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G e o M a G a z y n

J est infrastruktura budowa-
na dla naszej przyjemnoś ci 

(jak nowe stadiony), jest ta bu-
dowana dla wygody (jak auto-
strady czy lotniska) i jest ta, bez 
której trudno sobie wyobrazić 
nasze codzienne życie – to sie-
ci dystrybucji mediów. Ich ja-
kość i niezawodność decydu-
ją o tym, czy w domu będzie 
ciepło, nie rozmrozi się lodów-
ka, a dzieci obejrzą dobranoc-
kę. Infrastruktura każdego ro-
dzaju wymaga opieki w całym 
okresie funkcjonowania. Od 
jakości narzędzi informatycz-
nych stosowanych w procesie 
zarządzania nią zależy w du-
żej mierze efektywność sie-

Dbajmy o infrastrukturę
ci dystrybucji mediów. Precy-
zyjna wiedza o infrastrukturze 
przyspiesza reakcję właś ciwych 
służb na zdarzenia w sieciach, 
takie jak awarie, niekontrolowa-
ne pobory czy wycieki z insta-
lacji. To przekłada się na niższe 
koszty eksploatacji i finalnie na 
rachunki, które płacimy za wo-
dę, gaz czy energię elektryczną. 
W  bieżącym „Be GeoMaga-
zynie” prezentujemy aplikację 
Bentley sisNET, która wspo-
maga procesy związane z in-
frastrukturą w  przedsiębior-
stwach dystrybucji mediów 
– zakładach wodociągów i ka-
nalizacji, dystrybucji gazu, ener-
gii elektrycznej czy cieplnej, 

a także w telekomu-
nikacji. Bent ley sisNET 
wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom służb 
odpowiedzialnych 
za zarządzanie infra-
strukturą i jej eksplo-
atację. Oferuje szero-
ką funkcjonalność wspierającą 
planowanie, tworzenie, zarzą-
dzanie, dokumentowanie oraz 
rozwój sieci.

W listopadzie 2012 roku 
w Amsterdamie odbę

dzie się kolejne spotkanie 
użytkowników z całego świa-
ta i prezentacja najciekawszych 
projektów zrealizowanych 

w technologii Bentley. 
Te naj bardziej inno-
wacyjne nagrodzone 
zostaną Be Awards. 
Udział w  spotkaniu 
w Amsterdamie to 
możliwość skonfron-
towania realizowa-

nych projektów z najlepszymi 
na świecie, okazja do wymia-
ny doś wiadczeń i poznania naj-
nowszych technologii Bentley 
Systems. Zachęcamy Państwa 
do zgłaszania swoich projektów 
i udziału w Be Inspired 2012 
oraz życzymy ciekawej lektury 
„Be GeoMagazynu”!

Mirosław Pawelec

Pobudź swoje dane przestrzenne

Bentley sisNet
n Bentley sisNET jest 

zaawansowanym 
systemem informa-

cji geograficznej dla branży 
sieciowej. Wykorzys tuje po-
pularną platformę graficzną 
Bentley MicroStation i śro-
dowisko bazodanowe Orac-
le. Efektywne gromadze-
nie danych, edycja, analizy 
przestrzenne, zapytania, 
tworzenie map tematycz-
nych i możliwość wszech-
stronnej wymiany danych 
to zalety systemu. 

B entley sisNET od wielu lat 
z  powodzeniem wspie-

ra działania przedsiębiorstw 
zajmujących się dystrybucją 

mediów – w energetyce, cie-
płownictwie, dystrybucji ga-
zu, wodociągach i kanaliza-
cji, a także w telekomunikacji. 

Jest również odpowiedzią na 
potrzeby tych firm, które za-
rządzają majątkiem sieciowym 
w kilku branżach (multiutility).

