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>Polska drużyna 
w First Lego League
W 2013 roku pracownicy war-
szawskiego Biura Bentley Sys-
tems wsparli drużynę 

SHUnicorns Polska, umożliwia-
jąc młodym zapaleńcom techniki 
start w niemieckiej edycji kon-
kursu First Lego League (FLL). 
W Lipsku w listopadzie ub.r. 
nasi reprezentanci zdobyli trzecie 
miejsca w trzech dyscyplinach: 
Robot Design, Robot Game 
i Projekt Naukowy. Zespół zajął 
również trzecią pozycję w klasy-
fikacji generalnej.
First Lego League to turniej po-
pularyzujący robotykę wśród 
dzieci i młodzieży w wieku 
9-16 lat. Konkurencja Robot De-
sign jest związana ze zbudo-
waniem z klocków robota Lego 
Mindstorms z wgranym autono-
micznym oprogramowaniem (bez 
zdalnego sterowania). Zdobywa 
on punkty, wykonując określone 
zadania. Uczestnicy projektu na-
ukowego, wykorzystując swoją 
kreatywność, muszą zaprojekto-
wać nowe rozwiązanie proble-
mów występujących w realnym 
świecie. W 2013 r. tematyka 
dotyczyła katastrof naturalnych. 
Młodzi pasjonaci opracowali 
i przedstawili, co można zrobić, 
aby chronić ludzi przed skutkami 
tego typu zdarzeń. Dodatkową 
wartością tych zawodów jest 
fakt konkurowania w zespołach. 
Wymagano więc przestrzegania 
zasad pracy zespołowej i sza-
cunku dla konkurentów. n
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Dane spod ziemi

P rzedsiębiorstwo wodocią-
gowe Bristol Water jest do-

stawcą wody do ponad 1,2 mln 
odbiorców w Bristolu i jego oko-
licach. W ciągu roku prowadzi 
wiele projektów, a także prac 
naprawczych na sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej związa-
nych z czasowym zajęciem pa-
sa drogowego i ograniczeniem 
ruchu. Zgodnie z ustawą o ru-
chu drogowym w Wielkiej Bry-
tanii, The Traffic Management 
Act (TMA), każdorazowe takie 
działanie wymaga od przedsię-
biorstwa wodociągowego nie 
tylko rejestracji prac, ale także 
aktualizacji informacji w bazach 
danych dotyczących tego zda-
rzenia (np. czasu zajęcia pasa 
drogowego). Brak takich dzia-
łań skutkuje karą w wysokości 
120 funtów. 

eXoR w Bristol Water
W przypadku Bristol Water 
rocznie publikowanych jest 
ok. 70 tys. takich notatek. Po-
tencjalne ryzyko finansowe jest 
więc bardzo duże. Niezbędne 
stało się zatem wdrożenie sys-
temu zarządzającego danymi 
o zdarzeniach na sieciach w cyk
lu zmian dziennych pozwalają-
cego zarówno na udostępnianie 
tych informacji wewnątrz orga-
nizacji, jak i użytkownikom ze-
wnętrznym.

P rzy współpracy z Bentley 
Systems w przedsiębior-

stwie wdrożono system EXOR 
Information Manager, który 
umożliwia zbieranie i publiko-
wanie w czasie rzeczywistym 
wszelkich informacji związanych 
ze zdarzeniami w sieci wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej. Po-

zwala na przygotowanie i pre-
zentowanie raportów na bazie 
GIS i udostępnianie ich szerokiej 
liczbie odbiorców. Jednocześnie 
przedsiębiorstwo unika ryzyka 
kar finansowych wynikających 
z braku właściwych informacji.

