допустими за подпомагане площи (легитимен
слой). Тези слоеве са свързани с подпомагането на земеделските производители.

4.1.4. Правно основание
Бутонът „Правно основание“ включва и изключва видимостта на масивите за ползване от
споразуменията по чл. 37в и 37ж от ЗСПЗЗ.

4.1.5. Земеползване
Превключва показването / скриването на обработваните през годината площи, включени
в модул “Земеползване” – Блок Земеделска Земя (БЗЗ), Мероприятие, Обследване.

4.1.6. Потребителски таблици
Включва / изключва обектите от модул „Потребителски таблици“.

4.1.7. Временни
Изключва визуализацията на временните построения.

4.1.8. Запълване
Превключва запълването на обектите.
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4.1.9. Кръстове
Превключва визуализацията на координатните кръстове.

4.1.10.

Възли

Превключва визуализацията на точките от обектите.

4.2. Меню Екран

4.2.1. Прерисува
Тази функция прерисува екрана, за да изчисти остатъците от предишни операции –
временни точки и контури.

4.2.2. Лупа
Въвеждат се две точки, които представляват диагонал на прозореца и той се изобразява
на екрана, като неговия център се поставя в центъра на екрана. Тук се появява
алтернативно меню със следните възможности:
 Мащаб – в текстовото поле се въвежда точния екранен мащаб, който
желаем да видим. Изображението си запазва центъра.
 Координати – при въведени конкретни координати в текстовото поле,
CadIS ги изобразява в центъра на екрана при текущия екранен мащаб.


Предишна – показва предишното състояние на екрана.

 Лупа * 2 – увеличава мащаба два пъти (същото се постига с клавиша
PgUp).
 Лупа / 2 – намалява мащаба два пъти (същото се постига с клавиша
PgDn).
 Максимална – показва запомнената максимална лупа, която съдържа
всички обекти, изчислена от Регенерация. Ако не е направено изчисление,
трябва да се избере Регенерация.
 Премества – въвеждат се две точки, които представляват вектор и
цялото изображение се транслира по него.


Регенерация – изчислява и запомня максималната лупа на видимите обекти.

Забележка: някои обекти могат да бъдат изключвани от маските, за да не влизат в
изчисленията за Регенерация.

4.2.3. Упражнение
1. Да се избере лупа прозорец. (Лупа по подразбиране)
2. Да се въведе мащаб 500.
3. Да се избере предишен.
4. Да се направи *2 и /2.
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4.2.4. Лупа контур
Въвежда се кадастралния идентификатор на обекта и ако обект с такъв идентификатор е
намерен, той се визуализира като заема целия екран. Някои елементи от
идентификатора могат да бъдат пропуснати за по-бързо въвеждане. Те са отбелязани с
квадратни скоби в подсказката.

4.2.5. Лупа адрес
Въвежда се адреса на обекта и ако обект с такъв адрес е намерен, той се визуализира.

4.2.6. Упражнение
1. Да се намери в графичната област имот с номер 0.1763. (отг.: лупа-контур и се
въвежда 0.1763)
2. Да се преброят съседните на него имоти и да се опишат техните номера. (4 – 1739,
1761, 1769, 3177)
3. Да се намери тяхната обща площ. (3765.46 м2 в координатна система WGS84 UTM
зона 35N или 3766.12 м2 в координатна система 1970 зона К3)
4. Да се намери разстоянието между северозападния и югоизточния ъгъл на съседните
имоти. (92.354 м в КС WGS84 35N или 92.362 м в КС 1970 К3)

4.2.7. Маски
Маските управляват кои обекти и как да се виждат. Обектите са йерархично разделени на
групи. При избора на това меню се показва диалогов екран с групите обекти. С двоен клик
се отваря/затваря групата. Кутийката пред всеки обект или група показва дали да се
показва или не на екрана този обект. Цъкането на една група показва или скрива всички
обекти в групата.
Двоен клик върху обект отваря нов прозорец за конфигурация на атрибутите на
конкретния обект и избраната тема за визуализация. Темите са предварително
конфигурирани настройки, предназначени за изобразяване на тематични карти. От бутона
Тема може да се избере тема и да се настроят компонентите на обекта за тази тема.
Например, при изготвяне на тематична карта по вид територия, се избира съответната
тема и се дава възможност за различно изобразяване на различните видове територия –
селско стопанство, горско стопанство, населени места, транспорт, води и пр. Аналогично,
тематичната карта по вид собственост може да покаже по различен начин държавната,
общинската, частната и други видове собствености.
Обектите имат различни компоненти, които могат да се настройват, например: контур,
надпис, окръжност (кръг около надписа за някои обекти като масивите), ID (системен
идентификатор) и запълване.
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Основните настройки са:
Настройки на цвета
Тук могат да се настроят цветовете на конкретния обект при изобразяването му на екрана
или на принтер, както и плътността на изображението. Цветът на екрана се настройва
според личните предпочитания на потребителя, а цветът на принтера се подчинява и на
някои нормативни изисквания.
Настройката на цвета се отнася до всички компоненти и става чрез натискане на бутона с
текущо дефинирания цвят, респективно в реда за екрана или в реда за принтера.
Появява се следния екран:
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В лявата страна на екрана най-отгоре стои комбо-бокс, от който се избира палитра с
предварително зададени цветове. В CadIS има няколко заложени готови палитри:


