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Po zawodach

O programowanie SoftMine 
Ewid służy do prowadze-

nia ewidencji gruntów i budyn-
ków oraz do realizacji zadań 
w zakresie:
>obrotu nieruchomościami,
>wyliczania opłat z tytułu 
użytkowania wieczystego,
>wyliczania opłat z tytułu 
wyłączania gruntów z pro-
dukcji rolnej i leśnej,
>wspomagania naliczania 
podatku od gruntu, budyn-
ków i budowli, 

SoftMine ewid

>rekultywacji terenów po za-
kończonej działalności przemy-
słowej,
>wyceny nieruchomości,
>dzierżawy,
>szkód w otoczeniu zakładu 
produkcyjnego wynikających 
z jego działalności,
> lokalizacji obiektów ochro-
ny środowiska (oczyszczalnie, 
czujniki pomiarowe itp.),
>dostarczania zainteresowa-
nym jednostkom informacji na 
temat nieruchomości.

Interfejs programu składa się 
z trzech podstawowych mo-
dułów.

>Moduł Opisowy
Umożliwia dostęp do wszyst-
kich danych opisowych za-
wartych w systemie, które są 
przechowywane w relacyjnej 
bazie danych (MS SQL Ser-
ver). W zależności od upraw-
nień użytkownika dane w tym 
module mogą być tylko prze-
glądane lub także edytowane. 

Prowadzona historia obiektów 
pozwala na dostęp do stanu 
obiektu sprzed dokonanej edy-
cją. Okna wyświetlające dane 
podzielone są na grupy tema-
tyczne, między którymi istnie-
ją powiązania (np. z okna nie-
ruchomości można sięgnąć do 
dokumentów czy opłat).

>Moduł Graficzny
Umożliwia dostęp do danych 
przedstawionych w postaci 
graficznej, czyli mapy. W ce-
lu prezentacji danych graficz-
nych moduł ten współpracuje 
z MicroStation, integrując się 
z platformą graficzną i wyko-

n Program SoftMine Ewid został stworzony na potrzeby jednostek zajmujących 
się ewidencjonowaniem nieruchomości lub zarządzaniem nimi. Uniwersalność 
systemu sprawia, że może być stosowany w różnego rodzaju podmiotach. 

Współpracuje z MicroStation, integrując się z platformą graficzną i pozwalając na roz-
szerzenie funkcji poprzez wykorzystanie specjalistycznych narzędzi firmy Bentley. 

Rys. 1. Moduł Opisowy Systemu SoftMine Ewid

dokończenie na s. 36

L ato 2012 dobiega końca. Za 
nami Mistrzostwa Europy 

w Piłce Nożnej oraz Igrzyska 
Olimpijskie. Co dalej? I nie cho-
dzi wcale o pytanie „Jak żyć?”, 
które przeszło już do klasyki. 
Ale o to, co teraz z wybudo-
waną infrastrukturą, jak zadbać 
o jej utrzymanie i racjonalne 
wykorzystanie takich obiektów, 
jak choćby piłkarskie stadiony, 
którym malkontenci nie wróżą 

kariery. No i przede wszystkim, 
co z niedokończonymi projek-
tami drogowymi i kolejowy-
mi, z planami, które miały być 
realizowane? O infrastrukturę 
w Londynie na szczęście nie 
musimy się mart wić, zatrosz-
czą się o nią Anglicy. A u nas? 
Odpowiedź może być tylko jed-
na: dbać o to, co już mamy, do-
kończyć to, co zaczęliśmy (oby 
służyło jak najdłużej) i realizo-
wać (rozważnie!) plany. 