Rys. 1. System Bentley sisNET V8i z przykładem sieci ciepłowniczej
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>architektura 
rozwiązania
Bentley sis NET udostępnia 
pełną funkcjonalność syste-
mu i  jest przeznaczony dla 
użytkowników zajmujących 
się wprowadzaniem danych, 
tworzeniem analiz i zapytań. 
Moduł Bentley sisFLOW przez 
tematyczne i topologiczne za-
pytania oraz analizy pozwala 
na pełny dostęp do danych 
oraz ich kompleksowe wyko-
rzystanie. Użytkownik może 
przygotowywać mapy tema-
tyczne, analizy obszarów za-
mkniętych sieci oraz przekroje 
sieci wraz z wymiarowaniem 
wszystkich elementów. Z ko-
lei sis VIEW zaprojektowano 
jako mobilną stację roboczą, 
a sis IMS dostępny jest z pozio-
mu przeglądarki internetowej 
i umożliwia przegląd oraz mo-
dyfikację atrybutów obiektów.
>Model danych oraz zarzą-
dzanie danymi. Sposób defi-
niowania modelu danych oraz 
funkcjonalności pozwalają na 

dostosowanie systemu do po-
trzeb każdej branży sieciowej, 
jak również na obsługę róż-
nych modeli danych w jednym 
spójnym systemie GIS. Bentley 
sisNET posiada dedykowane 
moduły i narzędzia odpowia-
dające na potrzeby dostawców 
i dystrybutorów mediów. Zna-
czącą zaletą systemu jest je-
go elastyczność i łatwa konfi-
guracja. Aplikacja poz wala na 
umieszczenie i  wykorzysta-
nie w systemie informacji ka-
tastralnych, środowiskowych 
oraz innych danych niezbęd-
nych do planowania i zarzą-
dzania siecią.
Model danych w sis NET opar-
ty jest na tzw. klasach obiek-
tów. Obiekty o takiej samej 
charakterystyce i podobnych 
relacjach usystematyzowa-
ne są w grupy. Struktura taka 
nie wyklucza przypadku, kie-
dy określony obiekt wymaga 
szczególnych atrybutów lub 
reguł biznesowych, i wtedy 
wszystkie te elementy mogą 

równoczes nej edycji obiek-
tu przez więcej niż jednego 
użytkownika, modyfikowane 
obiekty są blokowane. Dzieje 
się to na poziomie pojedyn-
czych obiektów, dzięki czemu 
nie jest konieczne blokowanie 
całych obszarów zawierających 
te obiekty. Pozwala to zacho-
wać integralność systemu GIS 
i jednocześ nie umożliwia wy-
dajniejszą pracę. Po zakończe-
niu działań użytkownik może 
zmiany zapisać (wtedy zmody-
fikowane obiekty zostają zak-
tualizowane w bazie danych 
i odblokowane dla pozosta-
łych użytkowników) lub usu-
nąć (obiekty pozostają niena-
ruszone). 

>Przegląd 
funkcjonalności
>Wyświetlanie. Prezenta-
cja graficzna danych prze-
strzennych w sisNET odbywa 
się we współpracy z Bentley 
Micro Station. Dane przestrzen-
ne przechowywane są w śro-

Rys. 2. Bentley sisNET – linia produktów

Rys. 3. Architektura logiczna systemu

Rys. 4. Edytor obiektu sis NET. Atrybuty są usystematyzowane tematycznie 
na zakładkach (indywidualnie konfigurowalnych) 

zostać zdefiniowane na po-
ziomie obiektu. Model danych 
przechowywany jest w bazie 
danych Oracle i nie zależy od 
wersji oprogramowania, co po-
zwala na bezproblemową jego 
aktualizację. Wszystkie kompo-
nenty modelu danych sisNET są 
szczegółowo opisane w posta-
ci dokumentów HTML i dostęp-
ne dla użytkownika z poziomu 