Стандартна палитра



Червено-градиент



Зелено-градиент



Синьо-градиент



Циан-градиент



Виолетово-градиент

След избор на палитрата, под нея се изобразяват мостри на стандартните цветове от
избраната палитра, от които потребителят може директно да си избере цвят.
Ако потребителят желае да избере свой собствен цвят, той може да го избере от дясното
поле, изобразяващо всички възможни цветове. От плъзгача най-вдясно може да избере и
неговата наситеност – да бъде по-тъмен или по-светъл.
Ако потребителят желае този цвят да бъде запазен в потребителската палитра, която се
намира най-отдолу вляво, първо трябва да цъкне с левия бутон на мишката върху избран
цвят от полето с всички цветове вдясно, а след това трябва да цъкне с десния бутон на
мишката в свободно поле от потребителската палитра.
По време на избора на цвят, фонът на бутона „ОК“ се изобразява в избрания цвят и
оттенък, а фонът на бутона „Отказ“ е с оригиналния цвят, който е бил дефиниран досега
за избрания обект.
Плътността на оцветяването се реализира с плъзгачи или с въвеждането на конкретна
стойност от 0 до 255, където 0 означава напълно прозрачен цвят, а 255 – абсолютно
плътен. Всички стойности в този интервал определят относителното ниво на прозрачност.
Ако двете стойности са еднакви, потребителят може да мести горния плъзгач (за цвета на
екрана) и тогава двата плъзгача се движат заедно. Ако желае да настрои двете стойности
поотделно, може да го направи като започне с долния плъзгач (за принтера), който се
движи самостоятелно.
Стил на линия
Тази характеристика се отнася за линейните компоненти – контур и окръжност. Тук могат
да се настроят различните изчертавания на линията (за линейните характеристики –
непрекъсната или с различни видове прекъсвания). За бъдеще се предвижда и
възможност да се променя вида на началото и края (заоблен, квадратен или отсечен),
както и начина на сключване на ъгъл при възлите, в случаите на начупена линия
(заоблен, отсечен или остър).
Дебелина (мм)
Настройва дебелината на линията в милиметри. Отнася се за контур и за окръжност.
Стъпката на промяна е 0.01 мм.
Мащаб
Минималната и максималната стойност на мащаба, при които този компонент е видим.
Ако мащабът е извън тези граници, този компонент няма да се изобрази на екрана.
Отнася се за всички компоненти.
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Шрифт
В тази секция се дефинират характеристиките на шрифта. Тя се отнася за компонента
надпис. Тук се избира вида на шрифта и неговия стил – получер (bold), наклонен (italic),
подчертан (underscore), зачертан (strikethrough).
Височината на шрифта се определя според височината на главните букви (без включено
междуредово разстояние),което се отбелязва със символа „A”, или според разстоянието
между най-високите и най-ниските букви (с включено междуредово разстояние), което се
отбелязва с „fq”. След това се определя стойността на размера и мерните единици – в мм
при печат на принтер или в метри при изобразяване на екрана.
Подравняване
Хоризонтално и вертикално подравняване на надписа. Хоризонталното указва позицията
на началната точка спрямо текста. Тя може да бъде: ляво, дясно или центрирано, т.е.
вляво от текста, вдясно от текста или в средата на текста. Вертикалното подравняване
указва позицията на началната точка спрямо 4 основни линии – базова линия (основата,
върху която стоят буквите, горе (най-горната линия на шрифта), долу (най-долната линия
на шрифта) и център.
Запълване
Начинът на запълване се отнася само за компонента „Запълване“ и се дефинира от
големия правоъгълник в средата на екрана. При цъкане върху него с левия бутон на
мишката се отваря екрана за избор на начин на запълване.

В него най-отгоре се избира стила на запълването. По подразбиране то е плътно с
избрания за компонента цвят. Други видове запълвания могат да бъдат:


Процентно – запълване с един цвят с определен процент на плътност.



Единични линии – щриховки с единични линии, които могат да бъдат наклонени
наляво, надясно, да бъдат хоризонтални или вертикални. Потребителят може да
избере от предварително зададени шаблони или да си дефинира сам дебелината
на линиите и разстоянието между тях.
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В CadIS има и много други стилове, като: кръстосани линии, шахматни фигури,
тухли, окръжности, вълни и др.

За компонента „Запълване“ е дефинирана и характеристика „Фон“, в която потребителят
дефинира цвета на фона на запълването. Тя работи по същия начин както избора на
цвят, с тази разлика, че „Цвят“ определя цвета на линията на щриховката или фигурата, с
която се запълва дадения обект, а „Фон“ определя цвета на фона на щриховката.
Приоритет
Приоритетът е характеристика, която указва нивото, на което се изчертава дадения
компонент при печат на принтер. По-малкото число означава, че компонентът се
изчертава по-високо, т.е. има по-голяма вероятност да бъде видим на картата. Ако
числото е по-голямо, то тогава компонентът се изчертава по-отдолу и има по-голяма
вероятност друг компонент със същия контур да бъде начертан върху него.

4.2.8. Упражнение
Упражнение 1 - Маски
1. Да се отвори файла "cad1.adb".
2. Да се смени цвета на изобразяване на сградите (контур, номер, надпис) със светло
червен. (Става в нормалната тема. Избира се Кадастър и оттам – сграда). Вижда се, че
приоритета на сградите е по-голям от този на имотите за всички графични елементи!
Упражнение 2 – тематични карти
1. Да се отвори файла "test-2.adb"
2. Да се изобразят всички лозя с плътно запълване с жълт цвят. Контурът с дебелина 1
мм и с оранжев цвят. (Това с тава с тематична карта по НТП)
При избор на тематична карта по НТП се оцветяват и други обекти. За да се махнат те,
трябва на всеки вид НТП да се зададе отделна конфигурация. В темата за табличния
браузър ще разкажем как се прави оцветяване само на определен тип обекти.
Упражнение 3 – тематични карти
Да се създаде карта за ориентиране.
1. Да се махнат контурите и надписите.
2. Да се сложи плътно запълване за различните видове територия и различен цвят.
Прави се тематична карта по вид територия. Може да се направи и по НТП (съкр.).

4.2.9. Undo / Redo / Приключване на редакция
Командата Undo отказва последната промяна на обект и го връща в предишното
състояние. Команда Redo отново прилага отказаната промяна. Приключване на редакция
се използва само в сървърен режим. Тя освобождава променените обекти за достъп от
друг потребител в мрежата. След нея и след запис на файла вече не е възможно да се
направи Undo.
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5. Основни операции

5.1. Координати на точка – посочване на точка
5.1.1. Пряко – с клик
Това е действие по подразбиране. Посочването на точката става с натискане и пускане
на левия бутон на мишката. Курсорът в този режим е кръст. Ако в полето за въвеждане са
изписани координати, се вземат предвид те. Ако полето е празно, се взема точката,
посочена от мишката. Показва се прозорец Справка за координати.

В този прозорец с промяна на типа Координатна система (и зона) могат да се правят
справки за координатите на точка в друга избрана Координатна система (и зона), които се
показват в полето X, Y. Ако са заредени данни, които включват и височина на точките и
точката е избрана със захващане (OSnap/object snap) с бутона F2, се показва и нейната
височина H.

Налични са и функциите Избор, Лупа и Изход.
Избор
Функцията дава координатите на избрана точка в желана координатна система.
Лупа
Функцията намира точка с въведени координати в желана координатна система.
Изход
Този бутон приключва работа с функцията Координати.
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5.1.2. По ключ – OSnap
OSnap (Object Snap) е свързване към съществуващ обект. Използваме го за избор на
характерна точка от обект. Курсорът е квадрат. Изборът става с натискане и задържане
на функционален клавиш и левия бутон на мишката. При натискане и задържане на
функционалния бутон, долу вдясно се изписва избрания режим. Посочената точка се
отбелязва с малко кръстче. От Настройка > Ключ се избира при натискане на
функционалните клавиши от F2 до F12 какви точки/обекти да се изберат при посочване с
мишката. Тук се настройва и режима по подразбиране. При избрана опция "Проверка в
прицела", ако в рамките на квадрата, в който се превръща курсора не попада точка,
системата дава съобщение, че не е намерена такава и какъв е текущият режим на
въвеждане.
Имаме следните възможности за свързване към точка:


F2 – избор на крайна точка (възел или чупка). Ако има повече от една характерни
точки вътре в квадратчето, се избира тази, която е най-близо до центъра му.