T akie podejście właściwe 
jest także dla Bentley Sys-

tems – stąd nieustanne dba-
nie o  jakość produktów, ich 
rozwój, kolejne nowe wersje 
odpowiadające potrzebom 
użytkowników. W bieżącym 

„Bentley GeoMa-
gazynie” prezen-
tujemy szerzej 
najnowszą wer-
sję Bentley Map 
V8i SS3. To kolej-
na – obok Micro-
Station i Descar-
tes – aktualizacja 
aplikacji GIS Bent
ley w  tym roku. 
Prezentujemy także praktycz-
ne wykorzystanie technologii 
Bentley w aplikacji Soft_Mine 
Ewid, stworzonej przez pol-
skich inżynierów dla krajo-
wych użytkowników, wspoma-
gającej zarządzanie budynkami 
i gruntami, szczególnie przy-
datnej na terenie dużych za-
kładów przemysłowych. 

A już niedługo,   
bo w listopa-

dzie, w  Amster-
damie doroczne 
spot kanie Be In-
spired, na którym 
odbywają się  pre-
zentacje najbar-
dziej innowacyj-
nych projektów 
zreal izowanych 

z wykorzystaniem technolo-
gii Bentley. Mamy nadzieję, 
że w tym roku wśród nagro-
dzonych znajdą się również 
projekty polskich inżynie-
rów. Serdecznie zapraszamy 
do Amster damu i do lektury 
„Bent ley GeoMagazynu”. 

Mirosław Pawelec
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Bentley Map V8i 
SELECT Series 3

N ajwiększe, a równocześ
nie najbardziej oczekiwa-

ne przez użytkowników zmiany 
w Bentley Map V8i SELECT Se-
ries 3 dotyczą współpracy z ba-
zami danych oraz obsługi pro-
tokołów i usług sieciowych. Od 
wielu lat, szczególnie w dużych 
projektach, rekomendowane 
było użycie bazy danych Orac-
le, w tym Oracle Spatial. Opro-
gramowanie Bentley Map było 
w takim przypadku edytorem 
danych (graficznych i  opiso-
wych) przechowywanych w ba-
zie. Zapytania do bazy zwracały 
i wyświetlały na ekranie aktual-
nie potrzebne informacje, które 
po edycji mogły być wysyłane 
z powrotem do bazy. Od wer-
sji SS3 taka sama funkcjonal-
ność dostępna jest dla Micro
soft SQL Ser ver. Menedżer 
map, będący integralną częścią 
Bentley Map, zyskał możliwość 
definiowania nowego źródła 
danych. Tworzenie projektów 
opartych na MS SQL, ale rów-
nież łączenie w jednym opra-
cowaniu danych pochodzących 
z różnych źródeł, baz danych 
i informacji przechowywanych 
w popularnych formatach GIS 
zapewnia wyższy stopień inter
operacyjności. 
Co szczególnie ważne, obsłu-
ga obu baz danych jest bez-
pośrednia. Nie są wymagane 
żadne „systemowe” tabele, ko-
lumny, aby wykorzystać pełną 
funkcjonalność Spatial. Defi-
niowanie filtrów czy sposobu 
sortowania danych odbywa się 
bezpośrednio, z pełną szybkoś
cią połączenia z serwerem ba-

n Informowaliśmy ostatnio na łamach „GeoMaga-
zynu” o aktualizacjach naszego oprogramowa-
nia MicroStation oraz Bentley Descartes w ra-

mach wersji SELECT Series 3 (SS3). Aktualizacja objęła 
również inne aplikacje geoprzestrzenne. Dziś słów kilka 
o zmianach w Bentley Map V8i SS3.

zy danych. Dzięki temu mamy 
błys kawiczny dostęp do du-
żej liczby rekordów przy uży-
ciu tabelarycznej przeglądarki 
danych. Pamięć stacji roboczej 
nie jest przeciążana nawet przy 
pracy z bardzo dużymi zbiorami 
danych. Od wersji SS3 niezależ-
nie dla każdego źródła danych 
możemy określić, czy dane ma-
ją być pobierane w sposób dy-
namiczny. W takim przypadku 
z bazy danych pobierane będą 
tylko informacje wyświetlane 
w danej chwili na ekranie. Przy 
zmianie powiększenia czy przy 
przesuwaniu zawartości ekranu 
interfejs bazy danych sam za-
dba, by pobrać potrzebne in-
formacje. Również zwracając 
dane do bazy po edycji, może-
my określić, że przesyłane mają 
być tylko informacje wyświetla-
ne na ekranie, a nie dla całe-
go, często olbrzymiego, opra-
cowania.