interfejsu. 
>Transakcje. W ce-
lu zapewnienia jak 
najwyższego pozio-
mu bezpieczeństwa 
i  kompletności da-
nych Bentley sis N E T 
wykorzystuje kon-
cepcję transakcji 
(zmian). Podczas 
edycji wszystkie dane 
przechowywane są 
osobno w tzw. Zada-
niach, tak więc orygi-
nalne dane pozosta-
ją nienaruszone. Aby 
zachować spójność 
danych i zapobiec 
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dowisku Oracle oraz w plikach 
DGN. Bentley sisNET obsługuje 
ponad 50 najpopularniejszych 
formatów plików wektorowych 
oraz umożliwia nie tylko pod-
łączanie plików rastrowych, 
ale również ich obróbkę i wy-
świetlanie w postaci mapy hy-
brydowej. Wyświetlanie i za-
rządzanie mapą dostępne jest 
poprzez sisNET Explorer. Na-
rzędzie to służy do wszech-
stronnego zarządzania za-
wartością okna mapy. sisNET 
dostarcza narzędzi administra-
cyjnych do tworzenia własnych 
map tematycznych z uwzględ-
nieniem praw użytkowników 
do przeglądania i modyfiko-
wania obiektów.
>Reprezentacja graficzna 
i etykietowanie. Każdy obiekt 
może posiadać wiele reprezen-
tacji graficznych zależnych od 
wartoś ci wybranych atrybutów 
i skali. Dla przykładu armatura 
może być różnie przedstawio-
na w zależności od tego, czy 
jest zamknięta, czy otwarta. 
Wszystkie powiązane kryteria 
graficzne, takie jak kolor, styl, 
wypełnienie, przezroczys tość, 
priorytet wyświetlania czy 
symbol obiektu, mogą zostać 
okreś lone przez odpowiednie 
wartości atrybutów czy cha-
rakter relacji. 
Te same zasady reprezentacji 
dotyczą etykietowania obiek-
tów. Etykiety są generowane 
w sisNET z poziomu bazy da-
nych, gdzie powiązanie mię-
dzy reprezentacją graficzną 
i  zawartoś cią bazy jest syn-
chronizowane i przechowywa-
ne. Zmiany dokonane na atry-
butach obiektu automatycznie 
modyfikują jego reprezentację 
graficzną oraz etykietowanie. 
Istnieje możliwość zdefiniowa-
nia wielu typów etykiet o róż-
nych parametrach, takich jak 
sposób wstawiania, orien-
tacja względem obiektu czy 
treść np. obejmująca kombi-

nacje złożone z wielu atrybu-
tów (rys. 5).
>Świat wew nętrzny oraz 
przekroje kabli. Bentley sisNET 
daje możliwość dokumento-
wania elementów wewnętrz-
nych takich obiektów, jak np. 
stacja, komora czy skrzynka 
rozdzielcza, wraz z relacjami 
topologicznymi. Wyniki śle-
dzenia rozpływu sieci i ana-
liz topologii mogą zależeć od 
stanów elementów wewnętrz-
nych (rys. 6).
Dodatkowe funkcje pozwala-
ją również na tworzenie roz-
budowanych modeli przekroju 
kabli. Dzięki takiemu rozwią-
zaniu użytkownicy 
są w stanie określić 
położenie poszcze-
gólnych wiązek oraz 
uzyskać pros ty bez-
pośredni dostęp do 
niezbędnych infor-
macji (rys. 7). 
>Zapytania tema-
tyczne. W sisNET za-
pytania tematyczne 
są wykonywane na 
podstawie informacji 
przestrzennej, war-
tości atrybutów lub 
kombinacji obu tych 
typów. Ich składnia 
może być zapisywa-
na i udostępniana in-
nym użytkownikom 
lub wykorzystywa-
na w kolejnych ana-
lizach. Wynik każde-
go zapytania bądź 
analizy może zostać 
wyeksportowany do 
uniwersalnych for-
matów: HTML, XML, 
XLS, DOC, CSV.
> P l o t o w a n i e . 
W s z e c h s t r o n n ą 
funkcjonalność dla 
pe łnoska lowego 
plotowania sisNET 
oferuje w zintegro-
wanym narzędziu 
sisFRAME. Pozwala 

ono na definio-
wanie własnych 
szablonów wydru-
ków, obsługę treś
ci pozaramkowej 
i elementów po-
mocniczych oraz 
u m i e s z c z a n i e 
wielu okien ma-