F3 – избор на близка точка. Избира най-близката точка (перпендикуляр) от
центъра на квадрата до посочената линия.



F4 – спускане на перпендикуляр от предишната точка. Използва се при чертане на
полигони. Ако перпендикулярът излиза извън отсечката, свързването става с найблизката точка от отсечката.



F5 – избор на средата на посочената отсечка.



F6 – пресечна точка между два обекта.



F7 – център на дъга. Показва центъра на окръжността, част от която е избраната
дъга.



F8 – координатен кръст.



F9 – автоматичен snap. Ако в квадратчето има възел – избира възел. Ако има
пресечна точка – избира нея. Ако няма точка – избира близка точка. Ако в
квадратчето няма нищо – тогава отбожда нова точка.

Може да се избере режим на избор, който действа постоянно, вместо да се натиска
функционален клавиш всеки път. Това става с иконно меню „OSnap режими”, което може
да се показва или скрива от меню „Настройка > Помощни прозорци“.

5.1.3. По координати
В полето на статус линията за въвеждане на данни могат да се въведат координатите на
точката чрез изписване. Това става по няколко различни начина:



ортогонално (чрез въвеждане на абсолютни координати x, y в метри и
разделени със запетайка) или полярно (чрез задаване на ъгъл спрямо
координатната ос в градуси или гради)



в абсолютни или относителни стойности (относителните се отбелязват с "@")

Повече подробности за начините на въвеждане на координати могат да се намерят в
помощната система на програмата.
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5.1.4. Упражнение
1. Да се вземат координатите на точка (а) чрез директно посочване, (б) чрез osnap и (в) по
координати. Да се запомнят координатите на съществуваща точка, за да се използва при
следващите упражнения за мерене на ъгли и разстояния.

5.2. Разстояние между две точки
Операцията се извършва като се посочват двете точки една след друга по начина, описан
по-горе. Първо се посочва едната точка с натискане и пускане на левия бутон на
мишката, а после – втората. Не се прави с влачене!
В статус лентата се появяват подсказващи съобщения.

5.2.1. Упражнение
Да се премери разстоянието (а) между две точки, (б) ъгъл (между три точки), (в) ъгъл
между прави (4 точки).

5.3. Посочване на обекти
Това са операции, при които не се избират точки, а цели обекти.

5.3.1. Единичен избор на обект – меню Редакция, бутон Справка
По подразбиране се очаква директно посочване на обект. Избира се този обект, който
директно пресича квадратчето. Пресичането става на кой да е от компонентите на
дадения обект. Например, при имотите имаме два компонента – номер и контур. Който и
от компонентите да посочим – имотът е избран.
Ако в квадратчето попадат повече от един обект (например имаме имоти с обща
граница), програмата има нужда от уточняване кой обект искаме да изберем. С
последователно натискане на бутона интервал се подсветват всеки един от
потенциалните обекти за избор. Същото можем да направим и с левия бутон на мишката.
За да определим кой обект избираме, трябва да натиснем „Enter“ или десния бутон на
мишката.
След като обектът е избран, тази функция дава информация за избрания обект.

5.3.2. Упражнение
Да се направи справка за произволен обект чрез посочване. Да се избере търсения обект
и след това да се види информацията за него.

5.3.3. Групов избор
Тук влизаме в режим за последователно извършване на единичен избор. След
потвърждаване на избора на първия обект с десния бутон на мишката, преминаваме в
режим на избор на втория обект, който се извършва аналогично. Окончателното
приключване на операцията по избора обекти от групата, става отново с натискане на
десния бутон на мишката или клавиша „Tab“.
Алтернативно меню
При груповия избор се появява алтернативно меню, което позволява различни форми на
избор. По подразбиране системата предлага последователен единичен избора на обекти,
както е описан по-горе. Алтернативното меню дава възможност за групово избиране на
няколко обекта наведнъж.
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 През прозорец – посочват се две точки, които оформят диагонала на
прозорец и в селекцията влизат всички обекти, които се намират изцяло вътре или
пресичат прозореца.
 В прозорец – в селекцията влизат всички обекти, които се намират изцяло
вътре в прозореца.
 В контур – първо се избира затворен контур (обект) и в селекцията влизат
всички обекти, които се намират вътре в контура.
 През контур – избира се контур. Ако е затворен, в селекцията влизат
всички обекти, които се намират вътре или го пресичат. Ако е отворен, се
селектират само обектите, които го пресичат.
При последните 2 операции, ако се натисне десен бутон на мишката, може да се
начертае нов контур, който да се използва за селекция на обектите. След приключване на
операцията, контурът не се запазва като обект. Той служи само за избора на обекти.


Предишен – избира се същото множество, което е използвано при предходната
операция, независимо каква е била тя.



Изключва – влиза се в режим на изключване на обекти от вече избрано
множество. Работи по същия начин, както и режима на включване, описан дотук.
Бутонът служи за алтернативно превключване на двата режима. При
превключване се минава винаги в режим на единичен избор по подразбиране.

Окончателното потвърждаване на избора става с десен бутон на мишката или с клавиша
Tab.

5.3.4. Упражнение
Да се изберат долните 5 имота от югоизточния край на селото и да се измерят общата им
площ и обиколка. Важно е да се отбележи, че общата обиколка включва и дължината на
общите страни. (Отговор: обща обиколка: 1130.44 м, външна обиколка: 530.79 м, обща
площ: 13597.41 м2 в координатна система WGS84 UTM зона 35N и обща обиколка:
1130.55 м, външна обиколка: 530.85 м, обща площ: 13600.12 м2 в координатна система
1970 зона К3).
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6. Изчертаване на временни обекти – полилинии
6.1. Линейни и площни обекти
6.1.1. Дефиниции
Полилинията е поредица от точки, свързани с отсечки или с дъгови сегменти, т.е. от
една точка до друга се преминава или по права линия, или по част от окръжност.
Полилинията е линеен обект, т.е. няма площ. Тя може да бъде затворена или отворена.
Тя е затворена, ако първата и последната точка съвпадат. Дори и да е затворена, тя не е
площен обект, т.е. линията се състои само от контура, но не и от вътрешността. Пример:
ограда.
Полигонът е затворена полилиния, включваща и заградената площ, а заграждащата
линия се нарича контур на полигона. Пример: поземлен имот.

6.1.2. Избор
Чертането на графични обекти може да стане или от иконното меню "Временни обекти",
или от панела "Кадастър". При избора на кадастрален обект, системата сама разпознава
дали обектът е линеен или площен. Чертането на кадастрални обекти е предмет на друг
курс. Тук ще се занимаем с изчертаване на временни обекти.