M iędzynarodowa organi-
zacja Open Geospatial 

Consortium (OGC), zrzesza-
jącą ponad 450 firm, agencji 
rządowych i uczelni, zapew-

nia współpracę przy rozwi-
janiu i implementacji otwar-
tych standardów dla danych 
i usług przestrzennych do ce-
lów przetwarzania danych i ich 
udostępniania. Bent ley Map 
od dawna obsługuje jeden ze 
standardów OGC do udostęp-
niania map rastrowych przy 
użyciu sieci – Web Map Servi
ce (WMS). Teraz w wersji SS3 
mamy również do dyspozycji 
standard Web Feature Service 
(WFS). Użytkownicy uzyskują 
większą swobodę w zakresie 
edycji czy analizy danych, które 
nie są, jak w WMS, przesyłane 
jako grafika rastrowa. W WFS 
mamy do czynienia z dany-
mi wektorowymi w formacie 

GML. Podobnie jak w przypad-
ku baz danych, również dane 
pozyskiwane przy użyciu sieci 
mogą być wyświetlane dyna-
micznie. Dostępne są wszyst-
kie narzędzia resymbolizacyjne 
pozwalające na wyświetlanie 
danych z dowolnie zdefiniowa-
nymi atrybutami. W stosunku 
do danych WFS możemy uży-
wać dowolnych narzędzi Bent
ley Map – wprowadzać opisy, 
prowadzić analizy, tworzyć 
mapy tematyczne, raporty itp.
W tej wersji Bentley Map cał-
kowitej przebudowie uległy 
narzędzia do tworzenia siatek 
kartograficznych. Do dyspo-
zycji mamy kreator, który po-
zwala zautomatyzować wiele 

Rys. 1. Miasto w trzech wymiarach

Rys. 2. Analiza nasłonecznienia 
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czynności edycyjnych. Możli-
we jest również zdefiniowa-
nie wielu siatek dla jednego 
opracowania czy wykorzysta-
nie kilku układów odniesienia. 
Po zmianie parametrów siat-
ki automatycznie uaktualnia-
ją się na ekranie, można też 
szybko przekonwertować siat-
kę do standardowych elemen-
tów graficznych.

B entley Map jest jednym 
z podstawowych narzę-

dzi rozwijanej przez Bentley 
koncepcji 3D City GIS. Dlate-
go wiele zmian w wersji SS3 
dotyczy zagadnień trójwymia-
rowych. Najważniejsze z nich 
to kont rola topologii 3D dają-
ca użytkownikom pewność, że 
wprowadzane elementy bry-
łowe są poprawne z geome-
trycznego punktu widzenia. 
Narzędzia te pozwalają kory-
gować lub zszywać powierzch-
nie, automatycznie naprawiać 
najczęściej pojawiające się 
błędy czy problemy, tworzyć 
elementy bryłowe przez rzu-
towanie powierzchni (np. da-
chów) do przecięcia z trójwy-
miarowym modelem terenu 
itp. Nowe funkcje umożliwia-
ją tworzenie spójnych mode-
li bryłowych 3D, ograniczają 
czas modelowania istniejących 
danych 3D, zapewniają uzys
kiwanie danych gotowych do 
przechowywania w trójwymia-
rowych bazach danych oraz na 
potrzeby wizualizacji.
W zakresie analiz 3D dostęp-
nych w najnowszej wersji Bent
ley Map uwagę zwraca analiza 
stopnia nasłonecznienia. Sys-
tem umożliwia obliczanie i gra-
ficzne przedstawianie stopnia 
nasłonecznienia poszczegól-
nych obszarów modelu 3D 

w  dowolnie zdefiniowanym 
czasie. Pozwala na wprowa-
dzenie informacji pogodo-
wych dotyczących analizo-
wanego obszaru. Dodatkowo 
można przedstawiać graficznie 
stopień zacienienia przez po-
szczególne elementy modelu 
3D i jego wpływ na bezpośred-
nie otoczenie. Symulacja cie-
nia może przejmować kolory-
stykę elementu, który go rzuca, 
co ułatwia działania związane 
z planowaniem inwestycji czy 
wydawaniem decyzji. System 
doskonale sprawdza się przy 
weryfikacji zgodności inwesty-
cji z prawem budowlanym (np. 
stopień nasłonecznienia placów 
zabaw), poszukiwaniu optymal-
nych lokalizacji do montażu pa-
neli słonecznych itp.