powych w różnych skalach na 
jednym arkuszu. Wygenerowa-
ny arkusz mapy może zostać 
wydrukowany bezpośrednio 
z sisNET, ale również osobno 
zapisany lub przesłany bezpoś
rednio w e-mailu.
>Rozwiązania mobilne oraz 
internetowe. sisVIEW jest 
mobilną stacją roboczą, któ-
ra w  terenie zapewnia dos
tęp do wszystkich informacji 
o sieci, m.in. o położeniu i geo-
metrii, atrybutach, topologii, 
relacjach. sisVIEW powstał ja-
ko intuicyjny i łat wy w użyciu 
klient dostępny na urządze-
nia mobilne, np. tablety, któ-

ry wspiera wszystkie procesy 
biznesowe wykonywane na da-
nych przestrzennych, eliminu-
jąc konieczność prowadzenia 
dokumentacji w formie papie-
rowych szkiców, np. z inspekcji 
w terenie (rys. 8). 
Rozwiązaniem sieciowym jest 
Internetowy Serwer Mapowy 
sisIMS. Aplikacja ta umożli-
wia zdalny dostęp do infor-
macji przestrzennej za pomo-
cą przeglądarki internetowej. 
Oprócz podstawowych funk-
cji, takich jak przeglądanie da-
nych czy plotowanie, pozwala 
na edycję atrybutów obiektów, 
wykonywanie zapytań czy eks-
port danych (rys. 9).

>Interoperacyjność
Kluczowa dla systemów in-
formacyjnych jest ich intero-
peracyjność. Bentley sisNET 
charakteryzuje się otwartą ar-
chitekturą pozwalającą na po-
łączenie i integrację z systema-

Rys. 5. Etykiety mogą być automatycznie tworzone oraz umieszczone równolegle  
do kab li w ustalonym porządku

Rys. 6. Jeden z wielu przykładów reprezentacji świata wewnętrznego

Rys. 7. Przedstawienie przekroju kabli wraz z pozycją wiązek i ich szczegółowym opisem
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mi, takimi jak SAP, Dig Silent 
czy SINCAL. Istotą takiego roz-
wiązania jest umożliwienie wy-
miany oraz synchronizacji da-
nych pomiędzy systemami. 
> Formaty. MicroStation 
i Bentley Map – graficzny sil-
nik sisNET – obsługują forma-
ty wektorowe, tj.: DGN, DWG, 
DXF, MIF/MID i SHP, oraz for-
maty rastrowe, jak np. BMP, 
TIFF, GeoTIFF, JPG. Dodatko-
wo dzięki darmowej wtycz-
ce FME sisNET współpracu-
je ze  wszystkimi formatami 
wspieranymi przez FME.
>Referencje. sisNET umoż-
liwia podłączenie zewnętrz-
nych odniesień z wielu źródeł. 
Oprócz standardowych forma-
tów MS Office (DOC, XLS, MDB 

itp.), formatów rastrowych 
i graficznych (JPG, TIFF, BMP) 
można podłączyć pliki wideo 
(WAVE, AVI, MPG) oraz two-
rzyć hiperlinki. sisNET pozwa-
la na dwukierunkową wymia-
nę między wieloma aplikacjami 
MS Office. Taka wymiana mo-
że obejmować zarówno dane 
opisowe pochodzące z analiz 
i zapytań, jak i związane z nimi 
dane graficzne. Informacje mo-
gą stanowić załącznik do wia-
domości email skierowanej do 
klienta zawierającej zawiado-
mienie o planowanym odcięciu 
dostaw mediów wraz z mapą 
prezentującą np. obszar awarii.
> Integracja ERP/GIS. Jedną 
z mocnych stron Bentley sis NET 
jest możliwość integracji infor-

macji GIS i  bran-
żowych w system 
zarządzania ma-
jątkiem sieciowym 
(SZMS). Połącze-
nie takie umożli-
wia wyszukiwanie, 
tworzenie i mody-
fikowanie informa-
cji SAP wewnątrz 
Bent ley sisNET, 
a co więcej – two-
rzenie wiadomoś
ci i zamówień SAP 
z poziomu sisNET 
(z wykorzys taniem 
sis NET Expert Seat 
lub sisIMS). Taka 
integracja przyczy-
nia się do obniże-
nia kosztów ope-
racyjnych oraz 
sprawnie jszego 

zarządzania siecią i planowa-
nia przyszłych zadań, np. mo-
dernizacji i napraw sieci.