6.2. Алтернативно меню
6.2.1. Въвеждане на правилна фигура
При избор за чертане на полилиния, се появява алтернативно меню, което в началото
предлага възможност за изчертаване на правилни фигури – окръжност, правоъгълник или
част от контур. По подразбиране се предлага въвеждане на първата точка от свободна
полилиния.

6.2.2. Въвеждане на свободна линия
Всяка точка от свободна полилиния се отбелязва с левия бутон на мишката, а
прекратяването на въвеждането на точки става с десния бутон.

6.3. Режим на свободна линия
Ако не искаме да ползваме алтернативното меню за правилни фигури и посочим
първата точка на линията, се появява ново алтернативно меню.

6.3.1. Въвеждане на линейни сегменти
Въвеждането на линейни сегменти е режим по подразбиране при чертане на
линия. Всяка точка се свързва с предишната посредством отсечка.
Отказ. Тази икона се използва за отказ от последната избрана точка полилинията
се връща с една точка назад. Не може да се откаже първата точка. Ако искаме да
се откажем въобще от въвеждането на линията, натискаме клавиша Escape.
Затваря. Тази опция затваря автоматично контура и свързва първата тока с
последната въведена.
Стил. Дава възможност за дефиниране на специален стил на полилинията, която
чертаем. В стила се включват: стил на линията, цвят, дебелина и др.
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6.3.2. Въвеждане на дъгов сегмент
Първата икона от алтернативното меню за въвеждане на свободна полилиния е за
въвеждане на дъгов сегмент. По подразбиране в този режим следващият сегмент на
линията е дъга, на която предишната отсечка е допирателна. Ако предишният сегмент
също е дъгов, тогава новата дъга се чертае така, че допирателните на двете дъги в
точката на свързване да съвпадат.
В този режим също се появява алтернативно меню, което има следните
възможности:
Линия. Тази икона ни връща отново в режим на въвеждане на линейни сегменти.
Отказ. Тази икона се използва за отказ от последната избрана точка полилинията
се връща с една точка назад. Не може да се откаже първата точка. Ако искаме да
се откажем въобще от въвеждането на линията, натискаме клавиша Escape.
Затваря. Тази опция затваря автоматично контура и свързва първата тока с
последната въведена.
Стил. Дава възможност за дефиниране на специален стил на полилинията, която
чертаем. В стила се включват: стил на линията, цвят, дебелина и др.

6.4. Режим на правилни фигури
6.4.1. Окръжност
При избор на въвеждане на окръжност, стандартния начин на въвеждане е по
център и радиус. Осен него има още две възможности, които се избират от
алтернативно меню:
Две точки. Изчертава окръжност по зададени две диагонални точки.
Три точки. Изчертава окръжност, описана около триъгълника, дефиниран от
зададените три точки.

6.4.2. Правоъгълник
При изчертаване на правоъгълник първо се въвеждат две точки, определящи диагонала
на правоъгълника. След това се задава ъгъла на основата (по-голямата страна) спрямо
хоризонталната ос, който може да бъде зададен или като стойност, или с посочване.

6.4.3. Упражнение
Упражнение 1
Искаме от селото да тръгнем по главния път на юг и да стигнем до имот 3.6643. Да се
измери разстоянието по пътя и по пряка линия до северозападния му ъгъл (около 1975 м
и около 1400 м).
Може да се изключи запълването, за по-добра видимост.
Упражнение 2
1. Да се намери в графичната област имот с номер 0.3689. (Лупа-контур и се въвежда
0.3689).
2. Да се преброят съседните на него имоти и да се опишат техните номера. (6 – 3265,
3683, 3691, 3779, 9283, 9289)
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3. Да се намери тяхната обща площ. (12 543.97 м2 в КС WGS84 35N или 12 546.18 м2 в КС
1970 К3)
4. Да се намери тяхната външна обиколка. (Описва се контур по външните страни на
имотите и след това се търси неговия параметър) (722.53 м в КС WGS84 35N или 722.60
м в КС 1970 К3).

Упражнение 3
Да се намери общата площ на блока, в който се намира имот 1.1056. Блок наричаме
група имоти, заградени от път. (Избира се групов избор, през контур, с десен клавиш се
отказва избор и се чертае полилиния, пресичаща всички имоти. 102 948.97 м2 в КС
WGS84 35N или 102 964.66 м2 в КС 1970 К3).
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7. Начално запознаване с таблична информация
7.1. Обектни менюта (панели)
Дават възможност за работа с различните обекти и функционалности на системата.

7.1.1. Изглед
Разпъване и свиване става с двоен клик. Съдържат обекти, графични
икони и падащи менюта. Обектните панели могат да се местят навсякъде
по екрана на CadIS, но не се „закачат“ за иконното меню (Toolbar). При
цъкане на бутона „X“, панелът се скрива, а последващото му извикване
става от меню „Настройки / Помощни прозорци“.

7.1.2. Стандартен начин за работа
Панелът се разпъва и се избира типа обект от списъка в него. Излиза
екран за избор, в който за всеки обект има специфични опции. По
подразбиране се влиза в режим на справка, който може да бъде сменен
впоследствие.
Ако резултатът от избора е един обект, се появява резултатния екран с данни за
избрания обект. Ако резултатът от избора е множество от обекти, се появява табличния
браузър, в който са представени избраните обекти като списък. В него потребителят може
да извършва редица операции върху тези обекти. Тези резултатни екрани са описани подолу.

7.2. Работа с конкретни обекти
Дават възможност за работа с различните обекти и функционалности на системата.

7.2.1. Паспорти на имоти и на сгради
Паспортът на имот или на сграда са специфични текстови (неграфични) характеристики
на избрания обект. За един имот или сграда в системата се поддържа точно един
паспорт.
Отваря се менюто „Паспорти“. От него се избира обект „Имот“. Появява се екрана за
начин на избор. За всеки тип обекти има специфичен списък от опции, които са най-често
употребяваните и се предлагат за по-лесен избор.
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7.2.2. Опции за избор

Стандартни опции. Следните няколко опции са налични във всички менюта и подменюта
за избор.


Всички – избира всички обекти от посочени тип и показва табличния браузър с
резултатите.



Предишен – показва множеството от обекти, избрани в предишната операция.



Нов запис – при избирането на тази опция се влиза в режим на добавяне на
записи.