P rzy użyciu Geospatial 
Admi nistrator może -

my – niezależnie dla każdego 
projektu – definiować dowol-
ny model danych opracowy-
wanych w  Bentley Map. Od 
wersji SS3 oprogramowanie 
dostarczane jest z predefinio-
wanym modelem danych, cał-
kowicie zgodnym ze standar-
dem City GML. Jest to kolejny 

otwarty standard opracowa-
ny przez OGC opisujący model 
reprezentacji miejskich obiek-
tów 3D. Definiuje klasy i rela-
cje dla obiektów topograficz-
nych w miastach i na obszarach 
zabudowanych w odniesieniu 
do ich właściwoś ci geometrycz-
nych, topologicznych, seman-
tycznych i wizualnych. Trójwy-
miarowe modele przydatne są 
do różnych zaawansowanych 
zadań analitycznych, takich jak 
symulacje, zapytania, działania 
planistyczne, zarządzanie ak-
tywami, mapy tematyczne czy 
raporty. Bentley Map pozwala 
tworzyć opracowania zgodne 
ze specyfikacją City GML, za-
pewniając zgodność z wszystki-
mi klasami i relacjami obiektów 
zarówno dla nowych modeli, 
jak i przy wykorzystaniu istnie-
jących danych 3D.

O programowanie Bent
ley Map dostępne jest 

w trzech wersjach w zależ-
ności od oczekiwanej przez 
użytkownika funkcjonalnoś
ci: Bent ley Map PowerView, 
Bent ley Map oraz Bentley 
Map Enterprise. Najnowsze 
aktualizacje objęły wszyst-
kie te wersje. BM PowerView 
uzyskał dostęp do danych MS 
SQL oraz obsługę standardu 
WFS, a Bentley Map – także 
możliwość edycji danych MS 
SQL, narzędzia eksportu map 
tematycznych i siatek karto-
graficznych oraz usprawnienia 
w edycji i tworzenia definicji 
własnych układów odniesie-
nia. Bentley Map Enterprise 
dodatkowo zwiększył funk-

cjonalność o wymienione po-
wyżej analizy nasłonecznienia 
oraz kontrolę topologii 3D. Ta 
ostatnia wersja zawiera m.in. 
wszystkie narzędzia dostępne 
w Bentley Descartes, którego 
nowości SS3 omówiłem szcze-
gółowo na łamach „GeoMaga-
zynu” w marcu br. W związku 
z tym funkcjonalność Bentley 
Map Enterprise obejmuje teraz 
również narzędzia przetwa
rzania chmur punktów oraz 
obsługę skalowalnych modeli 
terenu (STM). Ten nowatorski 
sposób podejś cia do modelo-
wania terenu pozwala efek-
tywnie pracować na bardzo 
dużych modelach, opisujących 
rozległe obszary i zawierające 
miliardy punktów. Najważniej-
szymi zaletami są możliwości 
nakładania na STM zdjęć lot-
niczych w dużej rozdzielczoś
ci oraz synchronizacji i uaktu-
alniania fragmentów STM na 
podstawie dostępnych danych 
terenowych w różnych for-
matach. Narzędzia przetwa-
rzania chmur punktów po-
zwalają klasyfikować punkty 
i wyświet lać w danej chwi-
li tylko te niezbędne, wspo-
magają proces wektoryzacji 
oraz nawigację w dużej liczbie 
punktów, umożliwiają wyszu-
kiwanie powierzchni płaskich, 
elementów cylindrycznych itp.
Zapraszam do zapoznania się 
z seminarium elektronicznym 
omawiającym nowości w Bent
ley Map V8i SS3: http://tinyurl.
com/newBMSS3. Nagranie trwa 
43 minuty.