Na podst. materiałów 
Bentley Systems

D ane, dane, dane... Jakie da-
ne, jak je pozyskać, jak ni-

mi zarządzać? Jakie informacje 
z nich odczytać? Jak je przecho-
wywać i aktualizować? Jak wy-
korzystać, by realizowane pro-
cesy były bardziej efektywne? 
Prezentujemy tym razem prak-
tyczne zastosowanie aplikacji 
Bentley Systems pod nazwą 
gINT służącej do przechowy-
wania, zarządzania, analizo-
wania i raportowania danych 
geoinżynieryjnych i geośrodo-
wiskowych. Oprogramowanie 
to umożliwia przeprowadze-
nie pełnego spektrum analiz 
danych zebranych pod ziemią, 
a poprzez elastyczne narzędzia 
raportowania i prezentacji po-
zwala na dostosowanie rapor-
tów do potrzeb odbiorców. 

T akie będą Rzeczypospolite, 
jakie ich młodzieży chowa-

nie – słynne zdanie Jana Zamoj-

skiego z aktu funda-
cyjnego Akademii 
Zamojskiej nadal po-
zostaje aktualne. Tylko 
wyzwania edukacyj-
ne się zmieniły – teraz 
ambitna młodzież bu-
duje np. roboty. Jedną 
z idei Bentley Systems 
jest wspieranie młodych talen-
tów w ich kreatywności i nie-
standardowym podejściu do 
zadań, nad którymi głowią się 
profesjonaliści. Także Bent ley 
Systems Polska ma w tym swój 
udział poprzez wsparcie uczest-
nictwa uczniów z  Warszawy 
w First Lego League w Lipsku. Ich 
sukces jest potwierdzeniem, że 
warto inwestować w młodzież.

C zy 120 funtów kary za brak 
odpowiedniej informa-

cji o awariach czy pracach na-
prawczych w zarządzanej przez 
przedsiębiorstwo sieciowej in-

frastrukturze to dużo 
czy mało? Może i nie-
dużo. Ale jeżeli takich 
informacji w roku jest 
kilkadziesiąt tysię-
cy, to z setek funtów 
uzbiera się całkiem 
spora suma. Aby unik-
nąć takich obciążeń, 

przedsiębiorstwo wodociągo-
we w Bristolu (Wielka Brytania) 
wdrożyło aplikację EXOR Infor-
mation Manager, która ułatwia 
przygotowanie i udostępnianie 
szerokiemu gronu odbiorców 
raportów o zdarzeniach w sie-
ci. Spełnione zostają wymogi 
prawne, a przedsiębiorstwo nie 
jest narażone na starty z tytu-
łu kar za niewykonywanie obo-
wiązku powiadomień np. o za-
jęciu pasa drogowego podczas 
usuwania awarii. Miłej lektury 
i wielu inspiracji.

Mirosław Pawelec
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>dla kogo gINt?
Wszystkie te warunki spełnia 
oprogramowanie gINT firmy 
Bentley Systems, które służy do 
przechowywania, zarządzania, 
analizowania i raportowania da-
nych. Ma zastosowanie zarów-
no dla danych pochodzących 
z otworów wiertniczych (m.in. 
dotyczących litologii, elemen-
tów technicznych otworu, po-
miarów hydro geo logicznych), 
jak i z badań specjalistycznych 
(m.in. wyniki sondowań para-
metrów geologicznoinżynier-
skich, sondowań geofizycznych, 
badań hydrogeologicznych, 
wyniki analiz uziarnienia, ana-
liz fizykochemicznych wody). 
Równocześnie rozwiązanie to 
zapewnia: 
>scentralizowane zarządza-
nie danymi, 
>wygodę i elastyczność pre-
zentowania i raportowania da-
nych, 

gINt
z otworów wiertniczych

>eliminację powielania da-
nych, 
>poprawę jakości gromadzo-
nych danych, 
>zmniejszenie czasu i kosz-
tów przygotowywania rapor-
tów (do 75%), 
>usprawnienie procesu zarzą-
dzania danymi.
Funkcjonalność tej technolo-
gii najczęściej wykorzystywa-
na jest więc w takich dziedzi-
nach, jak: 
>Górnictwo i geologia – ana-
liza danych złożowych pocho-
dzących z otworów wiert-
niczych i  ich wykorzystanie 
m.in. w procesie analizy zaso-
bów złoża.