По свързани обекти. Например по обект „Имот” дава възможност да се направи избор
по характеристики на самия имот, за който е издаден паспорта. При двоен клик се
отварят или затварят тези характеристики. При отварянето на едно подменю, то има
същите възможности за избор, както и главното меню. От него може да се направи избор
по друг свързан обект, например „Селище”, откъдето може да се направи избор по
характеристиките на селището, в което се намира търсения имот.
По ID на обект. В случая на паспорт (или на имот, ако е избрано подменюто „Имот”). Това
поле е системният идентификатор на таблицата с посочените обекти. То е уникален
числов идентификатор на всеки обект.
По специфични полета. Това са например партидата или планоснимачния номер.
Наличен е и начин на избор по списък на кадастрални идентификатори от системния
клипборд.
Графичен избор. Това са различни видове избор на обекти чрез посочване от
графичната област.


По графика. Обектът се избира чрез посочване на неговия контур или надпис.



По вътрешна точка. Обектът се избира чрез посочване на коя да е негова
вътрешна точка.



По група. При този избора се появява иконно подменю, от което се избира начина
на групово посочване.
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o

Единичен избор. Това е режимът по подразбиране. Обектите се избират
един по един. След като всички обекти са избрани, се натиска десния бутон
на мишката, за да приключи режима на избор.
o През прозорец. Избира всички обекти, които пресичат зададен
правоъгълен прозорец.
o В прозорец. Избира всички обекти, които влизат вътре в
зададения прозорец.
o В контур. Потребителят задава произволен изпъкнал контур и в
селекцията влизат всички обекти, които влизат вътре в контура.
o През контур. В селекцията влизат всички обекти, които пресичат
начертания от потребителя контур.
o Предишен. В селекцията влизат всички обекти, избрани в
предходната операция.

o

Изключва (Включва). Сменя режима на избор – дали посочените обекти
да влязат в избраното множество или да бъдат изключени от него.

Чрез специфични за вида обект филтри. За Паспорт на имот това са:


Имоти без собственост



Паспорти без имоти

За графичния обект Имот това са:


Имоти без паспорти



Имоти с грешна позиция на надписа

По списък на кадастрални идентификатори в клипборда. Ако имате списък на
кадастрални идентификатори, с включен код по ЕКАТТЕ, независимо в какъв формат – в
текстов файл или в Excel, подредени в колона – можете да ги копирате в системния
клипборд на Windows и след това от тази опция да филтрирате само онези паспорти на
имоти, които имат същите кадастрални идентификатори, като тези, които сте копирали от
файла.
Задаване на режим по подразбиране. Ако е избран чек-боксът най-отдолу, последният
избран режим става режим по подразбиране и екранът за избор повече не се появява. За
да се появи отново трябва да се кликне с десния бутон на мишката.
Може и да се избере постоянен режим по подразбиране. Това става с натискане на
бутона „Текущ” след като е избран желания режим. Режимът по подразбиране се
изобразява с получер шрифт.

7.3. Резултатен екран – форма на избрания обект
Ако резултатът от избора е един обект, се появява формата с данни за избрания обект. В
нашия пример това е формата за паспорта на имота.
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7.3.1. Режим на работа
Формата работи в три режима – режим на разглеждане, режим на редакция и режим на
изтриване. По подразбиране формата работи в режим на разглеждане и в горния
навигационен панел е избран бутон „Справка“. В режим на разглеждане всички полета са
сиви и не са разрешени за редакция. Тези полета, в които текстът е с черен шрифт, могат
да бъдат избирани и текстът в тях да бъде селектиран.
За да редактирате текущия запис, трябва да натиснете бутон „Редакция“. При този режим
полетата се изобразяват с бял фон и с черен шрифт, и в тях може да се пише и да се
променя съдържанието им. За потвърждаване на промените трябва да се натисне бутона
„Запис“.
В режим на изтриване трябва да се избере бутона „Изтриване“, при което всички полета
са забранени за редакция, и самото изтриване става с натискане на бутона „Трие“.
При натискане на бутона „В таблица“ от горния навигационен панел, се показва текущия
запис сам в табличен вид, за да може да се използват всички възможности на табличния
браузър.
По-надолу ще разгледаме всички полета от този екран и ще предполагаме, че се
намираме в режим на разглеждане.
При избор на поле, което е свързано с друг обект, описан във външна таблица, се
активира бутонът „Справка” и при цъкане върху него или при двоен клик върху полето се
отваря нов екран с данни за номенклатурата или свързания обект, за който се отнасят
тези данни. Този обект е описан в рамката, в която се намира съответното поле.
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Простите номенклатури от тип код-стойност се изобразяват с комбо-боксове. Например
„вид собственост” и „вид територия”.
Има и полета, които напълно недостъпни и тяхното съдържание се изобразява с тъмно
сив цвят.

7.3.2. Основни характеристики
Основните характеристики на обекта са показани в най-горната част на екрана. Това са:
номер, партида, кадастрален идентификатор и данните за ЕКАТТЕ.

7.3.3. Специфични характеристики
Обектите, в зависимост от техния вид, могат да имат и специфични характеристики, които
се описват в отделни таблици. Изборът на тези характеристики става с бутоните,
разположени под основните данни за обекта.

7.3.4. Бутони за управление
ОК. В режим на редакция или добавяне, се излиза от този екран, като всички промени се
записват в базата данни. В режим на разглеждане, се излиза от формата без запис.
Отказ. Излизане от екрана, без да се записват промените в базата.
Справка. Ако курсорът се постави в дадено поле от номенклатура или свързан обект,
бутонът „Справка“ се активира и при натискане отваря екран с данните за съответната
номенклатура или свързан обект.
Печат. Печата в настроения текстов редактор (MS Word, ако е инсталиран MS Office)
информация от паспорта на имота.
Лупа. Премества обекта в центъра на графичното поле и го показва с максималния
възможен мащаб, така че да се изобрази цял.
Партида. Издава справка за партидата на имота, съдържаща информация за
собственостите, правата и тежестите върху избрания имот.
Регистър. Издава справка с всички данни за избрания обект от имотния регистър.

7.3.5. Упражнение
Упражнение 1
1. Да се намери паспорт по партида 4.3226, да се намери къде е (с лупа) и да се види кой
е собственикът на южния съсед (отг.: 4.3224, Ангел Алексиев) и общата площ на всички
съседни имоти без пътищата (20 397.36 м2 в КС WGS84 35N или 20 400.37 м2 в КС 1970
К3).
2. Да се намери общата площ на всички имоти в блока, заграден от пътища. (163 267.71
м2 в КС WGS84 35N или 163 291.67 м2 в КС 1970 К3).
3. Да се намери идентификатора на пътя вдясно от блока по вътрешна точка (1.832).
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7.4. Работа с табличния браузър – основни операции
Ако резултатът от избора е множество от обекти, се появява табличния браузър, в който
са представени избраните обекти като списък. В него потребителят може да извършва
редица операции върху тези обекти. Тук ще представим най-основните от тях.