Krzysztof Trzaskulski

Rys. 3. Profil??? chmury punktów

Rys. 4. Zarządzanie chmurą punktów
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rzystując jej funkcje. Mapa ja-
ko obiekty geoprzestrzenne 
przechowywana jest w całoś
ci w relacyjnej bazie danych, 
MicroStation służy do jej wi-
zualizacji, edycji oraz integra-
cji danych na poziomie grafi-
ki. Obiekty graficzne mogą być 
w dowolny sposób edytowa-
ne, bez ryzyka utraty danych, 
które zawsze można odtwo-
rzyć z bazy. Mapa po edycji jest 

zatwierdzana i automatycznie 
aktualizowana w bazie danych. 
Wykorzystanie bazy umożliwi-
ło wprowadzenie historii zmian 
również dla obiektów graficz-
nych. Moduł Graficzny został 
wyposażony w narzędzia, któ-
re pozwalają na przeglądanie 
i edycję obiektów przedsta-
wionych na mapie, a także na 
podstawową analizę geoprze-
strzenną. 
Współdziałanie Modułu Gra-
ficznego z Modułem Opiso-

wym umożliwia szybkie loka-
lizowanie obiektów na mapie 
oraz uzyskiwanie informacji 
opisowej o dowolnie wska-
zanym obiekcie. Platforma 
Micro Station pozwala zapisy-
wać mapy w plikach w postaci 
najpopularniejszych formatów 
typu CAD lub GIS. Dzięki temu 
możliwa jest integracja systemu 
SoftMine Ewid z istniejącymi w 
danym zakładzie pracy środo-
wiskami CAD i GIS innych pro-
ducentów, a także rozszerzenie 

jego funkcji poprzez wykorzy-
stanie specjalistycznych narzę-
dzi firmy Bent ley. Komunikacja 
z systemami zewnętrznymi od-
bywa się także na poziomie baz 
danych lub plików w formatach 
SWDE i GML.

>Moduł Raportowy
Podstawowym zadaniem Mo-
dułu Raportowego jest udos
tępnienie użytkownikowi in-
formacji na temat obiektów 
(działek, budynków itp.) znaj-

dujących się w systemie. 
Informacje te są przedsta-
wiane w formie raportu 
tabelarycznego. Program 
zawiera wiele gotowych 
szablonów takich rapor-
tów, jednak jest bardzo 
elastyczny – szablony 
można dowolnie edyto-
wać, a także definiować 
nowe według uznania. 
Wygenerowany raport 
można zapisać w  róż-
nych formatach plików 
(np. XLS, DOC, PDF, ODT, 
JPG). Alternatywnym na-
rzędziem do generowa-
nia raportów w systemie 
SoftMine Ewid jest usłu-
ga raportowania MS SQL 
Ser ver. Narzędzie to mo-
że być wykorzys tywane 
od wersji MS SQL Ser ver 
2008.

>Podsumowanie
System ukierunkowany 
jest na potrzeby zakła-
dów przemysłowych, któ-
re w zakresie zadań mają 
ewidencjonowanie grun-
tów i  budynków. Poza 
modułami zarządzający-
mi ewidencją posiada roz-
wiązania umożliwiające 
zarządzanie nieruchomoś
ciami w sposób specyficz-
ny dla tego typu podmio-
tów. System gromadzi 
informację o  nierucho-
mości wraz z jej opisem, 
dokumenty dotyczące da-
nej nieruchomości, grafikę 
oraz zadania i zagadnienia 
z nimi związane, scalając 
je w jedną przejrzystą in-
formację.

Grzegorz Bida
PRGW Sp. z o.o.

dokończenie ze s. 33

Rys. 2. Moduł Graficzny Systemu SoftMine Ewid

Rys. 3. Moduł Raportowy systemu SoftMine Ewid

Rys. 4. Moduł Opisowy i Moduł Graficzny na tle mapy w MicroStation