n Rozwój narzę-
dzi służących 
do rejestrowa-

nia danych pochodzą-
cych spod powierzchni 
terenu umożliwia rozsze-
rzenie spektrum infor-
macji zbieranych w tere
nie, a w konsekwencji 
– konieczność efektyw-
nej obsługi tych danych. 
Niezbędne staje się zatem 
sięgnięcie po oprogra-
mowanie, które – dając 
gwarancję gromadzenia 
pełnego zestawu danych 
– jednocześnie będzie 
narzędziem prostym, po-
zwalającym na efektyw-
ną pracę bez konieczności 
czasochłonnego zagłębia-
nia się w jego zawiłości 
informatyczne.

Rys. 1. Karta otworu wiertniczego zawierająca m.in. nagłówek z danymi dotyczącymi jego lokalizacji, wykonawcy, 
urządzenia wiertniczego oraz dane podstawowe warunków geologiczno-inżynierskich

Rys. 2. Prosta struktura bazy danych zawierająca informacje dotyczące otwo-
rów wiertniczych

sposobem
na dane

>Geologia inżynierska – ba-
danie i analiza parametrów 
skał pod kątem parametrów 
wytrzymałościowych oraz ich 
wpływu na projektowanie kon-
strukcji inżynierskich.

>Analizy środowiskowe – ana-
liza potencjalnych zagrożeń śro-
dowiskowych i sposobów prze-
ciwdziałania tym zagrożeniom.
> Inżynieria lądowa – w pro-
cesie projektowania dróg, ko-
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lei oraz podczas prac ziemnych, 
m.in. do tworzenia modelu 
warstw, map tematycznych, ob-
liczeń objętości w aspekcie pla-
nowanych przemieszczeń mas. 
>Gospodarka zasobami wod-
nymi, analizy hydrauliczne i hy-
drologiczne – określanie cha-
rakteru warstw podłoża pod 
kątem ich cech hydraulicznych 
i  hydrologicznych (np. prze-
puszczalności).
>GIS – prezentacja danych 
podpowierzchniowych na 
mapie (lokalizacja otworów 
wiertniczych wraz z ich da-
nymi – karty otworów, profile 
i przekroje geologiczne).

>Technologia pracy
Gromadzenie danych odby-
wa się w bazie danych (MS 
Access, MS SQL Server). 
W związku z szerokim spek-
trum obsługiwanych danych 
użytkownik ma do wyboru 
wiele predefiniowanych sche-
matów baz. W przypadku spe-
cyficznych wymogów danego 
projektu można również samo-
dzielnie przygotować strukturę 
bazy zapewniającą optymalną 
obsługę gromadzonych danych.
Dane wprowadzane są poprzez 
formularze zbliżone do arku-
szy kalkulacyjnych. Użytkownik 
może wykorzystywać słowni-
ki oraz zdefiniować wypełnia-
nie wybranych pól jako warto-
ści wyliczanych. Zastosowanie 
słowników ma bardzo istotne 
znaczenie zarówno dla zacho-
wania spójności danych, jak 

i poprawności raportowania 
wyników zapytań do bazy. 
Szerokie możliwości raportowa-
nia danych są jedną z najistot-
niejszych cech oprogramowa-
nia. Użytkownik ma bowiem do 
dyspozycji wiele predefiniowa-
nych raportów, może je też sa-

modzielne definiować, a zatem 
dostosować wygląd i treść do 
wymogów norm branżowych.
Istotną cechą tego rozwią-
zania jest również umiesz-
czanie informacji pochodzą-
cych z otworów wiertniczych 
w  ich rzeczywistej lokaliza-

cji (X, Y, Z). Funkcja ta może 
być wykorzystywana m.in. do 
przygotowywania danych do 
tworzenia przekrojów oraz dal-
szych analiz przestrzennych.