7.4.1. Сортиране на колона
Цъка се с десния бутон на мишката върху заглавието на колоната. Появява се контекстно
меню. От него се избира „Нарастващ ред“ или „Намаляващ ред“, за да се избере начинът
на сортиране.

7.4.2. Разширяване и свиване на колона
Когато мишката се постави между две колони, курсорът се сменя на двойна стрелка.
Тогава лявата колона може да се разширява или свива, за да се види по-добре текстът в
нея. С двоен клик тя заема автоматично нужната ширина да покаже целия текст, който
съдържа.

7.4.3. Разместване на колони
Мишката се поставя върху желаната колона, натиска се левият бутон и се движи наляво
или надясно според желанието на потребителя. Посочената колона се размества с тези,
пред или след нея. След пускане на бутона на мишката, процесът е потвърден.

7.4.4. Маркиране на редове в браузъра
Маркирането на редове става по стандартните механизми на Windows.
Единично маркиране става с цъкане върху избрания ред и се отмаркира предишния
избор. Ако е маркиран същия ред, то той се отмаркира.
Групово маркиране. С натискане на клавиша „Ctlr“ и цъкане върху даден ред се добавят
или премахват единични редове към маркираните, а с клавиша «Shift“ се добавят или
премахват множество редове, заключени между предишния и текущия избор.
С натискане на клавишната комбинация „Ctrl+A“ се маркират всички редове.
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7.4.5. Маркиране на колони в браузъра
Единично маркиране на колони става като се задържи клавиша „Ctlr“ и се цъкне върху
заглавието на избраната колона.
Първата колона при групово маркиране на колони се отбелязва с натискане на
клавиша „Ctrl“ и цъкане върху заглавието й, а последната колона се маркира с
едновременно натискане на клавишите „Ctrl“ и „Shift“, и цъкане върху нейното заглавие.
Всички колони, намиращите се между първата и последната се маркират.

7.4.6. Упражнение
Упражнение 1
Да се намерят по графика (през контур) имотите в блока, в който се намира имот 1.1056.
и техния брой (отг.: 24)
Упражнение 2
Да се намерят броя собствености по графика (през контур) на имотите в блока, в който се
намира имот 1.1056. (отг.: 77)

7.4.7. Филтриране на данните по условие

Данните в таблицата могат да бъдат филтрирани по критерий зададен от потребителя,
така че резултатното множество да бъде ограничено. Филтрирането става с бутона
„Условие”. Появява се форма за дефиниране на условия. В нея има няколко реда, в които
могат да се дефинират условия за филтриране. Условията се прилагат едновременно
(логическо „И”) или последователно (логическо „ИЛИ”). Това се указва от комбо-бокса
„Операция” в дъното на формата. Всяко условие се дефинира на един ред.
В първото поле се избира полето, върху което ще прилагаме ограничението. Във второто
поле се избира формата на ограничението (равно на, по-голямо от, започва със, и т. н.), а
в третото поле се задава конкретната стойност на ограничението. Когато искаме да
вмъкнем в полето няколко стойности наведнъж, трябва преди това да се копират тези
данни от таблицата, в която се намират и после да се поставят (paste) в полето
"Стойност". Например може да се копират няколко клетки от колона в Excel, където са
интересуващите ни данни или цяла колона от табличния браузър на CadIS. С натискане
на бутона „ОК” избраното условие се прилага върху набора от данни и в резултат се
показват само тези обекти, които отговарят на зададеното условие.
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В този комбо бокс се появяват заглавията на колоните, в реда, в който са показани в
браузъра.
Ако условията се прилагат върху текстови обекти, в долната част на формата има опция,
от която потребителят може да избере дали да се прави разлика между малки и главни
букви при прилагане на критериите за филтриране.
Върху така филтрираните данни могат да се прилагат нови ограничения. За да се види
оригиналния набор от обекти, трябва да се повтори операцията по избора отново.
Ако някои операции изискват сложно филтриране и са често употребявани, потребителят
има възможност да запише зададените условия във файл с бутона „Запис” и по-късно да
ги зареди отново при нужда с бутона „Зареждане”.

7.4.8. Упражнение
Упражнение 1
Да се намерят имотите от масив 6. (Филтрира се по идентификатор да започва с "6")
Да се намерят имотите от масив 1. (Филтрира се по идентификатор да започва с "1". Ако
не се сложи точка, т.е. условието да бъде “1.”, тогава в резултата влизат и 11, 12, 13
масиви.)
Упражнение 2
Да се намерят имотите, които са селскостопански дворове.
1. Търсим в таблицата “НТП” по полето “Стойност” и поставяме условие “двор”.
Намираме и селскостопански, и горскостопански дворове.
2. Запомняме кодовете на селскостопанските дворове 1500 и 1570. Отиваме в таблицата
паспорт на имоти, където филтрираме по поле НТП=1500 или НТП=1570. Важно е да се
използва операция “ИЛИ”. (Отговор: 67 имота общо, от които 6 с код 1500 и 61 с код 1570)

7.4.9. Функции на останалите бутоните от браузъра
Печат. При натискане на бутона „Печат”, маркираните данни се прехвърлят към текущия
текстов редактор с възможност за последващ печат на принтер. Текущият текстов
редактор се указва от меню „Настройка – Текстов редактор”.
Изтриване. При натискане на бутона „Изтриване”, маркираните данни се изтриват от
базата данни. Това е изключително опасна операция и към нея трябва да се подхожда
особено внимателно. Системата издава предупредително съобщение за това.
Ако се цъкне на сивото поле с поредния номер на реда в браузъра се отваря формата за
данни на избрания обект в режим на справка.

7.4.10.

Други функции на контекстното меню

Контекстното меню на табличния браузър се появява при цъкане с десния бутон на
мишката върху таблицата.
Избрани. Визуализира само маркираните редове, а останалите се скриват.
Начално условие. Визуализира всички редове.
Копира. Копира маркираните данни в системния клипборд, които след това могат да
бъдат приложени в други програми, като Excel например.
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7.5. Теория на релационните бази от данни
7.5.1. Таблици, атрибути и първични ключове
Релационната база данни е съставена от таблици. Всяка таблица описва един обект. Тя е
съставена от колони, които описват различните характеристики на обекта и редове, които
представляват данни за самите обекти. Колоните на таблиците или атрибутите на
обектите, имат тип, който може да бъде цяло число, дробно (реално) число, дата или
текст. По този начин могат да се организират по-ефективно операциите по търсене и
сортиране на елементите на таблицата по избрано поле.
Едно от изискванията за консистентност на данните налага всеки запис в таблицата да
бъде уникален. За целта се дефинира поле, наречено първичен ключ, което
идентифицира уникално всеки запис в таблицата. То не може да бъде празно или
неговата стойност да се дублира в други редове.
Системата CadIS създава автоматично числово поле ID във всяка таблица, което
представлява нейния първичен ключ. При създаване на нов запис, стойността на полето
ID автоматично се увеличава с единица, което гарантира неговата уникална стойност в
таблицата и го прави удобен първичен ключ.