>Bezpieczeństwo  
w systemie
Wyjątkowo istotnym aspektem 
w przedsiębiorstwie jest bez-
pieczeństwo zasobów cyfro-
wych. Możliwość definiowa-
nia praw dostępu do systemu 
jest kluczowa dla kontrolowa-
nia operacji.
>Bezpieczeństwo danych. 
Wewnątrz sisNET bezpieczeń-
stwo systemu jest rozwiązane 
na dwóch poziomach: zabez-
pieczenie edycji danych po-
przez zarządzanie upraw-
nieniami użytkowników oraz 
tworzenie kopii zapasowych 

systemu i bazy da-
nych.
Edycja danych 
w  bazie jest re-
alizowana przez 
dwie fazy zatwier-
dzeń oraz rozbu-
dowaną koncep-
cję tzw. długich 
transakcji. Proce-
dura modyfikacji 
jest wykonywana 
z wykorzystaniem 
pesymist yczne -
go blokowania 
obiektów. W Za-
daniu zapisywane 
są wszystkie do-
konane zmiany, 
objęte modyfika-

cją obiekty GIS, poszczególne 
etapy modyfikacji, co umożli-
wia wycofanie zmian w każ-
dym momencie przed zatwier-
dzeniem. 
Mechanizm tworzenia kopii 
zapasowych bazy danych oraz 
systemu plików zapewnia peł-
ną kontrolę i bezpieczeństwo 
danych. Kopie zapasowe mo-
gą być wykonywane w wersji 
cotygodniowego pełnego za-
pisu bazy i systemu plików lub 
codziennie w sposób przyro-
stowy. 
>Dostęp użytkownika. Bent
ley sisNET pozwala na zdefi-
niowanie użytkowników oraz 
ich uprawnień. Prawa dostę-
pu mogą być zdefiniowane 
jako odczyt, zapis, edycja, 
usuwanie czy zatwierdzanie 
oraz odpowiednio do obsza-
rów graficznych, funkcji, me-
nu, obiektów, klas czy typów 
i atrybutów. Uprawnienia są 
przypisywane do pojedyn-
czego użytkownika lub przez 
zdefiniowanie grup użytkow-
ników z podobnymi prawami. 
Wszystkie aplikacje, wliczając 
sisNET oraz sisIMS, posiadają 
tę samą koncepcję autoryzacji.
>Podsumowanie. Bez wąt-
pienia Bentley sisNET spełnia 
wysokie standardy przedsię-
biorstw sieciowych. Oferuje 
szeroką funkcjonalność wspie-
rającą planowanie, tworzenie, 
zarządzanie, dokumentowanie 
oraz rozwój sieci. sisNET po-
siada zaawansowane reguły 
zawierające kontrole spójnoś
ci danych, zakresów wartości 
słowników, które mają za za-
danie gwarantować najwyższą 
jakość zgromadzonych i mo-
dyfikowanych danych. Przy 
znacznej liczbie specjalistycz-
nych funkcji pozostaje syste-
mem prostym i przyjaznym 
użytkownikowi, spełniającym 
wszystkie wymagania, jakie 
obecnie stawia się przed sys-
temami GIS. Potwierdza to du-
ża liczba wdrożeń wykonanych 
na terenie Niemiec, Austrii czy 
Holandii oraz pełna satysfakcja 
naszych użytkowników.

Magdalena Morawska
Aleksander Radziwon 

Bentley Systems Polska  
Sp. z o.o.

Rys. 8. Widok modułu sisVIEW, mobilnej stacji roboczej z pakietu sisNET

Rys. 9. Ekran sisIMS, aplikacja webowa z pakietu sisNET