>Prezentacja 
danych i współpraca 
z oprogramowaniem 
zewnętrznym
Dostępna obecnie wersja 
oprogramowania gINT umoż-
liwia eksport danych i ich dal-
sze przetwarzanie z wyko-
rzystaniem oprogramowania 
zewnętrznego. Można takie 
dane zaimportować np. do 
oprogramowania MS Excel. 
Współpraca z innymi rozwią-
zaniami dziedzinowymi firmy 
Bentley Systems (np. PowerCivil 
czy In Roads) pozwala na przy-
gotowanie modeli przestrzen-
nych, ich analizę i wykonywanie 

Rys. 3. Przykłady tablic bazy danych: tablica „Otwory” służy do gromadzenia danych prezentowanych w nagłówku 
karty otworu, tablica „Litologia” zawiera dane dotyczące litologii warstw skalnych 

Rys. 4. Karta otworu wiertniczego 
zawierająca m.in. informacje tech-
niczne dotyczące zabudowy piezo-
metrów w otworze
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operacji boolow skich na mo-
delach (np. wykonanie mode-
lu miąższości warstwy poprzez 
złożenie modeli stropu i spągu 
warstwy).
Interesującą funkcją jest moż-
liwość prowadzenia zasobu 
w jednym z wybranych przez 
użytkownika układów współ-
rzędnych. Nie ma więc koniecz-
ności ich często czasochłon-
nego definiowania. Ponadto 
pozwala to na znaczące roz-
szerzenie możliwości wykorzys
tania danych zgromadzonych 
w oprogramowaniu gINT po-
przez ich dalszą analizę i pre-
zentację w popularnym obec-

nie środowisku GIS, jakim jest 
Google Earth.

>Podsumowanie
gINT z uwagi na obsługę sze-
rokiego zakresu danych re-
jestrowanych w terenie jest 
znaczącym uzupełnieniem 
oferty dotyczącej tego rodza-
ju rozwiązań na polskim rynku. 
Współpraca z oprogramowa-
niem dziedzinowym firmy Bent
ley Systems oraz narzędziami 
innych firm (Micro soft, Golden 
Software/Surfer, Rock Ware, 
EarthSoft, Esri, Goog le) zna-
cząco rozszerza jego możliwoś
ci prezentacyjne i analityczne. 
Oprogramowanie można też 
dostosować do indywidual-
nych potrzeb użytkownika po-
przez dodatkowe prace pro-
gramistyczne. Na koniec warto 
wspomnieć, że jest ono używa-
ne w blisko 70 krajach, a licz-
ba sprzedanych licencji wynosi 
ponad 8 tys. Wśród jego użyt-
kowników są m.in.:
>US Army Corps of Engineers 
(36 biur), USA,
>US Geological Survey, USA,
>Roads & Traffic Authority, 
NSW, Australia,
>NSW Department of Water 
and Energy, Australia,
>KGHM CUPRUM Sp. z o.o., 
Polska.

Marek Sołowczuk
SHH Sp. z o.o.

Rys. 7. Prezentacja w Goog le Earth danych zgromadzonych w gINT. Współpraca 
obu środowisk pozwala m.in. na zdefiniowanie symboliki właściwej dla danego 
rodzaju obiektu, wyświetlanie wskazanych informacji opisowych na tle mapy oraz 
wywoływanie informacji dodatkowych poprzez użycie stosownego linku (tu wi-
doczna po prawej stronie karta z profilem szurfu oraz dokumentacja fotograficzna)

Rys. 5. Wykorzystanie danych prowadzonych w środowisku gINT do tworzenia przekroju litologicznego 

Rys. 6. Przetwarzanie danych zgromadzonych w oprogramowaniu gINT. 
Informacje o położeniu powierzchni warstw skalnych pochodzące z otwo-
rów wiertniczych zostały przeniesione do środowiska Bentley (Micro Station, 
PowerCivil)