7.5.2. Индекси и връзки между таблици
Индексите са системни данни, които спомагат за увеличаване на бързодействието на
системата. Когато се очаква често търсене по някое от полетата, за него може да се
създаде индекс. Това ускорява многократно търсенето на записи по стойностите на това
поле, но може да доведе до забавяне при въвеждането и редактирането на данни,
защото базата извършва актуализиране на съответния индекс при тези операции.
При наличие на логическа връзка между
два обекта, в съответните таблици се
поставят полета, които имат едни и
същи стойности. Най-често в едната
таблица се създава поле, чиито
стойности са измежду стойностите на
първичния ключ в другата таблица.
Например таблицата "ИМОТ_ПАСПОРТ"
представлява
семантичната
информация за обекта "Паспорт на
имот", който не е графичен. В нея има
поле
"ИМОТ",
което
съдържа
идентификатори на обекти от таблицата
"IMOT", която съдържа графичната
информация за един поземлен имот.
Полето
"ИМОТ"
от
таблицата
"ИМОТ_ПАСПОРТ" прави връзка с
полето "ID" на таблицата "IMOT" и се
нарича външен ключ. Тази връзка се
нарича още релация. И тъй като един
имот може да има най-много един паспорт, релацията е "едно към едно (1:1)".
Друг пример: собствеността върху даден имот представлява правото на едно лице
(физическо или юридическо) да притежава даден имот въз основа на някакъв документ.
Тези връзки са представени в таблицата „Собственост“. В нея съществуват полета
(колони) с имена „Имот_Паспорт“, „Собственик“ и „Документ“, които съдържат
идентификатори към полето "ID" съответно на таблиците "Имот_паспорт", „Собственик“ и
„Документ“, чрез които се осъществява връзката между тези три обекта. Връзката между
таблицата „Собственост“ и другите три таблици е от типа "1:много", тъй като един имот
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може да бъде притежавам от няколко собственика, а едно лице може да притежава
няколко имота. Цялата примерна схема на връзките между тези таблици изглежда така:

В системата някои от връзките, които се използват най-често, са интегрирани в
механизма за добавяне на колони на табличния браузър и се наричат "тривиални
връзки". Съществуват и "нетривиални връзки", които се използват при по-сложни релации
между таблиците. В този курс ще разгледаме само тривиалните връзки.

7.5.3. Упражнение
Упражнение 1
Да се намерят изоставените трайни насаждения (отг.: 4)
1. Отваряме Паспорти – "По обект НТП". Отваряме папката и оттам избираме "Всички".
2. Отваря се таблица с НТП. Там търсим кой е кода, който отговаря на "Изоставени
трайни насаждения" и откриваме, че това е 1230.
3. Избираме реда и натискаме ОК. Получаваме таблица с имотите, които отговарят на
това условие.

7.6. Обработка на данни с табличния браузър
7.6.1. Добавяне на колони
Към данните, показани по подразбиране в таблицата, могат да се добавят полета от
таблиците на всички свързани обекти или номенклатури. Добавянето на поле става с
натискане с десния бутон върху дадена колона и избор на „Добавя колона” от
контекстното меню. Показва се екран, в който са изобразени всички полета от таблицата
на основния обект (например паспорт на имот) и всички свързани с него таблици.
Полетата от основната таблица са отбелязани с ключ, ако са ключови полета за
таблицата и със зелена икона, ако е обикновено поле с данни от основната таблица.
Ако полето е проста номенклатура, то се изобразява със синя табличка. При двоен клик
тя се разширява и се показва текстовата стойност на номенклатурата.
Полетата, които са връзки към свързаните таблици се изобразяват като жълти папки.
Ако искаме да добавим поле от основната таблица, просто го избираме и натискаме
бутона “OK”. Ако искаме да добавим поле от свързана таблица, кликаме два пъти върху
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името на таблицата и се отваря списък с нейните собствени полета и свързани таблици.
Тук се използва същия механизъм за избор – или се избира желаното поле, или се отваря
съответната свързана таблица, и се избира от нейните полета.
След натискане на бутона „ОК“, новата колона се появява в таблицата.

7.6.2. Преименува колона
Дава възможност за избор на ново поле, върху което да се базира избраната колона,
както и за смяна на заглавието и.

7.6.3. Копира колона
Дава възможност за добавяне на нова колона, най-близка до избраната. Отваря се
директно таблицата и полето, върху които е базирана оригиналната колона, като по този
начин се спестява на потребителя търсенето на връзките между таблици и полета.

7.6.4. Премахва колона
Премахва избраната колона от визуализацията. Тя продължава да съществува в базата
данни и може да бъде добавена отново при нужда.

7.6.5. Повторения и Без повторения
При избор на „Повторения”, се показват всички записи, за които стойността в избраната
колона се повтаря повече от веднъж.
Пример: проверка за дублиране на кадастрални идентификатори на имоти или
собственици с повече от един имот.
При избор на „Без повторения” се показва такова множество от записи, за което в
избраната колона всяка стойност се появява само по веднъж. Ако има записи със същата
стойност, се показва само първият срещнат от тях.
Пример: да се покажат всички собственици на имоти по веднъж.

7.6.6. Копира
Маркираните редове и колони ги копира в клипборда. Оттам те могат да бъдат поставени
в друга програма или текстов редактор.

7.6.7. Копира клетка
Копира съдържанието на избраната клетка без значение какво е маркирано.

7.6.8. Упражнение
Упражнение 1
Да се намерят лозята.
1. Отварят се всички паспорти.
2. Добавя се колона "НТП Текст" – от свързана таблица "Начин_полз", поле "съкращ".
3. Да се филтрират по полето "НТП Текст" да съдържа "лозе".
Упражнение 2
Да се намерят различните видове ниви.
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1. избира се "Нач. условие".
2. филтрира се по полето "НТП Текст" да съдържа "нива".
3. избира се "без повторения".
Упражнение 3
Да се намерят имотите, които са държавна собственост. (Отг. 382)
1. избира се "нач. Условие".
2. добавя се колона "вид собст" като текст (да се покаже смяната на текст и код)
3. филтрира се по полето "вид собст" да съдържа "държ".
4. избира се "без повторения".
Упражнение 4
Да се намерят нивите, в които са общината е собственик. (Отг. 349)
1. Отваря се "Собственост" > Имот > Всички.
2. Добавя се колона от свързана таблица "Собственик" - "вид субект" като текст (да се
покаже смяната на текст и код)
3. Цъка се върху "Вид субект" и се избира "без повторения". Така виждаме всички
уникални стойности на номенклатурата. И виждаме, че общината е записана като
"Общината".
4. Избираме "начално условие".
5. филтрира се по полето "вид субект" да бъде равно на "Общината".
Упражнение 5
При така получения резултат, да се намерят нивите, които са собственост на общината.
1. Добавяме колона от свързани таблици – Имот, Начин полз, съкращ
2. Филтрираме по полето Съкращ да е равно на "нива"
Упражнение 6
Да се намерят имотите на Спаска Спасова. Те са две с различни ЕГН-та. Трябва да
изберем една от тях (по-възрастната). (Отг. 666)
1. намираме името от Собственост / Собственик и копираме ЕГН-то й
2. От Собственост / Имот търсим по ЕГН на собственика
Упражнение 7
Да се намерят съсобствениците на Василка Ангелова.
1. От Собственост / Собственик намираме ЕГН-то й
2. От Собственост / Имот намираме всичките й имоти (избор по ЕГН), (Отг. 623)
3. Копираме номерата на имотите
4. Отваряме всички имоти и филтрираме по запазените номера на имоти. (Отг. 2228)
5. Добавяме колона ЕГН и избираме без повторение по нея. (Отг. 39 записа)
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7.6.9. Конфигурация
Възможностите за специфична конфигурация на избраните записи в браузъра се
реализират посредством три команди от контекстното меню. Тъй като те са свързани с
изобразяването на графични обекти, е необходимо в браузъра да бъде визуализирано
поне едно поле от графична таблица. Например, ако сте отворили таблицата с паспорти
на имоти, която не е графична, е необходимо да добавите поне едно поле от свързаната
таблица "Имот", която е графична.
Менюто Конфигурация + дава възможност избраните записи в браузъра да бъдат
изобразени графично по специален начин. При избор на това меню се появява екрана за
настройка на конфигурацията, който е подобен на екрана от меню "Маски":

От този екран могат да се настройват различни компоненти на избраните обекти,
например: контур, надпис, окръжност (кръг около надписа за някои обекти като масивите),
ID (системен идентификатор) и запълване.
Тази функционалност е изключително удобна за лесна графична визуализация на
обектите, които сме селектирали и обработвали в табличния браузър.
Операцията Конфигурация <- дава възможност изобразяването на избраните обекти да
бъде същото като това на вече съществуващ обект в графичната област. При избора на
тази възможност, курсорът се превръща в квадратче за посочване и потребителят трябва
да избере обект от графичната област, чиито настройки да се копират върху избраните
обекти в таблицата.
Операцията Конфигурация – анулира специалните настройки за обектите от табличния
браузър и те се показват отново по стандартния за тях начин, дефиниран в меню "Маски".

7.6.10.

Подсветване

Тази операция също се използва само за графични обекти и ако избраната таблица не е
графична, трябва да се добави поле от свързана графична таблица, за да бъде достъпна
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тази опция. Подсветването добавя избраните в браузъра обекти към графичната
селекция, която след това може да бъде обработвана с графични методи. Най-ефективно
тази функционалност се използва в комбинация с Конфигурация+, така че подсветнатите
графични обекти да имат и собствен начин на представяне (например, по-дебел контур
или запълване с отличителен цвят), така че да бъдат по-лесно забелязани в графичната
област.

7.6.11.

Панел “Клипборд”

Панелът “Клипборд” предлага възможности за улеснена работа с
данни, копирани в системния клипборд на компютъра. Тук ще
разгледаме бутона „Операции с имоти“. Ако сте копирали от някъде
кадастрални идентификатори, подредени в колона, с този бутон
можете да ги използвате бързо и лесно за някои от най-често
използваните операции с имоти.
Например, имате списък от кадастрални идентификатори, подредени в една колона в
Microsoft Excel. Копирате тази колона в системния клипборд и извиквате функцията
„Операции с имоти“ от панела „Клипборд“. CadIS автоматично проверява кои от
зададените данни са с коректно дефинирани кадастрални идентификатори (т.е.
включващи ЕКАТТЕ, кадастрален район и номер на имот, разделени с точки) и ги маркира
като намерени с . Ако данните не могат да бъдат разпознати като коректни кадастрални
идентификатори по смисъла на Наредба № РД-02-20-3 от 29 септември 2016 г. за
структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот, те се маркират с
иконката за грешен формат .
Ако в даденото землище не са намерени имоти със съответния кадастрален
идентификатор, тези записи се маркират като липсващи с .
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При натискане на десния бутон на мишката върху списъка с идентификаторите, се
появява контекстно меню, в което потребителят има няколко допълнителни възможности:


Поставяне дава възможност за добавяне на нови данни от системния клипборд;



Изтриване изтрива избраните редове от списъка с идентификатори;



Добавяне на нов дава възможност ръчно да се добави нов кадастрален
идентификатор;



Премахване на повторенията изчиства повтарящите се редове.

В горната част на екрана има комбо-бокс, който предлага различни варианти за
използването на намерените данни: те могат да бъдат експортирани в Google Earth, ако
имате инсталиран този продукт, може да бъде отворен табличния браузър с таблицата
„Паспорти на имоти“ или с таблицата „Собственост на имоти“, или пък данните да бъдат
експортирани в GPS файл. При натискането на бутона „Изпълнение“, избраната операция
се изпълнява.

7.6.12.

Упражнение

Упражнение 1
Да се намерят имотите, в които са общината е собственик и да се изчертаят с дебел (2
мм) зелен контур и запълване с дясна щриховка с жълт цвят.
1. отваря се справка "Собственост" – всички.
2. добавя се колона от свързана таблица "Собственик" - "вид субект" като текст (да се
покаже смяната на текст и код)
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3. Цъка се върху "Вид субект" и се избира "без повторения". Така виждаме всички
уникални стойности на номенклатурата. И виждаме, че общината е записана като
"Общината". (Отг. 1320)
4. Избираме "начално условие".
5. филтрира се по полето "вид субект" да бъде равно на "Общината".
6. Добавя се поле от графичната таблица ИМОТ (GR_AREA). Избират се всички редове и
се прави Конфигурация +
Упражнение 2
Да се намерят имотите на Спаска Спасова и да се оцветят с дебел червен контур и
запълване с лява щриховка светло червена. Те са две с различни ЕГН-та. Трябва да
изберем една от тях (по-възрастната).
1. Намираме името от Собственост / Собственик и копираме ЕГН-то й
2. От Собственост / Имот търсим по ЕГН на собственика
3. Добавя се поле от графичната таблица ИМОТ (GR_AREA). Избират се всички редове и
се прави Конфигурация +
Упражнение 3
Премахване на специфичната конфигурация.
1. Отваряме всички записи. Избираме всички записи (Ctrl-A)
2. Избираме Конфигурация -
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